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ObroIutnu płynnośc i precyzja ruchów, Rytm. lnterak-

Ąa. Czy to taniec? Też. Chociaż przede wszystkirn w.rlka,

Walka, której celem nie jest jednak samo zwycięstwo, |ecz

estetyczna przyjemność płynąca z uświadomienia sobie
możliwości ludzkiego ciała, energia powstała na skutek go-

rącej rywalizacji oraz poczucie jedności z 8rupą we wspó|-

nym kulturowym doświadczeniu. Wszystko to decyduje
o jej wyjątkowości i niepowtarzalności, Nie rna bowiem
dowodów, aby gdziekolwiek na świecie miała swój odpo-
wiednik-

Capoeira. Juz samo to siowo brzmijak muzyka. W języ

ku lndian Tupi kapu'era oznacza poludniowoamerykański
rodzaj wrzosowiska, a dokładniej - wypa|ony lub wykar-
czowany obszar porośnięty ubogą dziką roślinnością, Na

takjch terenach zbieg|i z portugalskich plantacji niewolnicy
zakładalj osady i źyIi w zgodzie z afrykańską tradycją, l na

tym właśnie, pozornie niepłodnym gruncie wykształciła się
spektakularna sztuka obrony, stanowiąca dziś jedną z llł1-

ważniejszych ikon kulturowych BrazyIii. Cofnijmy się jed-

nak do początków.
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Nowa Afryka
Kotonizacja odkrytej r,v 150O roku przez Peclra Cabrala Ziemi Świę-

tego Krzyza, nazwanej potem Brazylią od cenionego w Europie lokal-

nego gatunku drzewa (pau-brasil), rozpoczęła się w 153O rokLl, kiedy

to król portugalski Joao lll wysłał za ocean ekspedycję w celu zbada-

nia ziem należnych Portugalii na mocy traktatu z Tordesilhas (1494),

Przywódca wyprawy Martim Afclnso de Sousa załozył wówczas na

wschodnim wybrzeźrr pierwsze osady - Sao Vicente i Piratingę - od-

dając je pod kontroIę swoim ludziom i zobowiązując ich do zorgani-

zowania plantacji trzciny cukrowej. Wieść o znakomitych glebach oraz

licznych bogactwach naturalnych nowo poznanego lądu rozprze§trze-

niała się szybko, co zmusiło kolonizatorów do wzmocnienia ochrony

zagarniętych obszarów. Zaludnienie setek tysięcy hektarów stanowiło

jednak nie lada zadanie dla liczące.j dwa miliony mieszkańców monar-

chii. Konieczne okazało się opracowanie systemu przywiIejów, które

stanowiłyby dla mieszkańców królestwa zachętę do jego opuszczenia

i rozpoczęcia nowego źycia na antypodach. W oparciu o informacje

uczestników ekspedycji dokonano zatem podZiału wybrzeŹa na czter-

naście dziedzicznych ,,kapitanii" i rozdzielono je pomiędzy ochotników

do sprawowania władzy, wykorzystując w ten sposób doświadczenie

z Azorów, Zielonego Przylądka, Porto Santo, Madery i Angoli, gdzie

PortrrgaIia miała już swoje kolonie. Wobec dotkliwego braku własnej

siły roboczej i niemożności ujarzmienia mie,jscowych lndian, zarządzo-

no transport posiłków z Afryki.

Odprawiani z afrykańskich portów Murzyni byli chrzczeni przez

księży odpowiedzialnych za misję ewangelizacyjną, a następnie żna-

czeni rozgrzanym żelazem. Podczas transportu na statkach towaro-

Wych zwanych tumbeiros około czterdziestu procent przewoŹonych

umierało z wycieńczenia, ran i chorób. u celu podróży ci, którzy

PrzetrwaIi, a więc najsilniejsi, byli licytowani na rynku niewolników,
prży czym wywodzących się z tego same8o kręgu kulturowego i wła-

daiących tym 5amym językiem rozdzielano w celu uniknięcia rebeIii.

Dap0Bira qus ó hom, nf,o Gai-_
8 $B um dia ele Gai, cfri h8IIt|

Ocenia się, że w ciągrr XVI, XVll i XV||l wiekLl do Brazylii sprowadzono

odpowiednio sto tysięcy, sześćset tysięcy i milion trzysta tysięcy Afry-

kanów2, w większości Sudańczyków z plemion Joruba, Cege, Hausa

i Mina oraz AngoIan z ludów Bantu. Niedożywieni i pracujący ponad

ludz|<ą wytrzym ałość, przeżywali w niev,loli od siedrliu do dziesięciu

lat. Na niegodziwe trakto\łanie odpowiadali, uciekając i zakładając

w brazylijskim buszu osady zwane quilombos, w |<tórych rrsiłowali od-

tw c,rzy ć af rykańskie real ia.

