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don du rienJean Duvignaud koncentruje się na temacie

l.,

śu,lięta, naclając mu nowy, nihilistyczny wydźwięk, przedstawia bardzo

stlbiekt;lwną, choc spójną, wizję świata i wynikającej z niej antropo-

logii. Świat przez niego przedstarviony składa się przede wszystkinl

z rozproszonych, Ltniwersalnych energii. Natura, ta nienaruszona przez

człowieka, poprżesżywana jest,,źródłami skuteczności", odczuwalny-

mi przez wszystkich ludzi na przestrzeni wieków, Autor dowodzi swo-

jej tezy, przytaczając przykłady miejsc kultów pogańskich, które na-

stępnie były przejInowane przez chrześcijaństwo,,,Czynności, którymi

człowiek 5tawia cZOła natuTZe stworzonej z rozproszonych energii,

stanowią fundament naszej egzystencli"r, Takinr sposobenr jest przede

wszystkim święto. Chciałabym podjąć próbę spojrzenia na capoeirę,

zazwvczaj rozpatrywaną w sentymentatnych ramach ideologii wyzwo-

Ienia, poprzez pryzmat antropologii święta autorstwa Duvignauda,

Capoeira przechodziła liczlTe przemiany, o wielu nie możemy

nic polviedzieć, dlatego też skoncentrulę się na capoeirze dzisiejszej,

Przecle wszystl<inr brazytijskiej, ale także z uwzględnieniem capoeiry

praktykowanej poza granicami Brazylii.

Nikomu jeszcze nie Lldało się ułożyć spójnej definicji capoeiry, .ied-

nak przecl rozpoczęciem dyskusji na.jej temat nateży przede wszystkim

ustalić, czyrn ona na pewno nie jest. Często bywa nlylnie interpreto-

Wana przez obserwatorów z zewnątrz - na.jczęściej błędnie nazywana

tańcem, który udaje walkę. Nie jest ani ,|ednym. ani drugim; jest po

Prostu 8rą, w której przeplatają się taniec i sztuka walki, Tak teź o niej

mówią wszyscy nauczający, a sanio praktykowanie capoeiry po por-

tugalsku określa się,,jogo de capoeira", co oznacza mniej więcej ,,gra

- caPoeira" albo ,,gra capoeiry". Jednak określenia te nie oddają zna-

czenia portugalskiego, co często skłania ludzi do tworzenia własnych,

poprawnych językowo określeń. D|atego też w Polsce tak popularne

jest określenie,,tańczyć capoeirę".

Powodem tej błędnej interpretacji jest to, źe niewieIu obserwato-

rów jest świadomych istnienia bardzo istotne,i różnicy między pokazo-

Wlrni 16|15'a rodas odbywającymi się w akademiach3 czy w gronie

Iudzi zaznalomionych Z tą sztuką. Roda, którą opisuje Leszek Kolankie-

Wicz w 5ambie z bo}amia, a którą nazywa ,,poematem choreograficz-

nym", je5t wlaśnie rodą pokazową, której głównym ceIem są popisy

skierowane przede wszystl<im do widzów, a nie interakcja między gra-

jącymi czy rytr-rał. Kolejnym istotnym elementem jest istnieI-rie dwóch

roclzaiów capoeiry: regional i angoIa, RegionaI to styl stworzony v/ XX

wieku przez mistrza zwanego Mestre Bimba, bardzo dynamiczny

i clość agresywny, przypominający na pierwszy rzut oka, bardziej niż

angola, sztukę walki, Dzięki wiclowiskowości regional stał się bardzo

poputarny na całym świecie, AngoIa5 jest stylem bardziej tradycyjnym,

spokojniejszym, opartym na podstępie i rytr,rałach, które rzadko by-

wają analizowane. Styl ten został stworzony przez innego mistrza -

Mestre Pastinha, któremu zaleźało na zachowaniu tradycyjnej formy

capoeiry. Była to swego rodza.ju odpowiedź na poczynania Mestre

Bimby, z którym łączyły go chłodne stosunki, Mówi się, że angoIa jest

sztrrką dla starych, doświaclczonych graczy. dlatego też tradycyjnych

angoleiros6 przedstawia się jako starszych lllężczyzn, elegancko ubra-

nych, w kapeIuszach. Jasne stroje mają dalvać nam do zrozumienia, że

graczom nigdy nie zdarza się upaść. Angola - w pierwszym kontakcie

- jeszcze bardziej niż regional fascynuje Europejczyków, Cłównie ze

względu na jej mistyczny charakter i ruchy, które zdają się często być

pozbawione celu i funkcji.

