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Wspólny posiłek jest w kulturze uznawany za pole, które ułatwia komunikację 
między ludźmi. Podczas kolacji partnerzy mają okazję porozmawiać i poznać się 
lepiej, a rodzinne obiady to czas, gdy można razem porozmawiać o najważniej-
szych tematach. Trudno wyobrazić sobie, że poczęstunek może być sprawą życia 
lub śmierci, a  wspólny posiłek może zapobiec rozlewowi krwi. Rzeczywistość, 
w której takie sytuacje są naturalne, nie jest jednak od nas tak bardzo odległa.

Celem artykułu jest przybliżenie roli posiłku lub poczęstunku, rozumianego 
jako wydarzenie społeczne, w  procesie rozwiązywania konfliktów klanowych. 
W wielu rejonach świata do dziś systemem normatywnym, odpowiedzialnym za 
rozwiązywanie konfliktów, jest nie prawo stanowione, państwowe, ale to zwycza-
jowe, tradycja licząca niejednokrotnie setki lat. Tak jest miedzy innymi w górach 
północnej Albanii i Kosowa, na terytoriach Izraela zamieszkałych przez Palestyń-
czyków czy na południu Iraku. Podobne mechanizmy występują między innymi 
na Haiti, w Kirgistanie, czy w wielu miejscach w Afryce (na przykład w Nigerii, 
Ghanie), jednak rozmiar niniejszego tekstu pozwala objąć zakresem rozważań je-
dynie część z nich. Zostaną więc zaprezentowane instytucje funkcjonujące w Al-
banii i na Bliskim Wschodzie, ze względu na dostępność opracowań, a także na 
wagę, jaką posiada tam zwyczajowy tryb rozwiązywania konfliktów.

Przedmiotem mojego zainteresowania są konflikty powstające w społeczno-
ściach, gdzie podstawową jednostką społeczną nie jest rodzina nuklearna, ale co 
najmniej rodzina rozszerzona, a najczęściej klan lub plemię. W społeczeństwach 
tych ludzie identyfikują się zazwyczaj z dwiema grupami na dwóch różnych po-
ziomach. Pierwsza to jednostka, która w Albanii nazywa się fisi i vogel, a po arab-
sku hamula – grupa 5‒10 domostw, 40‒100 osób, linia pokrewieństwa wywodzą-
ca się od wspólnego, znanego przodka płci męskiej1 – patrylineaż. Druga grupa 
nazywana jest w Albanii fisi i madh, a  jej odpowiednikiem w świecie arabskim  

1  Por. N. Abudabbeh, Arab Families. An overview [w:] Ethnicity & Family Therapy,  
red. M. McGoldrick, J. Giordano, N. Garcia-Preto, Nowy York 2005, s. 427.
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będzie plemię, zrzeszające mieszkańców ponad stu domostw, którego liczba człon-
ków może osiągać tysiące osób, a wspólny przodek nie jest znany z imienia i na-
zwiska2. Siła identyfikacji plemiennej czy klanowej jest różnie rozłożona wśród 
różnych społeczeństw. Spośród wybranych przeze mnie przykładów Albańczycy 
i Palestyńczycy identyfikują się mocniej z mniejszą z opisanych przeze mnie grup, 
a Irakijczycy – z większą. W dalszej części mojego tekstu przedmiotem rozważań 
będą konflikty między tymi właśnie grupami, nie zaś indywidualne. 

By odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób konflikty indywidualne przechodzą 
w międzyklanowe, należy uwzględnić kluczowe pojęcie – honor. Jest on wartością 
przynależną zarówno jednostce, jak i grupie, także – a może przede wszystkim 
– rodzinie. Honor rodziny i każdego z jej członków są ze sobą nierozerwalnie po-
łączone. Dlatego gdy członek rodziny pada ofiarą zachowania, które godzi w jego 
honor3, naruszona zostaje nie tylko jego indywidualna reputacja, ale także honor 
całej grupy i to w interesie całej rodziny leży jego przywrócenie. Przywrócenie to 
jest możliwe poprzez krwawą zemstę – bezpośredni atak na sprawcę lub członka 
jego rodziny – ale także skutecznie przeprowadzoną procedurę pojednawczą4.

