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rippajattu to sztuka walki pochodząca ze 5tanu Kerala w po-

sztuki wojennej między innymi mnichów z ShaoIirr. Stamtąd elemen-

lie

łudniowo-zachodnich lndiach, Często fakt istnienia sztuki walki wywo-

ty kalarippajattu miały być stopniowo przeno5zolle dalej na Wschód

ló_

dzącej się z kraju, który zazwyczaj kojarzy się ze świętymi krowami,

i włączane do innych systenrów waIki.

m.

jogą i uduchowionym spokojem, wywoluje zdziwienie i niedowierza-

na
1y-

nie zarówno wśród lndusów spoza Kerali, jak i cudzozienlców, Tyrnczasem źródła historyczne potwierdzają istnienie kalarippajattu jako

O sztukach waIki mowa jest także w wieIu epope,jach i ślviętych
pisnrach hinduizmu

-

Mahabharacie, Ramajanie, Agni Puranie czy Dha-

nurwedzie, choć traktuje się w nich raczej ogólnie o walce i zasadach

Xll wiekLl. Poza tym

prowadzenia wojny i nie wyszczególnia się jednej, określonej techniki.

ln-

w lndiach istnieje kilka innych, jeszcze mniej znanych systemów walki

Wyjąikiem jest Dhanurweda, która mówi głównie o sztuce ]ucznictwa,

się

(na

Zwarte8o systemu technik walki co najnrniej od

.jednak pojawia się w niej takze wiele opisów zwycza.jów i rytrrałów

przykład thang-ta lub parikhanda).
Z

wielu różnych przekazów wyłania się obraz sztuki o niezwykłym

towarzyszących treningowi i walce, obecnych do dziś w kalarippajattu

Ze-

rodowodzie i potencjaIe, która obecnie z jednej strony może być po

(omawia 5ię tam 5to5unek do boga i guru, szacunek wobec broni. rolę

e5t

prostu traktowana .jak sztuka waIki, operująca technikami samoobro-

oddechu i koncentracji, sposoby przygotowania do walki).

'ią,

ny,

no

z drugiej - ze wzg|ędu na1ej związki z tradycyjnym systemem
medycyny ajurwedyjskiej kojarzona jest z jogą i systemem ćwiczeń

późniejsze już dzieła południowoindyjskie, głównie tamilskie. Litera-

inii

utrzymujących ciało w dobrej kondycji psychofizycznej. a wreszcie

Ze-

z uwagi na jej

rda

terzy tradycyjnych sztuk performatywnych Kerali

lcą

w kontekście trenlngu aktorskiego Iub tanecznego,

za-

wielowiekowe wykorzystanie w treningu aktorów

-

i

-

tan-

pojawia się często

Kolejną grupę pism nawiązujących do sztuki wojennej stanowią
tura epoki Sangam (Vl wiek p.n,e.

-

lV wiek n.e.) zawiera wiele utwo-

rów opowiadających o wojnach, bohaterskich cżynach czy obyczajach
społecz nyc h,

Utwory, w których znajdują się bezpośrednie nawiązania do ke-

Specyficzna wieloaspektowośćkalarippajattu powoduje stopn!o-

ralskiej sztuki walki, to przede wszystkim zbiór poematów Vadakkan

tą sztuką na Zachodzie, a jej orędownika-

Pattukal (Ballady Północnego Malabaru), który powstał w XVIll wieku. lstnieje także zbiór Tekkan Pattukal (Ballady Pofudniowe), ale to
w pierwszym z nich opowiedziane są historie |egendarnych bohate-

lię,

wy wzrost zainteresowania

imi

mi 5ą czę5to

;ól-

takźe naturalne

-

co znamienne, choć śledząc historię, w pewnym sensie

- osoby

ze środowiska teatralnego,

rów, którzy nlistrzowsko opanowali kalarippajattu. Najbardziej popu-

JaLpu

Kerala - God's Own Country'

|arni to Aromal Ćekawar, Taćoli Otenan. a także legendarna wojow-

ęki

To popuIarne hasło promujące Keralę nawiązuje do mitu opowia-

niczka, Unnijarća.

Vo-

dającego o boskiej genezie stanu i tym samym podkreślajej nieziemski

lrę,

charakter, który zdaje się trwać do dziś.Według mitu, bóg Paraśu-

ika

rama, jeden z awatarów Wisznu, wrzucił w wody

|jąc

otrzymany od Śiwy topór, który sięgnął od Cokarny (miasto w połu-

lną

dniowej Karnatace)

Morza Arabskiego

do Kanniakumari (miasto na przylądku Komoryn,

należącym do TamiI Nadu), Morze cofnęło się wzdłuż tej linii, a odsłonę.

nięty ląd stał się podstawą

terytorium późniejszej Kerali.

Według legendy, Paraśurama założyłtakźe trzydzieści dwie osady,

8e-

Południowoindyjscy samuraje
Przypusztza się, że jako zwarty system ćwiczeń fizycznych połączonych z praktyką duchową kalarippajattu pojawiło około Xll wieku n.e., choć prawdopodobnie jego podstawy istnialy juź wcześniej,
Złoty okres rozwoju Kerali przypadł na lX i X wiek, gdy terytorium
dzisiejszej Kerali podzielone było na rządzone przez królów okręgi
(nadu), które z kolei składały się z mniejszych centrów administracyj,

lika

rządzone przez braminów, oraz sto osiem kalari

lie-

wojskowego i teatralnego, Śiwa miał także nauczyć Paraśuramę sztuki

dynastiami, co spowodowało wiele zmian ekonomicznych i społ€cz-

,nie

wojennej i w stylu pótnocnym kalarippajattu ulvaźa 5ię go za pierw-

nych, w tym militaryzac.ię spoleczeństwa keralskiego. Wprowadzono
stały i powszechny trening wojskowy. W całym państwie tworzono

le-

5żego

:la-

8uru.