Należy równieź pamiętać, źe prowadząc dyskusję o Brazylii, nie

można skupiać się na jeclnym tylko elemencie folkloru, Candombló

(oraz inne kulty opętania), capoeira i samba to nierożerwalne skład-

niki kulturowej tożsamości Brazylii. Wszystkie te elementy przenika,ją

się nawzajem, a łącznikiem iest przede wszystkim wszechobecny rytm,

którego ślady można odnaIeźć w kaźdym opisie Brazylii,

Cięcie - czyli fizjologia transu

W rozdziale na temat transu Duvignaud skupia się na brazylijskich

kultach opętania: candombló, macumba, r-rmbanda, Nie sposób nie

przeprowadzić paraleli między tymi obrzędami a praktykowaniem ca- 1Q!_
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poeiry. POdobieństwa są uderza.jące. pocZąWsZy od ll]jejsca (żav,/sze

w małym ponlieszczeniu wype.]nionym syrnbolami zaczerpniętymi
z rożnych kultó\,v) czy mużyl(i, a l(ończąc na roclzaju energii, l(tólą się
Operuje W obu plzypadkach, zwanej axe.

Duvignaud kładzie nacisk na rozróźniellie między transem a na-
wiedzeniem, Tra.rs jest stanem, który osiągamy, cIzialając róźnymi
sposobami na swoje zmysły po to, aby wyzwolić umysł ze struktur
i konwencji społecznych, co pozwala człowjekowi pozbyć się cięża-
ru własnego ,,ja". Duvign.rud cytuje stowa Maussa, opisujące trans:
,,Świadomość kaźdego człowieka donlinuje ta sanla myśl, jec]na ha-
lucynacja, jeden cel. Wszystkie ciała kolyszą się tak samo. wszystkie
twarze nlają tę samą nras|<ę, wszystkie głosy |<rzyczą to 5amo. Prawa
psychologii 5połecznej niszczą psychologię indywidualną'',

Sposoby wspomaganla transu 5ą zawsze podobne: wyl<orzystuje

się wszystkie zmysły dla zniszczenia tej warstwy człowieka, która za-
myka nas w funkcji. Rytm, który spotkamy w tandombló, w capoeirze,
w obrzędach afrykańskich i islamskich jest taki 5am: trzy ttderzenia,
z których jedno jest zaakcentowane. Sposoby wprowadzania w trans
są powszechnie znane, jednak Duvignaud kładzie nacjsk na towarzy-
sżące mLl zachowania, nazywane przez niego ,,szarą strefą'', która była
dotąd przez antropoIogię |ekcewazona, Ma na myśli pozornie niezna-
czące czynności towarzyszące zarówno p[zygotowaniom do święta,
jak i jego obchodom. Czynności, których nie zauważamy, ponieważ
nie wchodzą w obszar funkcjon.rliznru, choć są integralną i rnoże pod-
stawową częścią ludzkiej świadonlości.

Duvignaud postanowił dowieść swojej tezy, opisując przygotowa-
nia do obrzędów unrbanda w brazyli,jskim terreilo7, Zauwaza, źe inni
obserwatorzy ,,nie zdają sobie sprawy z oczekiwania, zamieszania, wa-
hania, które wpływa na wszystkie postaci. A przecież w tym tkwi nie-
zbędny element kultu: reprezentacja lx'tów i transe nie rozpoczynają
się nigdy na sygnał rezysera". To roztargnienie i poruszenie ma być
przejawem oddziaływania rodzaju pamięci zbiorowej: uczestniczka
obrzędów zapytana o to poruszenie, mówi: ,,to ma nam przypomi-
nać, które 8e5ty mamy vVykonywać, a których nie''. Bardzo podobny
opis przygotowawczego rozgardiaszu znajdLljemy w przypadku święta
w Sidi Soltane8,gdzie uczestnicy caiy dzień się schodzą i zanurzają
w gestach i rozmowach, które ostatecznie tracą jakiekolwiek znatze-
nie. Ten opis przywodzi mi na myśl scenę z filmu9 przedstawiającego
rodę w Salwadorzelo.