Takie właśnie konflikty, oparte o naruszenie honoru krwawą zemstę i funk-
cjonujące na płaszczyźnie ponadindywidualnej, będą bazą dla instytucji prawa 
zwyczajowego służących ich rozwiązywaniu. Wśród tych instytucji będę szukał 
miejsca i roli posiłku lub poczęstunku. W następnych akapitach pokrótce scha-
rakteryzuję te procedury.

W Albanii funkcjonują mediatorzy zwyczajowi, niezależni lub współpracujący 
z jedną z organizacji pozarządowych zajmujących się walką ze zwyczajem dążenia 
do krwawej zemsty. Działają w oparciu o pochodzący sprzed wieków system pra-
wa zwyczajowego zwany Kanun. Ich najważniejszym zadaniem jest przekonanie 
członków rodzin zaangażowanych w konflikt, że warto odwołać się do bezkrwa-
wego sposobu rozwiązania trwającego sporu. Niezbędnym do tego narzędziem 
jest besa – terminowe zawieszenie broni w formie przysięgi wypowiadanej przez 
przedstawiciela rodziny, na której ciąży obowiązek krwawej zemsty, że tej zemsty 
przez pewien czas nie będzie szukać. Besa może być przedłużana wielokrotnie, 
a postępowanie mediacyjne może trwać wiele lat. Zwyczajowo na zakończenie 
2  Por. M. Mustafa, A. Young, Feud Narratives: Contemporary Deployments of Kanun in Shala Valley, 

Northern Albania, „Anthropological Notebooks”, nr 14(2), s. 92.
3  Katalog takich zachowań, jak można sobie wyobrazić, jest bardzo szeroki i  tworzony na 

podstawie zarówno subiektywnych przekonań, jak i  obiektywnych społecznych oczekiwań. 
Bywają to sytuacje powiązane ze stosunkami damsko-męskimi – ze strony mężczyzny za czyn 
powodujący ujmę na honorze uznawane jest np. uwiedzenie dziewczyny, uprowadzenie jej lub 
gwałt, a ze strony kobiety ucieczka żony lub odmowa poślubienia przeznaczonego dziewczynie 
mężczyzny. Powodem konfliktów może być spór o  prawa własności, najczęściej dotyczące 
gruntów. Oczywiście śmierć jest również karą za morderstwo, często też za jego próbę czy 
poważne okaleczenie, a czasami także napaść werbalną – zniewagę lub nieokazanie należytego 
szacunku. Por. M. Mustafa, A. Young, op. cit. 

4  Por. D. Pely, When Honor Trumps Basic Needs: The Role of Honor in Deadly Disputes within Israel ’s 
Arab Community, „Negotiation Journal” 2007, vol. 27, no. 2, s. 70.
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procesu mediacji odbywa się posiłek pokoju, stanowiący najlepszy dowód, że na-
stąpiło prawdziwe pojednanie5.

Na większości terenów Bliskiego Wschodu6, a  najaktywniej na terytoriach 
Izraela zamieszkałych przez Palestyńczyków funkcjonuje instytucja mająca swoje 
korzenie jeszcze w czasach przedislamskich – Sulha – którą możemy usytuować 
na pograniczu mediacji i arbitrażu7. Prowadzona przez Jaha (radę złożoną z osób 
o ponadprzeciętnej pozycji społecznej, darzonych wielkim szacunkiem) opiera się 
z jednej strony na poddaniu się przez strony woli rady – co zbliża ją do arbitrażu 
– a z drugiej na długotrwałym procesie mediacyjnym, który ma za zadanie spowo-
dować, by werdykt był w poczuciu stron wspólnie wypracowany, a nie narzucony. 
Formą zwyczajowego zakończenia postępowania również jest posiłek pokoju8.