akadernie wojskowe, kalari. w których młodzieższkoliła się w zakre-

znawca medycyny i zioło-

sie posługiwania się bronią, a następnie zasiIała Iokalne oddziały. Jak

te|ny

zną

|eCZnictwa.

cję,

|l!, którego

Ny,

terenie dzisiejszego stanu

)rsji

ięzyka tamilskiego, którą

Ló,ktu

)te-

Za

nych (deśam) złożonych z wiosek. Wiek X zakończyły walki rniędzy

Z kolei w stylu południowym pierwszym mistrzem byt nieśmier-

oa,

5ię

-

ośrodków treningu

Agastja (znany też ja|<o Kurumuni)

-

Jak podaje Mahabharata, był on takźe nauczycielem Drowyposażył w oręż. Wierzy się, że Agastja zamieszkał na
Tamil Nadu i był twórcą pierwotnej wersji
stworzył na prośbę Silvy; uwaźa się go także

Pierwszego nauczyciela sztuki walki.

pisze A, Sreedhara Menon, ,,była to radykalna innowacja, która spo-

i poglądach ludzi. Kilka
grup 5połecznych musiało porzucić swoje uświęcone tradycją za.jęcia
wodowała znaczące zmiany w charakterze

i chwycić za broń. Utworzenie kalari (gimnazjonów, akademii wojskowych) w całym państwie stanowiło ważne wydarzenie tamtego

Czasem moźna spotkać się z twierdzeniem, że kalarippajattu sta-

okresu. Prości ludzie, którzy zostali powołani do służbywojskowej,

matkę wszystkich sztuk walki i na dowód przywołuje się postaĆ

byli ćwiczeni w poslugiwaniu się bronią w owych kalari, Razem z powołaniem kalari powstała także instytucja ćawerów (oddziały sa-

I]OWi

Bodhidharmy, buddyjskiego mnicha, który w Vl wieku n.e. odbył wędrówkę z południa lndii na północ, aź do Himalajów, gdzie nauczał

mobójców). Oddziały te składałysię z waleczniejszych członków sił
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i inlmanelltnych

zbrojnych, którzy porzucaIi lvszellii |ęk przed śmierciąiprzyjmowali

masą złożonych, przypadkoi,vych, niestałych

za swoje motto (życie albo śnrierć,:".
się jej zanglicyzowcllld pisownia ,,Nair"), którzy do tego przydomka

do których kaźdy z wo.jowników zdobywai dostep za pomocą boskich
darów, środków nragiczno-rvtLlalnycll orazllub osrągając spełnipn;ę
w jakinlśaspekcie mocy poprzez prakty|<ę |ub treningł".

dodawali nazwiska rodowe, pozwaIające na identyfikację ich -gene-

Mi5trzowie k.rIarippajattu znali się nie tyll<o na rżemioś|ewojen_

aIogii. Do najbardziej popularnycl-r nazwisl< naleźą: Kartha, Valiathan.

nynr, aIe takze na medycynie i zio1olecznictwie, które wykorzystyrłą|1

[

Unnitlran, Asan, Pi]|ai, Menon. Nambiar czy l!ayanar. Pon.rdto naja-

do opatrywania rannych w walkach żołnierzy.Słrrżyli także ludności

5torian-

rorvie, którzy prowadzili kalari, otrzynrywali tytLrł Panil<kar,lub l(urup.

srvoich wiosek i miast jako lekarze.

nić ws;

\Mojownicy wywodzili się ze szlacheckiej kasty najarów (przyjęła

Z kolei w sąsiadującym z Keralą Tamil Nadu kastą wojownil<ów byli
nadarowie. O ile najarowie tradycyjnie związani byli z kalarippajat-

66,u,

Zol'nierze cJzięki intensywnemu treningowi fizycznenlrr byli

jed_

śla,źę
ukazan

i

pomim,
WYCh g

oana

D

"], Cc

obchor

tu, o tyle nadarów tączy się ze sztuką walki pocl-rodzenia tamilskiego,

nocześnie pierwszymi wyl<onawcami teatrLl-tańca, między innyrx'
kathakali oraz krysznattam, które powstały na przełonlie XVI i XV1I

Warma ati. oprócz tego, źe technikami sztuki rvojennej posłilgiwano

wiel<u. Z treningrr wojskowego zaczerpnięto ćwiczenia mające n.r celu

się lv celach obronnych, wykorzystywano je także do rozstrzygania

uelastycznienie i wznlocnienie ciała, z kroków komponowano

WeWnętrZnych sporów,

dy choreograficzne, a calości praktyki dopelniały nrasaże z uzycienl

Wać si

Dwie instytucje. które temu służyły,ta ankam i poithu. Ankanl
to pojedynek między dwoma przedstawicielami zwaśnionych stron.
Niekoniecznie były to osoby bezpośrednio ze sobą skonfliktowane.

oIejów. Dzięki dtLlgoletniemu, intensywnemu treningowi i dyscypIinie

public

aktorzy byli w stanie występować na scenie w ciężkich kostirrmach po
kilkanaście godzin, Chętnie odgrywano heroiczne czyny nritologicz-

dla te

Mogli być to wynajęci profesjonalni wo.jownicy, wywodzący się z ka-

nych czy legendarnych postaci, a widowiska takie uświetniałyLlroczy-

ki: kh

sty Ezhavu, nazywani ćekorami ILlb ćekawarami, którzy osiągnęli mi-

stości państwowe i świętareligijne. EIementy praktyki kalarippa.jattu

bitwy

znalazly się również w treningLi aktorów kudijattam, a takze w wielLl
ludowych keralskich formach widowis|<owych.