Na.jwiększa ż tak powstałych r.viosek - Quilombo dos Paln-ra-

res - heroicznie odpierając atak portugalskich najeźdźców, zyskała

legenclarną sławę. Najwybitniejszy jej obrońca - znJny z niezwykłej

odwagi i przebiegłości w wa|ce z wrogiem Zumbi, który zginął mę-

czeńską śnriercią z rąk Portugalczyków - stał się symboliczną figurą

bezkompromisowego oporLl w imię wolności i kultLrrowej odrębności.

Przygotowanienr do ta|< spektakularnych aktów były jednak zamasko-

wane formy sprzeciwu wobec narzuconej religii i wizji świata, Szcze-

gólnie istotna okazała się skrywana pod pozorami niewinnej rozrywki

z udziałem tańców i pieśni praktyka kultóW afrykańskich na terenie

plantacji, Candombló jako reakcja na okrucieństwo narzuconego boga

białych stanowiło - i stanowi - swoisty rytuał vloIności. W rytmie

bębnów oźywał kult orixós, a Zarazem rodziła się nowa postać oporu

wobec dominacji obcej kultury. Zapisany w tradycyjnym tańcu system

znaków l<ollstytuujących afrykariską mowę ciała posłużył jako inspira-

cja dIa wysoce wyrafinowanej techniki obrony, która stała się skutecż-

ną alternatywą dla walki rvręcz.

Gra o wielu twarzach

Dotarcie do właściwych źródeł capoeiry ,jest zadaniem niezwykle

trudnym, zważywszy że większość dokumentów dotyczących brazylij-

skiego niewolnictwa Została oficjalnie spalona Wraz Z ustanowieniem

nowej republiki. Najpewniej jednak przed przybyciem czarnej ludno-

ści c1o Brazylii nie istniała na terenie Afryki forma walki porównywalna

z tą praktykowaną w największej portugalskiej koIonii. Przyjmuje się

zatem, iż capoeira narodziła się w brazylijskich senzalas3 i quilombos

jako rezultat c]ostosowania afrykańskich tradycji taneczno-bitewnych

do potrzeb chwili. Na terenie Karaibów i Kuby znane są tańce wojenne

wykazrrjące podobieństwa do afrobrazylijskie.j sztLrki walki. Różnią się

od niej jednak znacząco zarówno podłoźem kulturowym, jak i stop-

niem złożoności. W akcie uznania oryginalności ,,tańca niewolników"

w lipcu 2008 roku wpisano go zatem na listę Brazylijskiego Dziedzic-

twa Kutturowego (Património Cultural Brasileiro)a,

lstotą capoeiry, sztuki metaforyzującej historię niewolnictwa,

jest maIicia (lub mandinga), czyli spryt, który przez wieki stanowił

podstawowe narzędzie cźarnych w walce przeciw białym opresorom.

Pozwatająca słabszemu na zwycięstwo nad silniejszym umie.jętność

przewidywania ruchu przeciwnika i dostosowywania do niego własnej

reakcji urvażana jest ża cnotę kardynalną capoeirysty. W walce, której

zasaclą jest nie bezpośrednia konfrontacja fizyczna. lecz nieustanny

spór stron o przestrżeń, zdolność symulowania i dyssymuIowania in-

tencji pozwala wykorzystać teren rywala w taki sposób, aby go osa-

czyć i pozostawić w sytuacji bez wyjścia. W tym aspekcie ujawnia się

inspiracja capoeiry śrviatem zwierząt. :lak samo jak podczas walki 99



jących wówczas okres świetności. Capoeira w jego rozul-nienju tliała
być przede wszystkim efektywną taktyką obrony, nie zaŚ wic]owiskienl
o charakterze Iudycznym. Załozeniom tynr przeciwstawił się mistrz Pą.
stinha, budując własną koncepclę nauczania, w której na plan pIerws2y
wysunięte zostały estetyczne aspekty afryl<ańskiej sztuki. KLrltywująę

tladycyjne forr-ny gry, szkoła angoli rozwija jednocześnie kreatywxp
zdolności swych adeptów. 5iedem figur podstawowych stanowi §ą2ę
improwizacji plowadzonej z pełnyrl zachowaniem zasad dialogu, 1,ryy_

chowankowie szkoły Pastinii 5ą zatem rlistrzanli ,,mandingi''. W p;2u_

ciwienstwie do capoeiry regionalnej. w angoli bezpośrednia konfron_
tacja jest bowiem niedopuszczalna. O jakości gry świaclczy tu płyrrność
interakcli, nie żaś skuteczność ataków. Niekwestionowaną wa1.1ość