W Iraku, w dużej mierze poprzez brak zaufania do władzy państwowej, znacz-
na część konfliktów jest rozwiązywana na poziomie plemiennym, poprzez spotka-
nia starszyzn plemion, spośród których pochodzą strony konfliktu. Kluczowym 
elementem tej procedury, pozwalającym na ocenienie emocji i stanowisk skonflik-
towanych klanów, jest tradycyjny poczęstunek w postaci kawy i daktyli. 

Po powyższej wstępnej analizie chciałbym pokrótce przedstawić rolę jedzenia 
w każdej z trzech wspomnianych przeze mnie instytucji, jego charakter i cel. 

W procesie Sulha posiłek pokoju (po arabsku zwany mumalacha) jest ostatnim 
etapem procesu pojednania. Jest to moment pierwszego spotkania obu zwaśnio-
nych klanów od chwili zdarzenia, które wywołało konflikt i  jako taki jest silnie 
zrytualizowany, posiada swój nienaruszalny porządek. Na wstępie klan sprawcy 
wybiera się do klanu ofiary z białą flagą. Podczas powitania sam sprawca, w oto-
czeniu swojej rodziny, podchodzi do rodziny ofiary i  w  milczeniu, na oczach 
wszystkich, ściska dłoń każdemu z jej członków. Następnie dokonuje się publicz-
ne przekazanie diyya – ‘pieniądza krwi’, rekompensaty za krzywdę. Po dziś dzień 
opłata opakowana jest w przezroczysty worek, by zgromadzona społeczność wi-
działa na własne oczy spełnienie złożonych w trakcie procesu pojednania obietnic 
i była gwarantem, że także zobowiązania drugiej strony pozostaną wypełnione. 
5  Por. A. Shkreli, A. B. Çelik, An Analysis of Reconciliatory Mediation in Northern Albania: The Role 

of Customary Mediators, „Europe-Asia Studies” 2010, nr 62(6), ss. 902‒909.
6  W różnych odmianach funkcjonuje w Libanie, Syrii, Jordanii, Izraelu, Autonomii Palestyńskiej 

oraz na Półwyspie Arabskim. Por. Sulha Research Center, [on-line:] http://www.sulha.org/
category/whatisulha/ [26.02.2014].

7  Mediacja to niesformalizowany i  pozasądowy dialog skonfliktowanych osób mający na celu 
trwałe zakończenie sporu przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej – mediatora. Arbitraż polega 
na rozstrzyganiu spraw przez specjalnie do tego powołane osoby (arbitrów) i według szczegól-
nych zasad, a  strony postępowania mają bezpośredni lub pośredni wpływ zarówno na wybór 
arbitrów, jak i na ustalenie zasad rozstrzygania sporów. Główna różnica polega na dopuszczal-
ności wycofania się z postępowania. W mediacji uczestnicy mogą ją opuścić na każdym etapie 
tego procesu, podczas gdy przystępując do postępowania arbitrażowego, uczestnicy zgadzają się 
respektować werdykt arbitrów, pozbawiając się możliwości odstąpienia.

8  Por. D. Pely, Resolving Clan-Based Disputes Using the Sulha, the Traditional Dispute Resolution 
Process of the Middle East, „Dispute Resolution Journal” 2008/2009, vol. 63, ss. 82–85.
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Padają wówczas słowa: „Ten pokój jest uważany za zawarty i obowiązuje zarówno 
obecnych i  nieobecnych”. Następnie swe przemówienia wygłaszają członkowie 
Jaha, przedstawiciele obu rodzin i władz wsi, w której wydarzenie ma miejsce. Na 
białej fladze zawiązany zostaje węzeł, symbolizujący trwałość i nienaruszalność 
zawartego pokoju. Po tym geście rodzina sprawcy zostaje zaproszona do domu 
ofiary na wspólną filiżankę bardzo gorzkiej kawy. Kolejnym etapem procesu jest 
obiad zorganizowany przez rodzinę sprawcy. Menu mumalachy jest tradycyjnie 
ustalone i  nie dopuszcza daleko posuniętej inwencji twórczej – podawana jest 
baranina z ryżem. Rytualny charakter „posiłku pokoju” podkreśla fakt, że nikt nie 
wychodzi z niego najedzony. Najczęściej każdy uczestnik zjada jedynie niewielki 
kawałek z powodu dużej liczby chętnych do wzięcia udziału w uroczystym zakoń-
czeniu międzyklanowego sporu9.