tykę,

n

o

stal1

twa, p
5po iec

r_lkła_

W jęż)

słowa

Po o|<resie śrvietnościnajarów i ich techniki walki, ktory przypadi
jedn;

ków i Holendrów, modernizacji techniki wojennej oraz zmian w

strLrk-

samy

turze społecznej stopniowo zmniejszało się ich znaczenie, aż w czasrch

l<ara1

kolonialnych najarów Llznano za zagrozenie dla wladzy brytyjskiej, Na
mocy rozl<azu Anglików na początku XlX wieku Keralczykonr za|<azano

o

kt(

mięc

trzymania broni w domu oraz noszenia jej przy sobie, co było przez

pru e

wieki uświęconymtradyc.ją zwyczajem, a tal<źe praktyl<owania kala-

kala

rippajattu pod karą śmierci lub wygnania, Mimo ze sama sztul<a walki

wod

duzo wcześniej zaczęła tracić militarne znaczenie, takie zarządzenie

nyff

było wielkim ciosem dla wojowników i przyczyniło się do zmniejszenia

dan

popularności kalarippajattu, choć nie spowodowało całkowitego jej

ind;

wyginięcia i zapomnienia. Częśćmistrzów zrezygnowała z nauczania,

ci ą€

a częśćskupita się na praktyce nledycznej i trenowaniu dzieci. Coraz

cii

rzadziej uczono tez medytacji, nie przekazywano wiedzy dotyczącej

od€

zaawansowanych technik koncentracji mocy wewnętrzne) czy żnalo-

san
Wa

5trzostwo w sztuce wojennej, O walce naleźało powiadomić naczelnil<a

mościwitalnyclr punktów i sposobów uzdrawiania, a zachowane zapisy na liściach palmowych były niewystarczające do samodzielnego

danego nadu, który pobierał opłatę na poczet przygotowań do star-

odtworzenia praktyk. Dopiero w latach dwudziestych XX wiekrr miało

ip

cia. Charakter walki można porównać do turnieju lub zawodów, z tym

dojśćdo zreformowania i zorganizowania szkół kalarippajattu, a tak-

ćw

wyjątkiem, ze konkurenci walczyli na śmierći życie. Mieli obowiązek

że odnowierria ducha tej sztuki na fali ponolvnego odkrywania rodzi-

stc

ściślestosować się do przepisów i postępować honorowo. Zwyczajowo

mych tradycji i sztuk.

wypłacano odszkodowanie rodzinie zabitego woiownika.
Z kolei poithu stanowiło sposób na wyrównanie prywatnych pora-

Do nal'waźniejszych postaci, które się do tego przyczyniły, naIeźeli

wic

ka
na

chunków między dwoma ludźmi lub okręgami. Nie byia przy nim wy-

-jeśli chodzi o styl północny - C. V. Narayan Nayar (1905-1944) i jego
nauczyciel, Kottakal Karnaran Currukal (1B50-1935). Na podstawie

magana obecnośćwładz ani publiczności.Funkcjonował takźe zwyczaj

sty|ów

technik reprezentowanych przez rożnych mistrzów opracowali

ist

zemsty rodowej (kutipaka), opierającej się mniej więcej na zasadzie

jeden system treningu, wzbogacony o widowiskowe elementy akroba-

z'

..oko za oko, ząb za ząb". Choć także: ,,szczególna praktyka związana

tyki i układy walk z róźnymi rodzajami broni, które następnie wyko-

d:

z kutipaka polegała na tym. źe wódz nadu przynosił ciało zabitej osoby

rzystywali w publicznych widowiskach kalarippajattu,

zl

i

do domu jego mordercy, po czym palił je z całym domem"J. Liczne

Widowiska spotykały się wielkim zainteresowaniem publiczno-

opisy pojedynków i walk zawarte są w pieśniach o bohaterach i legen-

ścii obydwaj Keralczycy zapraszani byli do róźnych miast w celu
przeprowadzenia demonstracji. Specyfika dramatyzowanych Walk
i wielka maestria, z jaką odgryrvali je dwaj adepci kalarippajattu,

dach keralskich, zwłaszcza we wspominanych wcześniejBalladach Połnocnego Malabaru. Philip Zarrilli podkreśla symboliczny charakter tych

pojedynków (zarówno Iiterackich, jak

i

udokumentowanych histo-

rycznie): ,.To, co ukryte jest w drawidyjskich i sanskryckich źródłach,
a także w historii średniowiecznej Kerali, to pogląd, źe walka nie była
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przede wszystkim na XVl i XVll wiek, w wynikrr najazdów Portugalczy_

a następnie ich uczniowie, wywierały wielkie wrażenie na KeralczYkach i przyczyniały się do odradzania narodowej tozsamości, PrZY-

jedynie próbą sił ILlb/i woli między dwojgiem ludzi. jak to ma miejsce

pominano sobie czasy dawnej świetnościkraju oraz jego heroicznej
przeszłości,podkreślanej przez mitologię. Prezentac.je kalarippajattu

we współczesnym boksie, ale stanowiła raczej zawody między całą

zaczęły uświetniaćkeralskie festiwale i święta.Philip ZarrilIi podkre-

Tradycyjne cwiczenie wzmacniające i rozciągalące nogi; fot. JLrstyna Rodzińska,Nair

14

51

c
n

5

]

l

0cy,
kich
en

ie

,.len-

wali
ości

jed-

śla,że ,,kalarippajattu

było idealnyrn. syrnbolicznym sposobem na

praktykowane
ukazanie państwowości keralskiej, poniewaz było ono
pomimo wieIu (jeśIi nie wszystkich) kastowych, religijnych ipłcio-.
u.jednośćw różnorodnościo, wymaWych 8ranic. Mogło ono zawrzeć
ganą

przez nowocżesne, indyjskie państwo jednonarodowoŚciowe,

kaIarippajattu - łącznie z hit .] Cdv tylko KeraIa stała się stanem,
storiami o wojowniczych bohaterach i nimi samymi - mogło zapewnić wszystkim keraIczykom wspólną tozsamość.zwłaszcza podczas
obchodów Onanr, które poprzez postać Mahabalego reprezentowały