stylu tradycyjnego stanowią również aspekty obrzędowe, w których
odbija się afrykańska wiz.ja świata. Rytualny porządek, lekceważony
prZeZ repreZentantÓW re8ionalnej odmiany walki, jest w szkoIe lra_
dycyjnej świętością. Adept angoli jest więc świadomy kulturowego
bagazu oraz estetycznego potencjalu dyscypIiny, którą praktykLlle,
i dąży do pogtębienia jej wartości artystycznych, podczas gdy dla sku_
pionego na technicznych aspektach walki wychowanka mistrza Bjrn-

by priorytetem jest zwycięstwo. Jeśli więc anaIizować capoeirę jako
metaforę stosurrków społecznych, oparta na idei ochrony czystości
gatunkowej nletoda Pastinii byłaby afirmacją afrykańskiej tozsamości
poprzez uwypuklenie jej cech dystynktywnych, podczas gdy rnode|
regionalny stanowi propozycję równouprawnienia czarnych poprzez
włączenie ich dziedzictwa w strumień kultury globalnej, ko5żtem za-
tarcia elementów indywiclualnych. Rozróżnienie to traci jednak powoli
rację bytu. Wspótcześnie najczęściej praktykowana capoeira moc]erna
(atual), w równym stopniu skuteczna, co atrakcyjna pod względenl rł,i-

zualnym, daje możliwość wydobycia z obu klasycznych koncepcji tego,
co najbardziej wartościowe, bez ryzyka popadnięcia w skrajności.

W magicznym kręgu

,,Capoeira to walka baletników. Taniec g|adiatorów. Pojedynek
przyjaciół. Cra, zabawa, dysputa - idealna symbioza siły i rytmu, po-
ezji i giętkości. To jedyna walka, w której ruchy ciała podyktowane są
muzyką i śpiewem. To podporządkowanie siły fizycznej - rytmowi.
Cwaltowności - melodii, To sublimacja antagonizmów. W capoeirze
rywale nie są przeciwnikarni, lecz kompanami. Nie walczą, lecz udają,
ze walczą. Usiłują - jakże radośnie - wyrazić konflikt poprzez arty-
styczną wizję. Ponad duchem rywalizacji jest w nich bowiem poczucie
piękna. Capoeirysta to artysta i atleta, gracz i poeta'' (Dias Comes)7.

Jakkolwiek afrykańska sztuka walki popuIarna jest we wszyst
kich większych brazylijskich miastach, a zwłaszcza w byłych ośrod-
kach władzy irnperialnej, czyli w stanach Pernambuco, Rio de Janeiro,
Alagoas i Bahia, według wielu tylko capoeira bajańska zasługuje na
miano autentycznej. Ustanowiona w 1549 roku pierwsza stolica por-
tugalskiego imperium - Salvador - pozostale bowiem enklawą czar-
nej ludności, która ze szczególnym pietyzmenr kultywuje afrykariskie
obyczaje. 5alvadorska starówka zwana Pelourinho przyciąga 08ronllle
rzesze turystów pragnących ujrzeć słynną grę w oryginalnym wydaniu.
l rzeczywiście - capoeira w scenerii koIonialnego miasta jest widowi-
skiem wyjątkowym. Na tle błękitnego nieba i malowanych na bialo
kamieniczek, w miejscu, gdzie jeszcze dwieście lat temu stał pręgierz,
gromadzą się bosi, ubrani w śnieżnobiałe spodnie potomkowie nie-
wolników, aby odprawić rytuat, w którym ożywiona zostanie pamięć
przeszłości.

Capoeira rozgrywana jest w obrębie koła utworzonego przez sie,
dzących lub stojących graczy-uczestników. Jecinorazowo wewnątrz
tego obszaru, zwanego rodą, pozostaje tyIko jedna para capoeirystów.
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Ir,vóch drapiezników, stosunek sił lv starciu clrvóch graczy zrnienia się

7 nl,inttty na mit-tutę. Moment nier-rwagi Wystarczy zatem, by stracić

przewa1Q i znaleŹĆ się na straconej pozycji, Dlatego dobry capoeirysta

żawsze potrafi przewidzieĆ zaclrowanie przeciwnika i zat.eagowac na

ę7ąs, unil<ając tym 5amym upadku. A jeślijuż mu 5ię to zdarzy, winien

podnleść się najszybciej.i najzręczniej jak to nroźliwe, Upadek oznacza

bowiem W capoellze najgorszy wstyd, StraciĆ :Ównowagę to okazać

5ię niezdarnym, .r więc wystawić się na śmieszność.