] Uroczystość odbywa się w zanlkniętynl ponrieszczenirr. Capoeiri_

I 
stas, Lrbrani na bialo, stoją w okręgu. W sali znajdu.je się wielu wiclzów,
siedzą albo stoją stloczerli po .jednej strorrie okręgu, Cry prowaclzonę
w śrociku roda są nieregu jarne: kazcla ma inny charakter, nie ma jeclllej

zasady wykorzystania gry. NagIe do rody wskakuje chłopak, którego
strój różni się od obowiązującego - ma na sobie szorty. Ktoś przerywą
grę, clrcąc llu podać spodnie, zamieszanie rośnie, ale gracze tvracają
do gry, Jest bardzo gorąco, wszysty się pocą, poclloga staje się rnokra,
Młoda, gruba dziewczyna w stroju capoeiristy przecina leniwie kiika
razy podłogę sZlIatą. Widzowie mieszają się z capoeiristas, ale zclają

się nie patrzeć na bieg wydarzeń,

Autor Le don du rierl rozwaza teatralny aspekt trallsu oraz rstotną
dIa jego osiągrrięcia rolę publiczności: ,,osoba na scenie twolzy synl-
bole, których signifiant nie zaleźy od niego. ale od publicznoścj, PLr-

bjjczność jest podporą i odpowiedzią na zdarzenie", Duvigllauc1 przy_
pomina, ze aktor europejski wyrasta z kultury pisma iclruku, w której
a|(tor słuzy pisarzowi i nie ma szansy ocidać się we władanie postaci
nritycznej, Kazda rola 1est wejściem we wcześniej spreparowany kadr,
Wysiłki Crotowskiego i Strasberga były wcląż, według niego, zdomIno_
wane pismem, Jednak Duvignaud mimo wszystko potwierdza równiez
możliwość oddzia{yr,vania opisywanych przez siebie manifestacji na
umysły zachodnie.

W przypadku capoeiry nie nla wątpliwości, ze mamy do czynienia
z formą aktywności opiera.jącą się na trarrsie. Wszystkie eIenlenty rytu-
ału są do tego przystosowane, Sama akademia, która zazwyczaj mieści
się w surowo wykończonych niewielkich pomieszczerriach, sprzyja in-

tensywności dziaiań grupowych. Często zdarza się równiez, że pl.zygo-
towanionr do rody Iowarzyszy rozbudowany ceremoniał - na przyklad
w akademii Mestre Curio w 5alwadorze rodę poprzeclza się dlugim
Wstępem muzycznym, podczas którego mistrz obchodzi akadelłię
z dymiącymi kadzidłami, prosząc tym 5amym o błogoslawieństwo.

Koło, w którynl odbywa się rytual capoeiry, sprzyja tellu rodzajo-
wi teatralności, w którym publiczność tworzy wydarzenie w równynl
stopniu. jak ludzie znajdujący się wewnątrz koła. Wystarczy sięglląć
do drugiego przykładu podanego przez Duvignauda - święto w Ma-
roku: odbywające się bez okazji, ekstatyczne, transowe, dostępne dla
wszystkich. W kulturze europejskiej analogii szukać naIeżałoby w pogo
na koncertach purrkowych,

Zarzuca się czasenl capoeirze, ze w sztuczny sposób podkręca
emocje: ,,Chcielibyśmy, źeby trans był rytuałem czystym i absolut-
nym". ,,Cdzie takie rytuaiy mogłyby istnjeć?" - pyta autor istwierdza,
że publiczność jest tak samo potrzebna transowi, jak i aktorowi,

Trans 1'est stanem poszukiwanym dla samego siebie, pozwalają-
cym nam wydostać się ze struktur społecznych, Nawiedzenie może
nastąpić po transie, ale impIikuje wcielenie się w inną istotę. Trans
prowadzi zawsze do święta, podczas gdy nawiedzenie, |<tóre,1est przY-
wilejem elit, prowadzi do reIigii.