{Vll

nostalgię za utraconą przeszłością- okresem idealizovlanego bogac(staTymD porządkiem
tlva, powodzenia i dobrobytu l<o,iarzonego ze

celu

spolecznym5

ymi

kłaiem

",

Wtedy też, w pierwszych dekadach XX wieku. zaczęto posługiwać się oficjalnie nazwą kalarippajattu, Z powodu coraz liczniejszych

Ipo

publicznych clemonstrac,ji pojawiła się potrzeba utworzenia określenia
dta tej sztuki walki. Złoźeniel<alarippajattu powstało z dwóch słów

,icz-

w

inie

:zy,

lttu
ieIu

języku maIa.jalam; kalari (źródloslów tanlilski to kalam, a sanskrycki: khalurika), które tłumaczy się jako miejsce, przestrzeń, arenę, pole

bitwy, oraz payattu (z tamilskiego payil) oznaczające ćwiczenie, praktykę, naukę, Wcześnie.j do opisu tej sztuki wykorzystywano już te dwa
słowa, ale oddzieInie.

ad1

.zy,uk-

W l956 roku załozono Kerala Kalarippayat Association, którego
jednym z najwaźniejszych celów jest promocja kalarippajattu wśród
samych keralczyków (są oni niestety często bardziej zainteresowani

5tyle
Współcześnie rozróżnia się trzy style kalarippa.iattu: pólnocny
(wadakkan). środ|<owy i połtrdniolvy (tekkan). Rozróżnienie oparte
jest na regionach Kerali (nie lndii), w których są one praktykowane,

ltak, najwięcej

szkó1 stylu

północnego mieści się w miastach: Kannur.

Kozhikode, Kasaragod; stylu południowego

-

w Trivandrr,rm, Kottay-

am, Kol]am, zaśszkoły stylu środkowego najczęściej moźna spotkać
na terenach środkowej Kerali graniczącymi z sąsiednim stanem, Tamil
Nadu. Jednak szkoły południowego stylu mozna spotkać także na północy stanu, a północnego - na południu.

Mimo różnic, istnieje wiele punktów wspólnych łączących wszystkie trzy style, 5ą to: sekwencje ruchowe imitujące wa|kę z wyobrazonym przeciwnikiem, ćwiczenia indywidLralne z bronią (zwlaszcza
z długim bambusowym kijem), pojedynki wręcz w parach oraz z użyciern broni drewnianej i ostrej, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające,
elementy akrobatyki, masaźe olejanri ziołowymi, znajornoścnlarm,

obezwładnianie przeciwnika za pomocą chwytów, Praktyki różnią się
między sobą w zalezności od stylu (na przykład inne są układy walk
czy sekwencje ruchowe), ale wiele z tworzących je elementów przenika

się i współistnieje we wszystkich stylach, tyIko inaczej w nich funkcjonuje (na przykład w stylu południowym nie akcentuje się i nie nazywa

pozycji zwierząt, tak jak to ma miejsce w stylu północnym. ale pozycje
te i tak zawarte są w sekwencjach ruchowych). Poza tym we wszystkich
stylach obowiąZuje ten sam system nauczania, podobną Wa8ę przy-

karate i kung fu niź rodzimą tradycją). ]ednym z celów Stowarzyszenia,
o którym mówiono na zawodach kalarippalattu w 2009 roku, jest,

wiązuje się do rytuałów towarzyszących praktyce. ćwiczy się najczęściejw podobnych przestrzeniach, a treningi przebiegają w tej samej
atnrosferze skupienia i szacunku.

zez

między innymi, upowszechnianie trenin8ÓW kalarippajattu W postaci
przedmiotu szkolnego. Poza tym organizacja Iazlzesza wielu mistrzów

rla-

kalarippajattu wszystkich stylów oraz ich szkoły, urządza pokazy i za-

między szkołami kalarippajattu w obrębie tego same8o stylu, co wynika z indywidualnego sposobu nauczania każdego mistrza.

nie

wody kalarippajattu, któle są wydarzeniem sportowym, ale o szczególnynr charakterze, Polegają bowiem na tym, że najlepsi przedstawiciele

nia

danych szkół dokonują prezentac.ji swoich

jej

indywidualnych (w stylLr północnym 5ą to na przykład wykopy oraz
ciągi mejpajattu, a w południowym - kompozycje złoźonez sekwen-

zorganizowany jest styl północny, z którym często identyfikuje się kalarippajattu jako takie. Styl południowy jest blisko związany ze sztuka-

ach

Na
tno

llki

lia,

umiejętności W katesoriach

oprócz ogólnego podziału na style, cZę5to i5tnieją także różnice

Najtepiej znany i udokumentowany, a takźe najlepiej Wewnętrznie

mi walki z Tamil Nadu (stanu sąsiadującego z Keralą) takimi, jak varma

cji ruchowych ćuwadu) oraz pojedynkach. Te ostatnie polegają na
odegraniu przygotowanej wcześnie.j walki przez dwóch uczniów z tej

kalai. varma adi, adi tada, adi murai. W systemach tych bardzo ważną

cej

Io-

samej szkoły, na co mają określony czas (okolo 3-4 minuty). Celem

Za-

walki nie jest faktyczne pokonanie przeciwnika, lecz zaprezentowanie

na które nakierowane są ciosy. Południowy styl kalarippajattu opiera
się też na ćilambam (w wersji angielskiej znany jako silambam) - tamil-