Najblizszych związków z capoeirą r-lpatruje się w angolskim tańcu

zebry N'6olo5, praktykowanym przez młodych mężczyznz plemienia

MLlcupe podczas rytuału efundula (inaczej nlufico lub efico), który

odprawia się z okazji osiągnięcia przez dziewczęta dojrzaiości płcio-

wej. Brak dowodÓw potwierdzających istn jenie tego obyczaju w Afry-

ce pfted wiekiem XX uniemożliwia jednak Llznanie go za źródło ca_

poeiry. Liczne podobieństwa tych dwóch forrn równie dobrze nrogą

bowiem dowodzić inspiracji płynących z Af ryki do Brazylii, jak i w kie-

runku odwrotnym, choĆby wydawało 5ię to mało prawdopodobne.

Ąngolska 
pół-walka. pół,zabawa, której zwycięzca w nagrodę moze

1vybrać sobie Źonę, nie płacąc jej rodzinie, opiera się na naśladow-

nictwie zachowań walczących zebr. Do tańca gra się na pasterskim

,,łuku" zwanym, zaleznie od regionu, hungu lub nr'bolunlbumba.

lVykazuje on wielkie podobieństwo z brazylijskim berinlbau6 * spe-

qficznym dla capoeiry instrumentem wykonanym z wygiętego kija

(verga), napięlgj na nim struny (arame), skrzynki rezonansowej (ca-

bacy), metalowej monety bądź kamienia do zmiany tonacji (dobrao),

patyczka (baqueta), którym 5truna jest uderzana, oraz zakiadanej na

palec Erzecho|ki W postaci wiklinowego koszyczka z ziarnami w środ-

ku (caxixi),

Capoeira to .jedyna znana 5ztuka walki, o której rytmie decyduje

fiuzyka i śpiew. Jakkolwiek początkowo uprawiano ją wyłącznie do

uvtóru bębnów (atabaques), berimbau stał się jej nieodłącznym ele_

mentem w pierwszych dekadach XlX wieku. Pełnił nie tylko fukcję

akompaniamentu, ale i ta,jnego sposobu komunikacji, w tym równieź

alarnlu - odpowiedni sposób gry oznaczał zblizające się niebezpie-

czeństwo 
w postaci wrogiego gangu lub policji konnej. Wraz z poja_

wieniem się w miastach band zbiegłych niewolników, ktorzy wykorzy-

stywali 5wą sztukę do rabowania biaiych obywateli, zaczęto bowiem

ścigać capoeirę z urzędu. Pierwotnie traktowana była jako występek

o niskiej szkodliwości, jednak już w 189O roku, w wyniku nacisków

sterroryżowane8o 
społeczeństwa, UZnana zostala za naruszenie bez-

pieczeńslwa 
publicznego, pod|egające karze więzienia od jednego do

57gściu miesięcy albo trwających tyle samo prac przymusowych na

wyspie Fernando de Noronha. Sankcje prawne nie zmniejszyły jednak

zainteresowania 
afrYkańską sztuką walki. Długo uwazana za dome_

nęczarnych, 
zaczęła takze budzić ciekawość klas uprzywilejowanych,

lv tym notabli. Na Początku XX wieku coraz częściej podnoszono głosy

1v jej obronie, okreśIając ją jako aktywność o charakterze sportowym.

Wreszcie, w Iatach trzYdziestych - na faliVargasowskiego nacjonalizmu

_ capoeil^, podobnje jak samba, uznana została za istotny element

kultury brazylijskiej i niebawem stała się produktem eksportowym,

W aloryzacja capoeiry.jako manifestacji narodowego temperamen-

tu pociągnęła za sobą próby wypracowania spójnych metod treningu,

Otwarcie w Salvadorze pierwszej akademii z oficjalną licencją (1937)

żapoczątkowało 
proces populal,yzacji gry na skalę międzynarodową.

Wyodrębniły się wówczas dwa odmienne style jej uprawiania - regio_

nal i angola. Twórca bajańskiej capoeiry regionalnej - mistrz Bimba

_ usilował dokonaĆ modernizacji,,narodowej gimnastyki'', włączając

do repertuaru tradycyjnych f igur elementy walk wschodnich i północ-

noarnerykańskich 
(boksu. jiu-jitsu, catchu i taekwondo), przeżywa-
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] o tempie i rytmie gry decydu,je dźwięk berimbau (jednego lub trzech),

W pi.r*rrym wypadku brzmienie instrumentu nrrrsi być wystarczają-

co donośne, aby przewodzić orkiestrze i zarazem 5tanowić impuls do

, ,]riołuń w rodzie. W druginr - rola lidera pr-zypada berinrbau gunga

(lub berra-boi) emitującemu najniższy dźwięk, Osoba na nim grająca

utrżymLlje stały monQtol]ny rytm, który uzupełniaĆ mają berimbau

módio (średni) wprowadzający jeden temat oparty na brzmieniu

, podstawowym - i vioIa (wysoki), słrrżący swobodnej inlprowizacji, Po-

1 nadto tło muzyczne rody tworzą atabaque (bęben), pandeiro (r,odzaj

i tamburynu), agogó (dzwonek) i reco-reco (tarka), które uzupełniają

, dźwięk berimbaus, nigdy jednak nad nimi nie dominują.