Moźemy podejrzewać, ze capoeira rozwijała się równolegle z kul-

tami opętania, mozliwe, źe wychodzą one z tego samego źrodla. ?o-

dobnie może być z sambą - nie mam tu na myś|i samby karnawałowej
ani towarzyskiej, ale uliczną albo tak zwaną samba de rodar , którą
tańczy się na zakończenie rocly. Możemy w nich rozpoznać tańce, ktÓ,

re w Afryce tańczy się jeszcze dziś. lnaczej mówiąc, capoeira nloŻe

być po prostu formą, która rozwinęła się przede wszystkim dlatego,
ze pozwalała osiągnąć stan rożpuszczenia struktur. N je .oźna, 'r.''jasna, zaprzeczać, że była tez sztuką walki, Mozna postawić hipote-

zę, że możliwość bycia ,,czymś innym", ,,czymś więcej.', dając moŹli-

wość wychodzenla poza ograniczenia ciała tkwiące w świadomoŚci
człowieka oraz eliminu.jąc hamulce takie jak ból czy strach, sprzyjalY
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waIce. Trans przeciez moźe być kontrolowany i bywa świadonrie wy-

korzystywan}i - na przykład pl-zez charyzt-natycznych przywódców

re|igijnych, często zresztą wywodzących się z Afryki, lstnieją świadec-

twa z okresu koIonializmu mówiące o powstaniach w quiIombos'r,

ry których wykorzystywano capoeirę, Capoeiristas bywali również ,

wykorzystywani przez.Portrrgalczyków podczas tłunlienia burrtów

nalernników z Europy,

Kości iskóra-osymbolu
Na początku rozdziału zatytułowanego Kości i skóra DLrvignaud

przeprowadza krytykę dotychczasowych teorii symboli, które rażą

trywialnością opierając się na rozdzieleniu ,,signifiant" i ,,signifió". Au-

tol proponuje spojrzenie na symbot jako na rzecz, a nie jako na znak.

Taka propozycja wywodzi się przede wszystkinl z jego wizji świata.

którego natura blizsza jest wizji człowiel<a pierwotnego niż współcze-

snego, Rzeczywistość bowiem stworzona .jest z rozsianych po świecie

energii, których zrozullienie nas prżerasta, aIe które nrożemy odczu-

wać. Miasto jest tutaj konstrukcją będącą Lrcieczką od tych sił.

Duvignaucl twierdzi, ze praktykowanie symbolu rozpoczęło się od

zwalczania sił dzial'ających destrukcyjnie na Iudzkość: pierwszynl jego

przejawem były pogrzeby epoki neolitu, których celem było oczysz-

c:enie kości z miękkich substancji i przez to wprowadzenienr snlierci

w życie. Wszelkie praktyki, które nazywamy magią, są według niego

rezultatem tego spotkania twarzą w twarz z naturą, spotkania z ener-

giami, którymi ona jest poprze5zywana. ,,DIa większości ludzi mana

je5t magią, ale dlaczego nazywać ją magią, skoro dIa Melanezyjczy,

ków oznacza ona prawdziwą siłę?".

,,Marzenia, nieświadomość a może nawet całe życie psychiczne

nie porusza się w trójwymiarowej rzeczywistości eukIidesowej". Duvi-

gnaud twierdzi. ze unrysł każdego z nas jest umysłem dzikim. lstnie-

je w |<ultur-ze dyskurs, |(tórego przedmiotem są spotkania człowieka

z owymi hierofantami, jednak zazwycza] niewykraczający poza ranly

kuttury oralnej. Duvignaud przytacza tu przykład przygód Ulissesa

jako wędrówki po miejscach naładowanych tymi energiami (Circe,

cykIopi). Twierdzi również, że owa ,.błądząca nlyśl", która należy do

świata natury, wdziera się czasem w miasto, ale jedynie jako słowa

kobiet czy dzieci - spychane na margines i niedoceniane. Jednym z jej

przejawów są baśnie.

Duvignaud twierdzi, że baśnie charakteryzuje ,,ten sam duch,

który kieruje dzikimi, aby prosili ziemię, by stworzyła ze zmarłego

symbol: kosmos, gdzie spotykają się cztowiek i energia, jest kąpielą

z kwasu, która da bolraterowi postać człowieczą, Niedługo ta próba

przyjmie nazwy inicjacji",

Warto zatrzymać się przy temacie miasta. Według Duvignau-

da miasto to skonstruowany dyskurs, w którym tworzy się mity na

podstawie elementów wyrwanych ,,myśli błądzącej", mity nie mają

już energii, którym człowiek stawia czoła, stają się metaforą, Symbol

rodzi się z przelścia od natury i kLrltury nomadów do dyskursu i do

miasta, symbol wciąż się odnawia z frustrac,ii, którą powoduje, odsy-

łając ciągle do innego symbolu. Od symbolu Duvignaud przechodzi do

definicji święta, które według niego łączy się z nim ściśIe, ,,ponieważ

symbol jest jego sktadnikiem, święto jest czynnością, podczas której

człowiek odnajduie w_konwuls.ji obcej wszelkim konceptonl zderzenie

społeczeństwa z natLlrą [,..] akt subwersji i destrukcji".