8o

ulidowiskowego. a zarazem wiarygodnego układu. Liczy się szybkość

ską sztuką walki głównie na bambusowe kije (ale takźe noże iszable),

lło

i precyzja ruchów, kompozycja i duch bojowy prezentowany przez

lk-

ćwiczących. WaIki rozgrywane są w kilku kategoriach, w zależnościod

Jednakże gdy w 195B roku utworzono Kerala Kalarippayat Association
(Keralskie Stowarzyszenie KaIarippajattu), system ten oficjalnie uzna-

zi-

stosowanej w nich broni.

ny zostai za styl południowy kalarippajattu.

faz

ro|ę oclgrywa znajomość punktów witalnych ludzkiego ciała (marm),

Zazwyczaj jeden dzień zawodów przeznaczony jest na styl wadak-

W sty|u północnym trenin8 rozpoczyna się ćwiczeniami wstęp-

eli

kan, jeden na tekkan i jeden na styl środkowy. Zawody podzielone są

8o

na dwie kate8orie wiekowe dla dziewcząt (mniej więcej 7-13 lat oraz

nymi mejthari, składającymi się przede wszystkim z kilku serii wykopów, które adepci wykonlrją razem, przemierza.jąc przestrzeń kalari
w rzędzie od krótszego boku wschodniego ku zachodniemu. Przy nim
w rogu umieszczona jest puttara i wizerunki bogów oraz przodków

lie

14-19 lat) i trzy dla chłopców (7-13 lat, 14-19 lat, 20-około 30 lat). Fakt

ali

istnienia tylko dwóch kategorii wiekowych dla dziewczynek wynika

la-

z faktu, źe zazwyczĄ

U-

dzieci, co uniemoźliwia im dalszą praktykę, Na jej kontynuację, mimo

mistrza. Następnie powtarza się te same ruchy z powrotem. lstnieje kilka podstawowych rodzajów wykopów (mogą być z przysiadem,

około 20 roku życia wychodzą one za mąźi rodzą

zmiany sytuacji rodzinnej, mogą najczęściej liczyć jedynie córki mi-

obrotenr, i tym podobne), na których bazują bardziej złożone układy

o-

strzów kalarippajattu, które też czasami same zostają nauczycielkami,

połączone z rożnymi rodzajami skoków.

lu

choć trudno,je nazwać mistrzyniami. ponieważ często z racji płci nie

lk
tl.

y,
y,
ej
lu

mają dostępu do najtajniejszych arkanów wiedzy,

W 2009 roku miała takŻe miejsce uro(Zysta ceremonia uhonorowania prawie stu żyjących grrru kalarippajattu odznaczeniami za za-

Następnie ćwiczy się przybieranie podstawowych pozycji (ćuwadukal), z których potem tworzy się formy wadiwukal, a z tych z kolei

-

jeszcze bardziej złożonesekwencje ruchów mejpajattu (ćwiczenia

ciała).

źe

rożnych zwierząt
Osiem wadiwukal opartych na właściwościach

ż pomocą Stowarzyszenia i rządu keralskiego uda się stworzyć siIny
fundament dta rozwoju tej tradyc,ji. jednocześniestrzegąc jakościna-

służy koncentracji mocy wzorowanej na energii właściwejdla charak-

uczania i propagując jego najwyższy poziom,

kota, koguta oraz ryby, Nie są to formy statyczne

s{ugi

w rozpowszechnianiu tej sztuki. Można więc mieć nadzieję,

teru danego stworzenia. Są to formy: słonia. lwa, konia, dzika, węŻa,

- do przybrania

kaź-

Q5

-l
i

1.-.
dej z rriclr prowadzi określonyrrkłacl ruchów, wyzwalający odpowiednią energię

i,v ctele

adepta, |(tóra osiąga kulmirrację

\,v

ostatnim ruchu,

równywany do jogi lv ruchu). Sel<wencje ułozone są według r65nu_
cego stopnia skorrl

pl

i

kowan ia

-

bardziej żaawansowane wyl<orzystują

kt:

nawet p

zanrykającynr sel<wencję, Trzeba też zaznaczyć, źe forma funkcjonu-

eIementy łatwiejszych, podstawovlych ciągów, choĆ rózlli nristrzolallp

jąca w jednym l<alat,i na prżykładjako ,,kogut" rnoze w innynl'symbolizować ,,rybę". Jedną z podstawowych sei<tł,encji ruchów jest też

1il<t_t

mogą uczyć sekwencji_w róźne,j kolejności, a czasem takŹe wymyś|aią

technik

własne, nowe ]<onrbinacje, Sekvlenc,je są jedynie rodzajem alf.rbetu,
który powinien być dos|<onale opanowany przez adepta, aby nozna

była tak

forma pozdrowienia

,

hołdu składanego kalari i pLrttarze. Następnie

adepci poznają dwanaście form mejpajattu,

|<tóre tal<źe są

określorry-

mi sekwenc,jami rLlchór,v. Zbudowane są z wielu e|ementów obecnych
rłl ćr,viczeniach

wykopach, przysiadach, obrotach czy skokach,

wykorzystywać jego elenlenty w zalezności od sytuacji.
się piertvsze sparingi,

|<ai

rzenia,
naki

Po opanowaniu kilkunastu sekwencji w stylu tekl<an rozpoczynają
porLl. lstnieje l<ilkanaście typów wall<

l1l1-ę62,

wz

ro,

e

Pr-aJ

torÓW

\

Po opanowanilr form nrejpajattu rożpocżyna się trenirlg z bronią.

które są ściśle,.choreograf icznie skomponowane" i wyl<orzystrrją okre-

odzowr

potzątkowo drewnianą (kolthari), do której nalezą: ketrukari (kij bambrrsowy o długościol<oło półtora metr.r), ćeruwati (krótki |<ij drewnia-