W przypadku albańskiej mediacji zwyczajowej dojście zwaśnionych rodzin do 
porozumienia również wymaga tradycyjnego umocnienia poprzez buka e pajti-
mit – ‘posiłek pokoju’. Ma on podobne cechy, co opisywana powyżej mumalacha. 
Także jest pierwszym spotkaniem rodzin pozostających w konflikcie, a warto za-
uważyć, że krwawa zemsta w Albanii ma zazwyczaj charakter dłuższego i bardziej 
obfitego w ofiary konfliktu niż na Bliskim Wschodzie, gdzie Sulha rozpoczyna się 
często zaraz po wydarzeniu zapoczątkowującym spór. Może to więc być pierwsze 
spotkanie rodzin po nawet kilkudziesięciu latach. Niejednokrotnie dla ich człon-
ków może to być pierwsza okazja do swobodnego wyjścia z domu bez strachu 
o swoje życie, które było wcześniej poważnie zagrożone. Analogicznie gospoda-
rzem posiłku jest rodzina sprawcy, a biorą w nim udział obie strony konfliktu oraz 
mediatorzy zwyczajowi uczestniczący w jego rozwiązaniu. W końcu, podobnie jak 
w przypadku Sulhy, także i tutaj pieniężna rekompensata dla rodziny ofiary zo-
staje przekazana podczas tego właśnie posiłku. Po jego zakończeniu na drzwiach 
domostwa namalowany zostaje biały krzyż na znak „przebaczonej krwi”10.

Analizując dwa powyższe przypadki sytuacji, w których uroczysty posiłek jest 
symbolicznym końcem konfliktu, można zauważyć podobieństwo takich zacho-
wań do posiłków pozwalających na włączenie obcego (na przykład gościa) w ramy 
wspólnoty. O użyteczności wspólnoty posiłku jako mechanizmu adaptacji grup 
obcych do społeczności decydują jego charakterystyczne cechy i wynikła z samego 
położenia równość przy stole11 – horyzontalna płaszczyzna stołu, niezaprzeczalny 
związek współbiesiadujących i wspólne zaangażowanie. W społecznościach za-
chowujących silny związek ze światem zmarłych istotne znaczenie ma również 
wertykalna płaszczyzna, łącząca współbiesiadujących zarówno z przodkami, jak 
i z istotami wyższymi – nie bez przyczyny ofiary składane z pożywienia należą do 
najpopularniejszych, a motyw wcielania się boga w pokarm funkcjonuje w wie-

9  Por. ibidem.
10  Por. A. Shkreli, A. B. Çelik, op. cit., ss. 902–909.
11  Por. L. Kolmer, Rytuały zjednoczenia, [w:] Jedzenie. Rytuały i  magia, red. F. T. Gottwals,  

L. Kolmer, tłum. E. Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 2009, ss. 11–12.
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lu religiach (między innymi w hinduizmie, zaratusztranizmie, chrześcijaństwie). 
Oprócz funkcji spajającej wspólnotę, posiłek ma także charakter rytuału odgra-
niczającego12. Niezwykle istotnym jest określenie, kto zostanie dopuszczony do 
udziału w posiłku i w jakim charakterze. Zaproszenie do wspólnej biesiady jest 
bezsprzecznie znakiem przynależności do grupy, podczas gdy ci, którym prawo 
do wspólnego spożywania potraw zostaje odmówione, do wspólnoty niewątpliwie 
nie należą. Spajająca i odgraniczająca funkcja posiłku powoduje, że rytuał wspól-
nej biesiady znajduje zastosowanie również w przypadku zakończenia konflik-
tu między członkami społeczności. Jak pisze Arnold van Gennep: „zaprzestanie 
zemsty, a  także zakończenie wojny (rytuały pokoju), wyznaczają obrzędy takie 
same jak obrzędy fraternizacji czy adopcji grup obcych”13. Ostatecznym celem 
pojednania jest naprawienie zerwanych więzi społecznych i odrodzenie poczucia 
jedności społecznej, co czyni je podobnym do procesu włączania do grupy człon-
ków pochodzących spoza niej.