Duvignaud wspomina o procesie ksztattowania się nowej tożsa-

mości Afrykanów przywiezionych do Brazylii, przywołując myśl Brrrc-

khardta: ,,W okresach, gdy ciągłość kLrltury podlega rozpuszczeniu

bądź zniszczeniu, cztowiek bywa poddany myśli błądzącej, kierującej

jego osobą". Czy capoeira nie jest wyjątkowo wyrazistym przykładem

wybrrchrr błądzącej myśli wynikającej z gwa{towllego odcięcia ludzi

od swojej kLlltury?

Przyglądając się pieśniorn śpiewanym podczas praktyl<owania ca-

poeiry, trudno nie zauważyć, że one również należą do baśniowego

świata tego dyskursu. Oto kilka fragmentótv:

1)

w teI rodzie pelnej magii

Cra dostała gęsiej skóry

))

Uwolniicie nagię, uwoInijcie magię

3)

Jesteśmy czarnymi strózami Ruandy

Którzy przycho dzą czcić Conceicao

Stary czarny człowiek siedział

Przy wejścirr do starej bramy

Stary człowie|< z violą

Stary człowiek z gitarą

4)

Ptakata, przyjacieIu. za złotynl sznurem

Ktory został.jej skradziony

5)

Kobra mnie ugryzła

Ale jej trucizna mnie nie skrzywdzi nad brzegierl Cais

6)

Moja królowo, syreno morska

Nie pozwól zatonąć mojej łodzi

Pral<tykę capoeiry w dzisiejszych czasach można przyrównać do

renesansowych ceremonii dworskich, o których pisze Duvignaud,

Według niego ceremoniały są precyzyjnymi aktami społecznymi,

które animują pewien rodzaj życia społecznego, jednocześnie go nie

kwestionując. Ceremonie te wyrastały ze sżtLlki metamorfozy i od-

wolywały się do postaci pochodzących ze świata ,,myś|i błądzącej";

przywoływano wtedy między innymi Jazona, Herkulesa, Kupidyna,

Merlina, Rolanda.,,Przywdziewanie" tych postaci pozwalało człowie-

kowi być czymś więcej niż zwykłym człowiekiem. Podczas roda śpiewa

się pieśni o nieistniejącym już magicznym świecie capoeiry - o gra-

czach, których nie imają się noże, o syrenach, ta.iemniczych żrodłach.

Wchodząc do roda. człowiek zanuru a się w ten świat, utożsamiając się

z nirrr, tak jak uczestniczki obrzędów candombló wchodząc do mo-

rza, zanurzają się w metaforze, Jednak zarówno we wspomnianych

ceremoniach renesansowyclr, jak i w praktykowaniu capoeiry można

dostrzec przewrotność: święta te wzbogacają i utrzymują ciągłość spo-

łeczeństwa, a jednak figury występujące w nich ,,odwołują do obrazu

świata, który stawia człowiel(a twarzą W twarz z sitami natury: seksu-

atnością, śmiercią, głodem.,.". Zapewne niezwykłość capoeiry bierze

się z jej historii - nietypowego przypadku wybuchu ,,myśli blądzącej"