ślonechwyty i kroki, Adepci cwicząc, znlieniają rytm i siłę rLlchów,
pracują nad precyzją uderzeń i unikólv, choć z czasem l<onfrontacje

osólr, k

ny o długościo|<oło czterdzieśti centymetrów), ottakol (wygięty kij

te powilrny stawać 5ię szybkie, dokładne i zakończone efektywnym

drewniany o dtLlgości około pół nletra, wykorzystywany tylko w styIu

zablokowaniem przeciwnika, co r,viąze się z kolel'nym elementenl

północnym) i gada (maczuga), Ostatni stopień wtajenlniczenia stano-

ningLl: nauką chwytów unieruchamiających przeciwnika

wi praktyka wtadania bronią metalotvą (ankathari): kadtaranl (sztyIet
o trzech ostrzach), waI i parića (szabla i tarcza), l<untham (wiócznia)

na wyswobodzenie się z nich (putunr piruvum),

ciało d

RównoIegle z naul<ą indywidualnych sekwencji ruchowych i walk
lvręcz adepci tlczą się posługiwania długim kije, kuruwadi. Najbardziej

Zmle,

zaawansowani trenują z drvoma kijami, których |<ońce nlogą bVć też
nasącżotle naftą i podpalone.

Z pewt

Poza tym tlczniowie powoli poznają takze sekwencje walk na dlLr_
gie kije (kuruwadi ati) oraz przy użyciu kija krótkiego (nrarawan ati),

Pr

zaśpo dłuźszym okresie nauki dochodzi wreszcie do praktyki z bronią

zdoby

i urLlmi (miecz o

długim, mniej więcej metrowym, eIastycznym ostrzu,

który mozna owinąć sobie lvokół pasa; w styIu połr_ldniowym urumi

metaIową

-

i

tre_

sposobów

taką, jak w stylrr północnym: nożem, szablą, sztyletem,

jeściumieszcza się dwa ostrza).

Ostatnim etapelT praktyki jest nauka walki wręcz, verrrmkai. Dla
najwytrwalszych i najbardziej zaufanych studentów żarezerwowane

5ą

techniki walki nakierowane na szczegóIne punkty ciała.

W styIu potudniowym trening rożpoczyna nauka i powtarzanie
ćuwadukal - określonych sekwencji ruchowych, których jest około
trzydziestu (liczba ta różni się w zależnościod szkoły). Wykonuje się
je w czterech kierunkaclr w jednym ciągu Ciągi te można podzielić
na trzy grupy na podstawie figur,,rysowanych" na ziemi przy wyko-

nywaniu sekwenc.ji. Są więc otta ćLlwadu (kroki pojedyncze), nettum
ćLlwadu (kroki po proste.j) oraz ćatura ćuwadu (kroki po kwadracie).

Do pierwszego typu należy pierwsza sekwencja. wandana ćuwadu,
która jednocześnie wyraźa pozdrowienie i szacunek dla przeciwnika,

thakaI

i

liścip
się poc

go ta!'
dzienr
piero

Treningu dopełniają ćwiczenia wzmacniające i rozciągające (neju

włócz

vazhakkam), na przykład wykopy, pompki, wymachy rąk polączone
z przysiadami, skręty ciała, skoki, mostki, szpagaty, a także ćwiczenia

galski

uelastyczniające l<ręgosłup oraz poprawiające równowagę, po których

żej m

trenuje się tez elementy akrobatyki.

ri. Za
łowe
opa11

z zak

lstotną częśćkalarippajattu stanoWi system lecżniczy, któlego
teoria i praktyka blisko związane są z ajurwedą, starożytnym indyj-

ki kli

skim systenlem medycyny holistyczne]'. Nazwa oznacza wiedzę (veda)

tekk;

o źyciu (ayus). Źródła owej wiedzy zawierały już Wedy, a szczegółowe

tyjsk

informacje na temat zabiegów chirurgicznych, terapii, a takze poglądów filozoficznych i antropoIogicznych zawierały księgi: Suśruta 5arn-

strZ€

hita (datowana na Vl wiek p,n.e,) oraz Caraka Samhita (datowana na lll

dom

wiek p.n,e). Około B00

ro|<u n.e,

rano

dołączyłdo nich tom Asztangahridaja

sa,mhita (,,narrka o sercu ośmioczłonowejmedycyny") autorstwa Wa-

kuzl

gabhaty,

tekk

Ajurweda jest systemem postrzegającym człowieka całościowoprzy leczeniu dolegliwości lekarz bada nie tylko chory organ, ale bierze pod uwagę takŹe tryb życia pacjenta i inne kłopoty Zdrowotne, sta-

kala
soW
słr,rź

rając się odnaleźć przyczynę niedyspozyc.ji, Cłówną przyczyną chorób,

wedlug medycyny ajurwedyjskiej, jest zaburzenie równowagi międzY

Ip(

trzema podstawowymi substancjami regulującymi działanie ludzkiego

po(

organizmu, zwanymidoszami (vata, pitta. kapha). Uważa się, że na ich

stę|

poprawne funkcjonowanie ma wpływ metabolizm, ćwiczenia fizyczne, masaże, joga oraz medytacja, Dzięki utrzymaniu odpowiednich

od

pal

towarzyszą

proporcji między nimi ciało i umysł osiągają harmonię, która gwarantLrje dobrą kondycję fizyczną, psychiczną i duchową.