' Zarówno styl capoeiry, ja|< i poszczególne etapy gry wymagają

odpowiedniej oprawy wol<atnej, Pełen szczerych emocji śpiew ludo-

wy jest znaczącym elementern struktury dramatyczne.j rytr,rału. l tak,

na przykład. wykonywana przez gtacza bez udziału fornrującego krąg

chóru, charakteryzująca się wolnym tempem ladainha może odgrywać

rolę wstępu do działań w rodzie Iub l<omentować bieżącą sytuację.

5kładająca się z cztero- lub sześciowersowych strof śpiervanych przez

solistę i powtarzanych przez chór quadra służy natomiast jako tło wo-

kalne gry - dotyczy bor,viem najrozmaitszych tematów, niepowiąza-

nych bezpośrednio z akcją w rodzie. ,,Canto corrido" zaś to typowy

clla gry o szybkim tempie dwuwersowy komentarz bieżących działan,

prowaclzony rv dialogu pomiędzy solistą a chórem, Pieśni te, tal< róz-

norodne pod lvzględem pełnionych funkcji, łączy niezwyl<ła prostota

formalna. Śpiewane donośnym głosem niewyszukane rymy odznacza-

.ją się ogromną siłą ekspresji. To one, wespół z dźwiękiem berimbau,

są źródłem tej wyjątkowej energii, którą wyczuwa się podczas pokazu

capoeiry,

Rytuał gry rozpocżyna się w monrencie wejścia do rody pierw-

szej pary capoeirystów, Z wyjątkiem mistrzów, gracze nie mają pra-

wa woInego wyboru partnera, O tynr, z kim przyjdzie im waIczyć,

decyduje zatem przypadek, a ściślej - pozycja, jaką Lrprzednio zajmo-

wali w kręgu. Bramę do świata gry stanoWi WyZnaczone podwójną

linią pęknięcie zwane boca-da-roda (usta rody). Po jej przekrocze-

niu .jeden z gracży intonuje ladainię zawierającą wyzwanie, na którą

ten drugi odpowiada. Następnie, dotykając ziemi, a często również

berimbau, oba.j wykonują znak |<rzyza lub (zgodnie z tradycją can-

domble) szybkim ruchem podnoszą dłoń do czoIai szyi. Potem po-

dają sobie ręce i otrzymują przyzwolenie na rozpoczęcie gry - osoba

odpowiedziaIna za akompaniament na berimbau berra-boi pochyla

instrument nad ich głowami. Obok mistrza (lidera grupy), berimbau

okazuje się zatem najwyźszym autorytetem capoeiry - wyznacza on

zarówno rodzaj, tempo i rytnl walki, jak jej początek, a często rów-

nież i koniec.

Prżystępując do właściwych działań, capoeiryści okrążają prze-

§trzeń 8ry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, po

czym ustawiają się naprzeciw siebie w boca-da-roda i jednocześnie

wykonują figurę zwaną ań w kierunku centrum rody. Ati to rodzaj

sa|ta, w którym wsparte na ziemi ranliona tworzą kształt litery A,

podczas gdy trzymane w powietrzu nogi przyjmują formę litery U8,

I tak walka zostaje rożpoczęta. Serii ataków i uników towarzyszy nie-

ustanny komentarz chóru zagrzewający do walki. Kiedy jeden z graczy

pragnie zakończyć konfrontację. wyciąga rękę w kierunku partnera

i obaj, po wykonaniu odpowiednich ladainii, ,,źegnają się", a następnie

optrszczają krąg, zwalniając mie,isce kolejnej parze.

Nogi do góry!