w mieście (choć powszechnie obecna .jest jedynie w kulturach pier-

wotnych). W mieście, które zostało zbudowane po to, aby przed nią

chronić. Proces niszczenie struktur poprzez rytuały wyrosłe z kultur

pierwotnych, clające moź|iwość owego skoku w ,,błądzącą myśl", jest

tylT, co może współczesnego człowieka pociągać najbardziej, Dzięki

ninl możemy dotknąć sfer, ktorych nie moźemy doświadczyć poprzez

dyskursy naszej kuItr-rry, gdzie podstawą humanizmu jest literatura,

Duvignaud zauważa, źe problemem naszej kultury jest to, że "elity

intelektualne szukają w formalnych rozwiązaniach wytłumaczenia dla

świata, od którego się odwracają",

Prawdopodobnie dlatego capoeira okazuje się tak inspirująca

dla wielu dżiałań teatralnych. Capoeira bywa uzywana na w pracy

teatralnej dwojako. Przecle wszystkim je1 język, który prowadzi do 105



rozluźnienia struktur społecznych, może ;łużyć jako narzędzie do de-

konstrukcji aktora wbudowanego w przyzwyczajenia codzienności -
po to. aby zbudować nową postać rnówiącą innym językiem. Posiać
teairu otwartego na człowieka. teatru nie wywodzącego się z tradycji
europejskiej, Jak zauwaźa Duvignaud, teatr europejski wyrósł,na fa-
scynacji cierpieniem i wyobcowaniem jednostki, która ,.stoi samotnie
przed oczami Bo§a", ,,Zawsze chodzi o to, źeby wyizolować człowieka
w środku okręgu - po to, zeby 80 potem zniszczyc''.

Capoeira jest teatrem celebrującym postawę ,,do'', jest radosną
celebracją wspótbycia ludzkiego, Capoeira splawia radość z ogląda-
nia dialogu dwóch wspólnie poruszających się ciat. Teatr ,,Cardzienice''
stara się tworzyć. wychodząc właśnie od postawy ,,clo''. Dlatego teź
mozemy zauważy( uderzające podobieństwo między treningami ca-
poeiry a ,,treningiem wzajemnościowym'' prowadzonym w ,,Cardzie-
nicach" - w obu przypadkach podstawą jest interakcja dwóch ciał na
zasadzie: bodziec - reakcja, a poprzez to stwarzanie siebie nawzajem.

Capoeira słuźy takźe w 5amym procesie kreacji. Obcy nam język
capoeiry stawia cziowieka twarzą w twarz z naturą, Dlatego też capo-
eira moze słtlżyć do opisywania tych doświadczeń, do których nasze
klisze kulturowe nie dają dostępu, W przedstawieniu Kronikl - obyczaj
lamentacyjny Teatru Pieśń Kozła scenę współbycia z znlarłynli oraz ich
odchodzenia oddano ża pomocą capoeiry. Capoeira, będąc spotka-
niem z Natulą, może być także ,,tańcem z duchami'',

Dar

W rozdziale zatytułowanym Zakład, Duvignaud polemizuje z teo-
riami antropologicznymi dotyczącymi pojęcia daru. Zarzuca antro-
pologom, źe zbytnio racjonalizowali dar w ujęciu kultur pierwotnych
i twierdzi, źe ludzie wychowani w społeczeństwie kapitalistycznym nie
potrafią po.jąć daru występującego w kulturze nie wyrosłej z naszej
koncepc.ji ekonomii. Zaprzecza tez teoriom, które twierdzą. że wszyst-
kie kultury ostatecznie dotrą do nasze8o systemu ekonomii rynku.

Proponuje więc, aby rozpocząć analizę nie od teorii, ale od samych
przedmiotów. Udowadniając niedorzeczność takiego sposobu poj-
movyania daru, opisuje przypadki, w których dary, nie mające żadnej
wartości ekonomicznej, składają ludzie żyjący w niedostatku. Autor
przywołuje święto odbywające się w Sidi Soltane (Tunezja), które

służ_y za modelową egzernplifikację jego tezy: ,,nie ma nic inllego 66
podarowania ponad tę nicość, która stanowi część zakładu ukrytego
w kaźdym święcie".

Duvignaud twierdzi, że w przeciwleństwie do rytualów sakra|nych
czy czynności technicznych, nie istnieje żadna koncepcja poprżedża;ąca
święto. Sami uczestnicy święta Sidi Soltane nie potraf ią wyt{umaczyć,
dlaczego biorą w nim udział. ,,Dzieje się tak cllatego, źe zawsże tak się
działo". Święto Sidi Soltane wymyka się naszym klasyfikacjom opierą-
jącym się na funkcjonalizmie. Podczas tego święta dokonuje się coś, co
mozenly postrzegać jako ofiarę: uczestnicy przyprowadzają zwierzę_
ta, które zostają następnie zabite, ale z ich mięsa nie robi się uzytku,
Ofiara ta stal'e się spektakularnym niszczenienl jeclynego dobra, jakie
posiadają, ,,Cest ten odbiera uczestnjkom mozliwość kulłulacji dóbr,
wejścia w system ekoncmii rynku", 5idi Soltane jest tylko pretekstem
do odegrania z pasją negacji świata ekonomii, Podczas tego świeta
uczestnicy przemieniają swoją działalność w synlbol.