jednoczesne ruchy rąk imitLljące uderzenia, cięcia i bloki. Każda po-

Suśruta Samhita wymienia sto siedem punktow witalnych ludzkie-

a także prośbęo uniknięcie walki, Cdy jednak napastnik nie zaprzestaje ataku, wówczas adept tekkan kaIarippajattu wykorzystr-l.je swoje

umiejętności w celu samoobrony. Krokom
zycja

i kopnięciom

igest ma znaczenie bojowe, choĆ gdy obserwuje się cwiczącą

osobę, bardzo często l<ojarzy się jej ruchy tylko ż tańcem (podobnie
Zresztą jest

w przypadku pÓłnocnego stylu, który bywa z kolei po-

ź

lozgrZl

na l<rót|<ie, wąskie kijenr zvlana ćernla l<anrbu.

pólnocnego i po,|ucIniowego. Jego cechą clrarakterystyczną jest l.ysowanie na pod{odze wzorów, według których powtarza się krol<i.

jest dłuższe, może mieć nawet ponad półtora metra, a w jedne] ręko-

1est do

wtócznią, urumi. Charakterystyczna dla stylLr południowego jest walka

Styl środkowy stanowi współczesny konglomerat teclrnik stylu

126

kalai,

mc
da,

go ciała, które najczęściej znajdują się na złączeniach kości, mięŚni,
wiązadeł i star,vów. Były one bardzo dobrze znane zwłaszcza mistrżoTn
wcześnie.j wspominanej tamilskiej sztuki walki varma adi oraz varma

Flementy cW CZeń wykorzystywane są w bardziej skon]plikowanych sekwenclach ruchowych, fot. Justvna Rocjzińska-Nair

mi

wedtug legend, mogli kogośobezwładnić lub zabić

|<tórzy,

ną-

ują
Ą/ie

ają
tu,

na

(a

1alai,
t przywrócić do źycia), oddziałując na odporviedni punkt. W wy-

przenikania się wpływów tamiIskich i keralskich
niku Wzajemnego
walki, wiedza o tych punktach, zwanych marmami, dostępna
19chnik
byta

re-

Cje

im
re5w

llk
iej
leź

do czego nie19rów wynragała dodatkowego uelastycznienia,ciaia,
do wymagań
zioiowymi,
dostosowany
masaŻ
olejami
stat
się
odzowny

nlieszczenia (na przykład gabinet lekarski).
Przygotowania do wzniesienia tradycy,jnego hinduistycznego kaIari oraz 5am proces budowy wypetnia szereg zasad związanych z religią

thakali czy krisznattam. Masowany leży na podłodze, na uplecionej
a masaźysta masu.je go stopami, trzymając
7 liścipalmowych macie,

strzów chrześcijańskich lub nluzułmańskich, reguły te nie muszą być

iest

i lokalnymi zwyczajanli. W przypadku kalari prowadzonych przez mi,
ściśleprzestrzegane, Warto zauważyć, źe w kaźdym z kalari

-

hindu-

istycznyrn, nruzułnlańskim czy chrześcijariskim mogą jednocześnie

się podwieszonego u sufitu szllura. Ruchy są posuwiste, a nacisk na
cia1o dośćmocny, co powoduje lepsze krążenie krwi i limfy w organi-

ćwiczyc wyznawcy różnych religii. Muszą przestrzegać zasad panują-

zmie, a także oczyszczenie z zalegających toksyn. Mięśnie i stawy są

cych w danej szkoIe, aIe w sferze duchowe1 zachowują swobodę,

rozgrZeWane i rozciągane, prZez co ciało się wzl-nacnia i uelastycznia.
jest to masaż reIaksujący..,
Z pewnościąjednak nie

takźe w przeszłościmogło być wznoszone jako częśćświątyni, Zdarza

8o

ka

dziennie stają 5ię tak giętcy, że ich ciało przekracza prawa natury. Do-

,,W

tańca, obrotów, skrętów i królewskich s|<oków, Cwicząc dwa razy

piero wówczas uczą się obchodzic z

bronią. Cwiczenia z łukienr, walkę

1e

Takie obserwacje poczynił na początku XVj wieku w Kerali portu-

lia

galski podróżnik i oficer, Duarte Barbosa, i do dziśpozostają one w du-

lh

źej mierze

aktualne, ,,Szkoła waIki" w sensie budyn|<u to właśniekala-

Zarówno w styIu północnym,

łowe

,jal<

i południowym istnieją szczego-

wytyczne co do budowy kalari, w którynl odbywają się treningi,

konsultowana z astrologiem (je5t to instytucja wciąz bardzo popularna

w Kerali, do której ludzie zwracają się o radę przed podjęciem ważnych decyzji),

Budynek powinien być orientowany według osi wschód-z.ąchód,

z wejściemunlieszczonym na krótszym boku po stronie wschodniej
nim rogu puttarę - główny oltarz poświęconybogom, składający się
z sieclmiu stopni o ksztaicie ćwierci koła, ulożonych jeden na drugim.
Pierwszy stopień buduje się na wysokości jednego metra od poziomu
podłoźa. Każdy ze stopni odpowiada określonemu bóstwu lub ,iego
wcieleniu, które z kolei odpowiedzialne jest za aktLralizację różnych

- staroindyjskiej wiedzy

poziomów koncentracji i mocy w ćwiczących. Puttarę przed rozpoczę-

zakresu architektury i budownictwa . Zasady te uwzg|ędniają warun-

ciem treningu skrapia się wodą, posypuje świeżymipłatkami kwiatów

oparte na zasadach zawartych w WastuŚastrze
z

się także odwrotnie na miejscach dawnych kaIari stawia się domy

tak. aby rano światłopadało na umieszczoną w południowo-zachod-

włócznią i mieczem kontynuują przez całe życie.6"

ri,

Hinduistyczne kalari nie tylko moźe być uwazane za świątynię, ale

bóstw. Decyzja o wyborze mie.jsca na zbudowanie kalari powinna być

Praktyka

1l,

io

dachówką lub bl.rchą, W niektórych szkołach kalari mogą stanowić
częśćwiększego budynku, w którym znajdują się równiez inne po-

pracy stanowilo ciało. Masaź taki stosowany
osób, których narzędzie
przez
uczniów kalarippajattu, jal< i tancerzy kado dzlś,zarówno

lią

lu

i w tył, w stylu potudrriotvym adepci trenują w róźnych kierunkaclr
krywają |iściepaln-rowe, Obecnie spotykać nlozna też kalari pokryte

są na marmy.

wieku 7 lat [,..] Nairowie idą do szkoły walki, w której wkrótce
zdobywają niewiarygodną zręczność,Tam bowiem uczą się wojenne-

ju

podczas gdy ćwiczenia i sparingi

kopnięcia czy chwyty, znajdujące się w repertuarze technik,

17enia.