Istnieje również pogląd, prezentowany przez japońskiego uczonego Kazuhiko 
Yamamoto, że jedzenie, rozumiane jako wspólnota posiłku przy stole, jest jednym 
z fundamentów porządku społecznego ustanawianego przez Kanun, a uogólnia-
jąc: porządku społecznego każdego regionu bez stabilnej władzy państwowej. Jest 
to teoria zainspirowana znanym w antropologii podejściem ludów pierwotnych 
do obcych jako do istot boskich lub demonicznych. Według Yamamoto etyka 
instytucji krwawej zemsty prezentuje się w następujący sposób: na danym terenie 
funkcjonuje wiara w ducha-przodka, boga-przodka, który czasami ukrywa się pod 
postacią gościa, by łączyć się z  ludźmi. Stąd, obecny również w  Kanunie, silny 
nacisk na gościnność i ochronę goszczonego – jakakolwiek krzywda zostanie mu 
wyrządzona, staje się ona przyczyną konfliktu i krwawej zemsty, ujmą na honorze 
gospodarza. Gość jest więc postrzegany jako swoiste wcielenie boga lub boskiego 
posłańca. Wspólnota posiłku z gościem jest rytuałem łączącym z bogiem, poprzez 
który goszczący zostaje uświęcony. Gdy wywyższona w ten sposób osoba traci ho-
nor, zostaje pozbawiona świętości. Należy mu ją przywrócić, obłaskawiając bogów 
ofiarą z krwi rodziny sprawcy naruszenia. Istotna jest również duchowość obecna 
wśród plemion albańskich, skoncentrowana na łączności z przeszłymi generacja-
mi. Wiara w moc posiadaną przez duchy przodków jest na tych terenach silna, 
a obecność religii monoteistycznych (islam, chrześcijaństwo) jedynie częściowo ją 
osłabiła. Krwawa zemsta jest więc obowiązkiem w stosunku do żyjących człon-
ków klanu, ponieważ ich reputacja została naruszona, przodków, których również 
dotyczy uszczerbek na honorze, a ich gniew jest karą za niedochowanie powinno-
ści, a także bogów, których świętość została skalana14. 

12  Por. ibidem, s. 14.
13  Por. A. van Gennep, Jednostka i grupy, [w:] idem, Obrzędy przejścia, tłum. B. Biały, Warszawa 

2006, s. 63.
14  Por. K. Yamamoto, The Origin of Ethics and Social Order in a Society without State Power, „Coll 

Antropol” 1999, nr 23(1), s. 222.
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Generalizując, porządek społeczny regionu bez stabilnej władzy państwowej 
opiera się na takich konstruktach jak (1) bóg-gość, którego koncept jest fun-
damentem podstawowej instytucji porządku społecznego – krwawej zemsty,  
(2) przysięga, mająca charakter sakralny i  będąca podstawą systemu zobowią-
zań, (3) wspólnota posiłku, pozwalająca na uświęcenie jej uczestników, (4) honor, 
przynależny klanowi jako wspólnocie żywych i zmarłych, (5) krew, której przela-
nie pozwala odrestaurować naruszoną reputację i (6) zemsta będąca do tego naj-
krótszą drogą. Z tego katalogu koncepty wspólnoty posiłku, boga-gościa i krwi są 
bazowymi, opierają się bowiem na najbardziej pierwotnych ludzkich atrybutach, 
takich jak głód, krwawienie i przemoc15.

Nie jest to mechanizm ani nowy, ani specyficzny jedynie dla terenów, na któ-
rych funkcjonuje Kanun. W wielu kulturach obcy traktowani byli jako istoty de-
moniczne bądź boskie. Odnoszenie się do nieznajomych ma charakter sakralny, 
a odnoszenie się do gościa przypomina stosunek do sacrum. Pod wieloma wzglę-
dami relacja ta jest pokrewna doświadczeniu numinotycznemu w rozumieniu Ru-
dolfa Otto. Zawiera w sobie pierwiastek irracjonalności oraz swoiste połączenie 
fascynacji i  lęku. W  ten sposób obcy przyjmowani są jako bogowie, ponieważ 
zawsze istnieje podejrzenie, że mogą nimi być16. 