Zastanawia, dlaczego Duvignaud krytykuje narzucanie przez cz1o-
wieka Zachodu idei ekonomii rynku innym kuIturonl, podczas gdy
sam pokazu.je przypadki, kiedy te kultury niszczą ekonomię, a więc
muszą mieć jakąś jej ideę. Niszczą ekonomię, która ma być r,veclług
niego charakterystyczna tylko dla naszego kręgu kulturowego r która,
nie istnieje w koncepcjach innych kultur. Ponadto kultury opisywane
przez Duvignauda nie naleźą do kultur pierwotnych, ale są wyraźnie
dotknięte przez naszą cywiIizację, Zarowno kulty nawiedzelrja w Bra-
zylii, święta zmarłych w Meksyku, święto Sicii Soltane. jak i inne swięta
marokańskie powstawały w społecznościach, w których spotkaly się
oba światy, a racjonalna idea ekonomii mogła clotrzeć clo umysłów nie
znających jej wcześn iej,

Czy menta|ność pierwotna nie jest zdominowana przeż jednolitą
wizję świata, gdzie sacrum i profanurl istnieją obok siebie? Czy jest
w kulturze pierwotnej miejsce na święto, które neguje ekonomię rynku
po to, aby stanąć twarzą W twarż z naturą?

Le don du rlen opisuje zatenl święta, które rodzą się ze spotkania
dwóch wizji świata: czy to w Ameryce Południowej, Afryce czy Euro-
pie. Mozemy podejrzewać, że z tej perspektywy święta powstają tylko
w wyniku takiego spotkania. KIuczowa jest prży tym terminologia: Du,
vignaud wyraźnie oddziela święto od rytuału religijnego.

Przypomina mi się inny fragment ze wspomnianego juz filmrr na-
kręconego w Brazylii. Widzimy w nim sceny zbardzo cięźkiego trenin
gu dla zaawansowanych czy też Wtajemniczonych. Uczniowie ćwiczą
ataki i kopnięcia, nauczyciel każe im działać agresywnie, nacierają na
siebie z ogromną siłą, Widać, że w małej salce jest bardzo gorąco, ze
wszystkich ścieka pot, na twarzach widać zmęczenie, Cwlczenia stają
się coraz intensywniejsze, az przechodzą w zapasy; pary siłują się na
ziemi w spazmatycznych uściskach, które powoli przestają wyglądać
jak zapasy, a przypominają uścisk kochanków. Nie wiadomo już, czy
uczestnicy jeszcze walczą, czy się poddali , czy leż po pro5tu nie mają
już siły się ruszać i zastygli w tej groteskowej i perwersylne1 pozy-
cji. Nie ma w tych zapasach celu, bo w capoeirze nikt nie Wy8rywa,
ajednak trenujący katują na tej sali własne ciała. To wyczerpanie, bez-
celowe zniszczenie materii, którą stanowią, mozna porównać z uczu-
ciem błogości doznawanym Przez uczestników święta Sidi 5oltane po
odrzuceniu w5zy5tkiego, co posiadali, a więc tego. co ich definiowalo
w kategoriach ludzkich. Według Duvignauda, istotę tego zakładu prze-
czuwa| już Pascal - to, co wno5zę do tego zakładu. jest niczym w po-
równaniu z tym. co mogę zyskać.

Duvignaud doszukuje się początku swojej teorii u Johana HLlizingi,
który w Homo ludens pisze, ze widzi w zachowaniu luclycznym zerwa-
nie funkcjonalizmu aktywności społecznej, gdzie wszelka dzialalnoŚĆ
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skrrpia się na wyznaczeniu ceIu. ,.ofiara jest grą, w której skladamy niepotrzebny dar

z unicości,, którą posiadamy", Tą nicością albo tą odrobiną, którą posiadamy i którą ofia_

rujemy, jest prawdopodobnie to, co mieści się w ramach funkc,|onalności,

To poświęcenie funkcjonalności dla owego stanu astrukturaIności jest wywołyrł,ane

fascynacją tym, rc 1eszcze niedokonane, nieprzeznaczone dla człowiel<a w jego wymiarze

społecznym. ,,Fascynacja.grą jest fascynacją człowieka ustrltkturowanego prZeZ kultrrrę".