Capoeira to odzwierciedlenie afrykańskiego systemu wartości,

Gest dotkrrięcia ziemi przed przystąpieniem do gry odwołuje się do

canciomblć, zgodnie z którynl sfera sacrum znajdLlje się na dole, nie

zaś na górze, jal< w |<ulturze judeo-chrześcijarisl<iej. Również berimbau,

podobnie ja|< bębny w carrdorrlbló, obdarzony zostaje cechami boski-

mi oclclaje się mu pokłon,i respektrrje jego wo|ę. Kolory, jakirli malu-

je się instrunrent, niemal zawsże stanowią hołd dla l<onkretnych bóstw

candombló, i tak na przykład błękitny poślvięcony jest bogini lernanjó,

a złotoźółty - Oxum. Ponadto berimbau, nim zostanie wprowadzony

clo gry, wymaga zabiegów przygotowawcżych, czyli sumiennego wy-

czyszczenia, zmot-ltowania i nastrojenja. Czynności te, choćby zostały

wyl<onane niedawno i pozornie pozbawione były sensu, powtarżane

są przed każcIym spotkaniem, bowiem, ta|< sanlo jak oplatanie bęb,

nów candombló kolorową taśmą, służyć mają przysposobieniu mate-

rialnego obiektu do pełr'ienia fun|<cji rytualnych poprzez obdarzenie

go na czas trwania obrzędu odpowiednią mocą (axć), co bliskie jest

chrześcijarisl<iemu pojęciu,,święcenia".

Tal<ze naturalna dla człowiel<a postawa ciała uIega reinterpretacji.

Pozycja .,do góry nogami" uprzywiIejowana jest nie tylko w momencie

we.jścia do rocly, ale i w tokLl gry. Jak zauwaźa profesor Leticia Vidor

de Sousa Reisg, spośród sześćdziesięciu trzech standardowych figur,

w około pięćdziesięciu zasadniczą funkcję pełnią nogi i stopy. Atak

przy ich pomocy wykonywany zazwyczaj nie ma jednak charakteru

zwyklego kopnięcia. Ruch stopy przebiega bowiem po okręgu lub

półokręgu, budząc skojarzenia z baletem, Obrazowe nazwy figur, .jak

meia-lua (półksiężyc) czy relógio (zegarek) dowodzą, żp w uniwersum

capoeiry kształt koła ma niebagatelne znaczenie. Najwyrazniejsze po-

twierdzenie tej tendencji stano\Ąi i ginga - postawowy eIement rucho-

wy capoeiry, poIegający na szybkie,j zmianie pozilcji kończyn górnycIl

i doInych (prawa noga wysunięta do przodu, Iev,la do tyłu/lelva ręka

do przodu, prawa do tyłu) przy zachowaniu pełnej kontroli bioder. To

właśnie clzięki tej technice poruszania się capoeira wykazuje związki

z tańcem, ldealny b.rlans tułowia umożliwia nieustanne plzesuwa-

nie się stóp po podłożu W rytm muzyki, Ciało capoeirysty kreślące

koła na kolistym obszarze wydaje się płynąć w prze5trzeni, wolne od

wszelkiego ciążenia i napędzane siłą dźwięków berimbau. Jest l,v tym

ruchu nieokreślona pierwotna energia i piękno płynące z doskonałej

harmonii.

Wykorzystanie okręgu jako modeIu działań capoeirysty pociąga

za sobą nieustanne ewolucje ciała na liniach góra-dół i przód-tył, Nie-

rzaclko wykonrrje się również inwersję na obu liniach jednocześnie, co

zbliża capoeirę do akrobatyki. Ewolucja na linii góra-dół najczęściej

jest szybka i chwiIowa, jak w ań. Bywa jednak. że gracz pozostaje

dłużej w pozycji odwróconej, wykonując zarazem rozmaite działania

przy pomocy stÓp uwolnionych od ciężaru ciała, jak w figurze zwa-

nej bananeirą (bananowcem). Tak dtugotrwała inwersja służy, oczy-

wiście, sprowokowaniu przeciwnika, jednak stwarza idealną okazję

do zainicjowania zabawy. Znakomitą realizacją tego mechanizmu jest

popularna w Rio de Janeiro sztuczka znana pod nazwą apanha laran-

ja no chóo tico-tico, Na ziemi kładzie się przedmiot, po który gracz,

atakowany nieustannie przez partnera. ma sięgnąć przy pomocy ust,

Śmiech wywołany oclwróceniem ról poszczegó|nych części ciała roz-

ładowuje napięcie wynikające z rywaiizacji, wzmacniając zarazem lu-

dyczny aspekt gry.