Taki pogląd pozwala spojrzeć na posiłek i wspólnotę przy nim z nieco innej 
strony. W tym wymiarze miałaby ona udział nie tylko w rozwiązywaniu konfliktów 
klanowych, ale – na bardzo podstawowym poziomie – także w ich legitymizowaniu.

W Iraku podczas rozwiązywania konfliktów plemiennych posiłek, a właściwie 
poczęstunek, ma miejsce w innym momencie całej procedury i pełni odmienne 
cele. Jak już wspominałem, pozwala on na ocenienie emocji i stanowisk skonflikto-
wanych klanów. Zaraz po wydarzeniu, które staje się zarzewiem konfliktu, najbar-
dziej szanowani członkowie plemienia sprawcy składają wizytę radzie starszych 
plemienia ofiary. Podczas takiego spotkania obowiązkowym punktem jest trady-
cyjny poczęstunek w postaci kawy z kardamonem i daktyli. Kawa podawana jest 
w niewielkich filiżankach. Sposób jej podania jest głównym znakiem dla rodziny 
sprawcy, czy porozumienie z rodziną ofiary w ogóle jest możliwe. I tak, zaczynając 
od najbardziej pozytywnego komunikatu: gdy kawa nalana jest po brzeg, wręcz się 
wylewa, a łyżeczka leży płasko na filiżance – oznacza to, że rodzina ofiary widzi 
wartość w osiągnięciu porozumienia i będzie do niego dążyć równie usilnie, co 
rodzina sprawcy; gdy kawa jest nalana zgodnie ze standardami kultury zachodniej 
– zajmując większość filiżanki, ale nie po brzeg – jest to komunikat mieszany, ale 
raczej pozytywny: porozumienie powinno zostać osiągnięte; gdy kawa jest nalana 
do połowy, rodzina sprawcy ma powody do obaw – o porozumienie będzie bardzo 
trudno i trzeba będzie podczas negocjacji niezwykle uważać na słowa; gdy kawa 
znajduje się jedynie na dnie, poniżej połowy, a łyżeczka jest niedbale rzucona – 

15  Por. ibidem, s. 228.
16  Por. Z. Benedyktowicz, Gość w  dom, Bóg w  dom, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1987,  

nr 41(1‒4), ss. 186–189.
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rodzina sprawcy nie jest mile widziana i nie ma możliwości zawarcia porozumie-
nia. W ten sposób poczęstunek staje się komunikatem, a zarazem bazą, na której 
budowany jest następnie proces pojednania, oraz kontekstem, w ramach którego 
obie strony będą się w dalszym jego toku poruszać17.

Ceremonia zakończenia krwawej zemsty – wspólny posiłek, rytualna uczta 
wyprawiana przez rodzinę sprawcy dla obu skonfliktowanych klanów – ma też 
niewątpliwie cechy daru. Dobra zmieniają właściciela, wręczane są podarunki, 
a dla rodziny goszczącej jest to niebagatelny wydatek. Taka ukryta pod płaszczem 
gościnności wymiana jest wstępem do bardziej bezpośredniego gestu – przeka-
zania znacznej kwoty nazywanej „pieniądzem krwi”, po arabsku diyya. Wymiana 
umacniająca więzi społeczne, a  także wprowadzająca zdrową, opartą na swego  
rodzaju regularnej umowie prawnej, relację w  miejsce uprzedniej, opartej na 
krzywdzie i zemście18. Przyjęcie takiej perspektywy umożliwia odnalezienie w ce-
remoniach kończących konflikty klanowe elementów charakterystycznych dla 
wymiany i wręczania daru, a co za tym idzie: pozwala na przypisanie posiłkowi 
jeszcze jednej funkcji – jednego z etapów tej wymiany. 