Dla Duvignaucla modelowynr przykładem dążenia do tego uczucia jest hazard. Jednak

za pocżątek gry Duvignaud uważa moment, kiedy,,kobieta i mężczyzna przerywają me_

chanizm reprodLrkcji, robią z miłości przy,jemność", W grze następuje skandaliczne od_

tvrócenie funkcji, które kierLrje sytuację w stronę możtiwej katastrofy, ponieważ podrvaża

żasadność ustalonych regut, Takim odwróceniem jest równieź capoeira, która tworzy

waIkę, nie prowadzącą do zabijania, ani nawet nie do zwycięstwa.

Święto

w ostatnim rozdziaIe Duvignaud stara się wydobyć z myśli europejskiej wątki, które

wskazywałyby na głęboko zakorzeniony w umyśIe pierwiastek święta. Autor podejrze_

Wa, że to właśnie wraz z iIustracjami świąt nastało przejście od ikony do obrazu. lkony,

która była skutkiem chrześcijańskiej wizji świata: ,,artyści zauważyIi, źe sytuacja człowie-

ka we wszechświecie nie jest w sposób absolutny zdefiniowana prżez d08maty kościel_

ne", Malarstwo europejskie jest prawdopodobnie rezultatem odkrycia pewnej autonomii

form w przestrzeni, ,,AUtonomii, która obdarza manifestacje historyczne iświęta swoją

spektakuIa.rną siłą". To uwolnienie form dotyczyło także formy Iudzkiej: człowiek mógł

teraz WłącZyć siebie w manifestację sakralrrą, jakto miało miejsce na przywołanych przez

autora obrazach Piera c]ella Francesca, któr'e żbudowane są z ,,ciał i kostiumów współ-

czesnych" cży też na obrazach, na których piękne dziewczęta z rodzin patrycjuszowskich

reprezentowały Wenus. Jeclnak: .,Święto nigdy nie nalezało do oceny rzeczywistości ani

estetyki", ate cio pewnej icjei ,,wzniosłości" wywoływanej poczLlciem nieskończonosci,

którą arrtor widzi między innymi u Kanta. U Kanta uczucie lvzniosłości wywoływała natu-

ra, prawdopoclobnie dlatego, że przeczuwał, iż nieskończoność nie Ieży w naszych sądach

ani świadomości, ale poza tudzkimi kategoriami, a plzez to łączy nas z kosmosem_ Du_

vignaud zgadza się z Schillerem, który twierdził, Ze Kant przeczuł estetyczną przyszłość

człowieka, zapewne kant jesżcze wówczas nie mógł wiedzieć, jaki obrót przyjmie narlka

w następnych wiekaclr, a jednak przeczuł. że człowiek znów skłoni się ku wizji teorii rze_

czywistości, w której wszechświat nie jest jednolitą, łatwą do opanowania przez człowie_

ka materią, i Że taki właśnie Świat znów zafascynuje człowieka. xlx i xx wiek przyniosły

wiele zmian zarówno w nauce, jak i w sztuce, można je postrzegać jako kontynuację

przełomu, który zapoczątkowali przywoływani przez Duvignauda malarze toskańscy.

odrywając 5ię od Złotego nieba i stereotypowych figur. Kant przeczuł pra8nienie, które

miało zdominować wielu ludzi, a które potwierdża się poprzez wciąż szerzące się praktyki

świąt, coraz odważnie.j podchodzące do nieskończoności.
'.,

l 
.,]ean Duvignaud, Le don du rien, Tćraddre, Paris [2007]. Wszystkie kolejne cytaty,

jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tego wydania.
i Roda - okrąg w którym praktykuje się capoeirę.

czasem tyIko jedno niewielkie pomieszczenie.
4 Leszek KoIankiewicz, Samba z bogami, Wydawnictwo KR, Warszbwa, 2007,

5 Angola jest w Polsce mało popularna. We Wrociawiu znajduje się jedyna w Polsce

grupa oficjaInie za]mująca się Angolą,
6 (Port.) lLrdzie praktyku.jący capoeirę angoIa.

7 Terreiro - miejsce gdzie odbywają się obrzędy. ZazwyczĄ mały budynek, w którym

mieści się jedna sala.
8 Teren Tunezji.
9 Film nakręcony przez członka grupy Unicar.
r0 Miasto w Brazylii, kolebka capoeiry.
rr Samba de roda w Brazylii: http://pl.youtube.com/watch?v=jP_XcqDl_ck

Samba de roda w Europie: http://pt.youtube.com/watch?v=4Mf PTBBjuc&feature_

= related

12 Quilombos - osady tworzone prźez zbiegłych niewolników.