Fizycznej inwersji Iowarzyszyć musi zmiana perspektywy, I nie

chocjzi tu wyłącznie o kierr_rnek spojrzenia, Świat capoeiry to Świat na

opak. Wraz z odwróceniem naturaInej dla człowieka postawy ciała

zmianie rrIegają znaczenia z tą postawą powiązane, l tak, na przykład,

,,błogosławieństwo" *tradycy.jnie rozumiane,iako wykonYwany dłonią

gest przychylności przyjmowany z pełną rewerenc,ją - to W capoeirze

silne pchnięcie połączonych ze sobą stóp w PierŚ adwersarza, a zatem
] 0,]



atak, który Wymaga uniku. Konliczna modyfikacja posta\Ą/y pozwaIa

odwrocić znaczenie aktu, a przez to go zdesakralizować, Dzięl<i iror-ricz-

nej transformacji przekroczona zostaje powaga ustalonego porządku,

który jednocześnie podlega zakwestionowaniu. Na tej samej zasadzie
z powagi odziera się wizję pracy fizycznej. Młotek, nożyczki czy lina -
narzędżia, którymi postugujemy się przy uźyciu rąk - w capoeirze sta-
nowlą nazwy figLlr, które wymagają znakomitej koordynacji kończyn
dolnych. Przekorna ilustracja 5po5obu ich dzia{ania wywołuje uzasacl-
niony śmiech, a tym samym rozladowuj.e negatywne emocje związane
ze wspomnieniem przeszłości, Chwytem ironicznynr jest zresztą idea
tkr,viąca u samych podstaw capoeiry. Poruszanie się na pozionrie ziemi
z wykorzystaniem czterech kończyn, tak, jak to robią zwierzęta, je5t
przecież aluzją do sposobu, w jaki biali postrżegają rasę czarnych, Re-
alizacja wiz,|i Europejczyków na temat ,,clzikiej Afryki'' okazuje się więc
idealnyn-r sposobem na jej ośrłieszenie.

Związki i pol<rewieństwa

Capoeira to jednak nie jedyna, choć niewątpliwie najlepiej znana,
brazylijska mallifestac.ja kulturowa, której początki wiążą się z walką
nielvolników o prawo do zachowania tożsamości. Równie intrygLrjącym
wylazem oporu wobec bialych opresorów okazuje się taniec macule16.
Podobnie jak capoeira, wykonywany jest on w rodzie, którą formują
śpiewający i klaszczący do rytmu atabaque (brak tu berimbau) uczest-
rricy obrzędu. Często traktuje się go zatem jako komplementarną część
pokazów brazylijskiej sztLlki walki, zwłaszcza ze poziom oryginalności
i dynamiki tych dwóch form ekspresji ludowej jest bardzo zbliźony,
Jakkolwiek pochodzenie nracuIeló .jest sprawą kontrowersyjną, to naj-
częściej przyjmuje się, źe pracujący na plantacjach trzciny cukrowej
niewolnicy praktykowali je w celu rozładowania negatywnych emocji,
jakie żywili wobec swoich panów. Nie oznacza to jednak, że forma ta
ma wyłącznie afrykariskie źródła. Obok elementów wywodzącego się
z Angoli tańca cucumbi, można w niej bowiem dostrzec takźe wpływy
ind iańsk ie.

Będący elenrentem folkloru Bahii, a zwłaszcza santo Amaro, gdzie
prezentowany jest jako główna atrakcja święta Matki Boskiej Crom-
nicznej (Nossa 5enhora de Purificacóo), patronki miasta, maculeló
jest tańcem o ogromnej sile wyrazu, Pierwotnie wykonywane przez
mężczyzn, dzis stanowi jedną z najbardziej popularnych prezenracji
kobiecych lub mieszanych. Jego charakterystycznym atrybutem są
drewniane pałeczki (grimas), które, uclerzane o siebie rytmicznie,
wydobywają charal(terystyczny dźwięk tworzący kontrapunkt dla in-
nych instrumentów perkusyjnych, W większości przypadków zastępu-
ją one używane w czasach niewolnictwa macżety do ścinania trzciny
cukrowej, zdarzają się jednak wysoce profesjonalne wykonania ma-
culeló z udziałem ostrych narzędzi, a zwłaszcza noźy, z których w dy-
namicznej grze sypią się iskry. Jeszcze barclziej spektakularne efekty
daje uźycie płonących pochodni. Nie bez znaczenia dla atrakcyjności
preżentacji jest również wygląd tancerzy. Wymalowane w plemienne
wzory i przystrojone wiklinowymi spódniczkami ciała graczy sprawiają
w ruclru wrażenie barwnvch widm.