Zaprezentowane przykłady ukazują, jak różnorodne funkcje pełnione są przez 
posiłek czy też poczęstunek w  procesie rozwiązywania konfliktów klanowych. 
Może on być: komunikatem informującym o  sytuacji społecznej, na przykład 
o  nastawieniu drugiej strony, o  jej zamiarach, o  podzielanych wartościach, lub 
rytuałem-kontekstem, w  ramach którego cały proces komunikacji się odbywa: 
adopcja do grupy i  jej odgraniczenie, zakończenie konfliktu, naprawienie więzi 
społecznej, wymiana. 

Aby lepiej zrozumieć te funkcje, można przywołać klasyfikację kultur Edwarda 
Halla – podział na kultury wysokiego i niskiego kontekstu. W tym konkretnym 
przypadku zarówno kultura północnej Albanii, jak kultura świata arabskiego są 
w mojej opinii kulturami wysokiego kontekstu. 

Różnice pomiędzy kulturami o  niskim i  wysokim stopniu kontekstualizacji 
przejawiają się na płaszczyźnie przekazywania komunikatu. W  zależności od 
tego, jaka ilość informacji jest przekazywana w kodzie bezpośrednim, a jaka część 
zinternalizowana jest w człowieku lub transferowana jest w zakodowanej formie, 
mówimy, że mamy do czynienia z  kulturą wysokiego lub niskiego kontekstu. 
W pierwszej z tych grup większość informacji bądź zawiera się w fizycznym kon-
tekście, bądź też jest zinternalizowana w człowieku, a tylko nieznaczna jej część 
mieści się w zakodowanej, bezpośrednio nadawanej części przekazu. Komunika-
cja właściwa niskiemu kontekstowi charakteryzuje się z kolei tym, że większość 
informacji mieści się w kodzie bezpośrednim19. Kultury niskokontekstowe, czyli 

17  Por. H. T. Chichan, grudzień 2012, relacja w zbiorach autora.
18  Por. M. Mauss, Szkic o darze, [w:] idem, Socjologia i antropologia, tłum. M. Król, Warszawa 2001, 

s. 170.
19  Por. Hall’s Cultural Factors, [on-line:] http://changingminds.org/explanations/culture/hall_

culture.htm, [26.02.2014].
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te, które dominują w  krajach Zachodu, zorientowane są na jasny i  bezpośred-
ni przekaz słowny. Uczestnicy sytuacji komunikacyjnej nie zwracają szczególnej 
uwagi na elementy pozawerbalne, sytuacyjne i okolicznościowe. Zupełnie inaczej 
wygląda komunikacja w przypadku kultur wysokiego kontekstu. Przede wszyst-
kim nie koncentrują się one na przekazie werbalnym, a polegają bardziej na zaso-
bach informacyjnych sugerowanych czy implikowanych przez kontekst. Preferują 
komunikowanie niewerbalne: gest, mimikę; wykorzystują okoliczności komuni-
kacyjne oraz kontekst sytuacyjny i obyczajowy jako źródło informacji. Znaczące 
są takie elementy, jak to, kto, kiedy i w jakim kontekście wypowiedział dane słowa, 
co pozwala wyciągnąć wnioski na temat pełnego znaczenia przekazu20.

Myślę, że będąc świadomym tej różnicy, łatwo jest w przytoczonych powyżej 
przykładach odnaleźć te elementy przekazu, które – jako zawarte w kontekście – 
są charakterystyczne dla kultur wysokokontekstowych. W odpowiedzi na posta-
wione na wstępie pytanie o rolę posiłku i poczęstunku w rozwiązywaniu konflik-
tów klanowych chciałbym sformułować następującą tezę: w ramach wysokokon-
tekstowych kultur, w których takie konflikty funkcjonują, posiłek i poczęstunek są 
w węższym rozumieniu komunikatem zinternalizowanym w kontekście-rytuale, 
zrozumiałym dla drugiej strony, w rozumieniu szerszym: całościowym rytuałem 
zjednoczeniowym – samym kontekstem, w ramach którego inne komunikaty są 
odbierane i interpretowane, na najbardziej podstawowym poziomie stanowią zaś 
element legitymizacji porządku społecznego. 

Funkcję posiłku jako komunikatu spośród podanych w  powyższym tekście 
najpełniej prezentuje tradycyjny poczęstunek iracki pod postacią kawy i daktyli. 
Sposób jego podania jest równocześnie wyczerpującą informacją na temat na-
strojów społecznych panujących w  grupie, która go serwuje. Posiłek może być 
rozpatrywany jako komunikat także wtedy, gdy spojrzymy na niego jak na dar lub 
jeden z elementów wymiany kończącej konflikt. Wystawna uczta staje się wte-
dy czytelną dla drugiej strony deklaracją, powodując zastąpienie relacji wrogości 
swoistą paraprawną relacją zobowiązaniową. 

Wspólny posiłek jako kontekst, w ramach którego inne komunikaty są inter-
pretowane i dekodowane, funkcjonuje we wszystkich trzech przykładowo wymie-
nionych powyżej miejscach: w Iraku, Palestynie i Albanii. Podczas obrad irackich 
rad plemiennych komunikaty tekstualnie identyczne będą różnie odbierane w za-
leżności od znanego obu stronom (zakomunikowanego przez formę podania po-
częstunku) tła emocjonalnego. „Posiłki pokoju” kończące mediacje w Albanii i na 
Bliskim Wschodzie stwarzają pole do specyficznego, nastawionego na pojedna-
nie odbioru komunikatów, które poza tym kontekstem mogłyby zostać określone 
jako wrogie – jak chociażby samo intencjonalne spotkanie zwaśnionych rodzin, 
podanie rąk czy przekazanie określonej sumy pieniędzy.

20  Por. J. Barkai, What’s a Cross-Cultural Mediator to Do? A Low-Context Solution for a High-Context 
Problem, “Cardozo Journal of Conflict Resolution”, nr 10, ss. 56–59.



140 •  Rola posiłku i poczęstunku w procesie rozwiązywania...

W końcu na najbardziej podstawowym poziomie, poprzez koncept boga-go-
ścia oraz sakralną wspólnotę stołu łączącą współbiesiadujących z przodkami, po-
siłek pełni rolę w  legitymizacji porządku społecznego opartego na wartościach 
gościnności, honoru i krwawej zemsty. Rytuał posiłku określa granice grupy po-
śród żywych poprzez mechanizmy limitacji dostępu do biesiadnego stołu. Włą-
cza także w jej ramy zmarłych, konstytuując klan jako wspólnotę ponadczasową. 
Sakralizuje swoich uczestników, wymuszając równocześnie konieczność restytucji 
sacrum, gdy zostanie naruszone. W  ten sposób posiłek staje się fundamentem 
najbardziej istotnych instytucji społecznych – klanu, honoru i krwawej zemsty – 
które leżą u podstaw konfliktów podawanych za przykład w powyższym tekście. 
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Abstract

The Role of a Meal in the Resolution Process of a Clan Conflict. A Case  
Analysis of the Institutions Originating from Albania and the Arab World

The article analyzes the role of a meal in the resolution processes of a clan conflict. 
In the first part, there is a brief introduction to the concepts of ‘honor’ and ‘clan’ 
and a short description of the customary mediation present in Northern Albania 
and Kosovo, the pre-Islamic arbitration process of Sulha and a tribal conflict reso-
lution in Iraq. The main part contains the analysis of (1) mumalacha (a ceremonial 
meal) and the main point of Sulha (the ending ceremony), (2) buka e pajtmit 
(a feast prepared for the ending of an Albanian blood feud) and (3) a traditional 
meal composed of dates and coffee which is served during tribal meetings in 
Iraq. The analysis highlights the three main functions of the above-mentioned 
processes. Firstly, it is a form of communication containing very important infor-
mation. Secondly, it is a ritual context in which the inter-clan communication is 
carried out and interpreted. Finally, on the most basic level, it is the foundation 
of a social system in that area and plays an important role in the legitimization of 
a clan conflict.