W pierwszych dekadach XX wieku nienlal zapomrliane, maculelć
ożywione zostało przez mistrza paulino Aluisio de Andracle, zwane-
go Popó. W 1943 roku zgromadził on członków swej liczne,j rodziny
oraz przyjacioł i w oparciu o własne wspomnienia nauczył ich kroków
tradycyjnego tańca. Z czasem skojarzone z afrykańską sztuką walki,
maculeló stało się nieodłącznym elementem niezwykle waźnych dla
amatorów capoeiry dorocznych uroczystości chrztu (Batizado) i zmia-

1O2 ny sznurów (Troca de Cordas), poclczas których przyznaje się adep-
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tom sztuki walki poszczególrre stopnie zaawansowania, oznaczając ich
wiązanym u boku spodni sżnurem odpowiedniego koloru, Jako tową_
rzysząca ceremonii atrakc.ia, taniec z palkami następuje bezpośrec]nio
po pol<azie ultriejętności capoeirystów, poprzedza natonliast rytuał
zwany lvyciąganiem sieci (Puxada de Rede), stanowiący de facto te.
atralizację popularnej legenciy rybackiej. Historia rybaka, który, p6_

mimo ostrzeżeń ogarniętej złymi przeczuciaml żony, wypływa w n6qy
na połów i, wypadkzy przypadkienl z łodzi, topi się, po czynr 1yl-ą7

siecią zostaje przez konlpanów wyciągnięty na brzeg i pogrzebany ną
miejscowej plaży, wywodzi się z czasórv, kiedy rybotówstwo stanowi]o
podstawowe źródło utrzymania byłych niewolników, Przedstawiana
w formie muzycznej pantomimy z udziałem chóru komentLr.lącego ak-
cję, opowieść ta jest znakomitym uzupełnieniem artystycznego prże_
kazu tańców obronnych. W tradycyjnych pieśniach wykorzystywanych
w widowisku kryją się liczne nawiązania do kulturowego i religijnego
dziedzictwa Afryki, spośród których najbardziej oczywistym iest hok]
skladany lemanjń - czczonej w candomblć bogini wód. Puxada de
Rede to przedostatni element cyklu prezentacji w rodzie. Działania
zamyka samba de roda. która dała początek sambie karnawałowej,
Nacechowany erotycznie tanlec pojedynczych par w centrum kręgu
sluży wyciszeniu emocji, przetworzeniu rywalizacji, ukazując zal ażelll
pełnię afrykańskiego temperamentu, dla którego muzyka jest czynni-
kiem warunkującym.

Roda to samowystarczalny mikrokosmos sytuujący się w opozy-
cji do świata zewnętrznego. Prowadzona w nim narracja jest zarazenl
afirmacją etnicznego indywidualizmu i przejawem prote5tu przeciw
obcemu systemowi wartości. W sekwencji tanecznych ruchów capo-
eiry i powiązanych z nią działari rytualnych narzucony przez bialegt-;
człowieka porządek zostaje zanegowany i zastąpiony ladem lvynikają-
cym z afrykariskiej wizji świata. Wszystko to dokonuje się jednak w dLi-
chu sztuki. Nad instynktem walki dominuje głęboko ludzka potrze-
ba ujęcia emocji w estetyczną formę. Aspekt ludyczny łagodzi zatem
ostry podział wynikający z konfljktLr, czyniąc taniec wojenny rytualem
zjednoczenia. Rywale stają się partnerami, a walka zamienia się w spo-
tkanie. Z przeciwieństw rodzi się idealna harmonia, która stanowi po-
twierdzenie ciągłości źycia duclrowego pokoleń.

' ,,Dobry capoeiri5ta nie upacla. a jeśli 1uź kieciyś mu się to zdarzy, robi io
dobrze". cytat z bossa novy autorstwa vjniciusa de Moraesa i Badena powel]a

Berimbau (tł, A, B-C.)

2 Zob.: Afonso de Escragnolle Taunay. Hlstórla geral das bandeiras pau/iJtas]

escripta d vista de avultada dofumentr.eao lnedita dos archivos brasileiro.s, hespan-

haes e portuguezes, Typ, ldeal. H. L, Canton, Saó Paulo 1925.
3 Senza|a - przeznaczona dla niewolników część zabudowań fazendy, usytu,
owana na,jczęściej naprzeciw casa grande (rezyciencji panów),
r Status ten nadany został capoeirze prZeZ lnstitUto do Patrimónjo 1,1istórico

e Artistico Nacional (lnstytut Narodowego Dziedzictwa Historycznego i Arty-
stycznego) 15 lipca 200B roku na wniosek Ministerstwa Kultury (Ministerio da

Cultura).

5 Zob.: Luis da Cimara Cascudo, Dicionório do folclore brasileiro,6|obal Editora,
5aó Paulo 2000.
ó lbidem.
7 Dias Comes. AIfl-edo de Freitas, "Furacóes da Bahia (Folheto do Crupo Folc-
|órico Olodumarć)''
B Sekwencja ar-i wykonana w trakcie gry jest jednym z najskutecznieiszych 5po,

sobów ataku.

' Zob,: Leticla Vidor cle Sousa Rejs, O Mundo de Pernas para o Ar: A capoeira rto

Basii. .Publisher Brasjl. Saó Paulo 2000,
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