'u:i),

-

w stylu pólnocnym najczęściej odbywają się po linii prostej, w przód

i dlatego teź potrzebują więce.j miejsca. Dach niIakkakalari także po-

praktyka sztuki walki, a później takze dziatalność tancerzy i ak-

{z,

z uwagi na inny rodzaj treningu

także doświadczonyrn praktykom kalarippajattu. Wszystkie ude-

nakierowane
a.ią

z kuzhikalari, Zazwyczaj jest ono jedna|< nieco szersze niz krrzhikkalari

ki

klimatyczne panujące w Kerali, dlatego w poraclr ćwiczeń (wcześnie

oraz wieczorenr) w kalari panuje chłód i jest przewiew. W stylu

izapaIa się lampę oliwną (jedną lub więcej) oraz kadzidło. Wten 5posób oddaje się cześćbóstwom oraz przodkom danego kalari, uświęca

lj-

rano

a)

tekkan praktyka może się takze odbywać na powietrzu (w czasie bry-

przestrzeń praktyki i wspomaga koncentrację. Na lewo od puttary, na

le

tyjskiego zakazu trenowania kalarippajattu często ćwiczono w ukryciu

zachodniej ścianiekalari umieszczone 5ą portrety przodków obecne-

ą-

-w lasach lub na obrzeżach wsi), Czasem, z braku odpowiedniej prze-

l-

strzeni, wykoIzystuje się takźe inne miejsca, na przykład płaski dach

80 guru danej szkoły (guruttara), klorzy też byli wcześniej mistrzami,
a także wizerunki bóstw, wśród których znajdują się: Siwa (czasem

ill

domu, otoczony parawananli plecionymi z IiścipaImowych,

w postaci Nataradzy), Parwati (syrnbolizująca Sakti

-

moc, energię),

ia

W zależnościod stylu można rozróżnić dwa tradycyjne typy kalari:

Ganeś, Bhagawati, Bhadrakali, Durga, Hanuman, Paraśurama, Liczba

t-

kuzhika|ari w stylu vadakkan oraz niIakkalari (lub tharakkalari) w stylu

bóstw oraz ich dobór zależą od danej szko{y; w szkołach chrześcijań-

tekkan. W dawnych czasach na organizowane pojedynki wojowników

skich mogą znajdować się wizerunki walecznych świętych- na przy-

kalarippajattu przygotowywano takze specjalne ankakalari, przysto-

kład św..Jerzego czy św.Sebastiana. Każdy z bogów zajmuje określone

}-

sowane rozmiarami

miejsce w kalari. Ponad ich portretami lub posąźkarli, a także pomię-

t-

słuźyłynajczęściej,jako jednorazowe sceny waIk,

),

y
o

Zaninl w nowopowstałym kaIari może odbyć się pierwszy trenin8,
guru odprawia specjalną pudżę dla bóstw opiekuńczych kalari, które

od regionu.

ll
a

ułozona lub podwieszona jest broń,

Podłoźe wykopuje się około pół metra poniżej poziomu gruntu, a następnie ubija

i,

dzy nimi oraz na pozostałe.j wolnej powierzchni wzdluż ściankalari

i dwadzieścia pięć centymetrów, której

|-

l-

1e publiczności, które

KuzhikkaIari to prostokątna sala o wymiarach zazwyczi1 dziesięć
i pół metra na pięć metrów

h

h

do walk oraz oglądającej

i utwardza. 6łębokośćwykopu róźni się, w

zależności

od około półtora metra do ponad dwóch, a wokół niego

mają zapewnić pomyślnośćwszystkim ćwiczącym i całej szkole.

Treningi kalarippa,jattu odbywają się zazwyczaj od czerwca do

parawany albo też pozostawić szczellnę między ziemią a spadzistym

kwietnia. Na dwa miesiące - kwiecień i maj - praktyka może być częściowo zawieszana ze wzg|ędu na fakt, że jest to okres różnych świąt

dachem, Pokrycie dachu wspartego na drewnianych belkach składa się

religijnych, a takźe przez wzgląd na upały, które powodowałyby nad-

Żgęsto położonych Iiścipalm kokosowych,

Kalari stylu południowego budowano kiedyśna powierzchni zie-

mierne osłabienie organizmu. Bardzo dobry na ćwiczenia jest za to
okres monsunu (lipiec-wrzesień), kiedy powietrze jest rześkie i nasy-

albo było wkopywane na nieduzą giębokość,a jego ściany wzno-

cone wilgocią. Uważa się także, źe to najIepszy okres na poddawanie

moŻna

rni,

szono

dobudować cegIaną ścianę, postawić drewniane lub trzcinowe

z cegieł lub kamieni, Obecnie często stosuje się także miary

się masażom.
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-

na plzykład tarica lrrb gry na instrunencie

Trenirrgi odbywają się wcześnie rano (mniej więce.j od szóste1' do
ósrnej) i/lub wieczorem (od dzierviętnastej do dwrrdziestej pierwszej).

i, oczywiście, treningi

Zazwyczaj kazda szkoła ustala wlasny harmonogranl ćwiczeń, który
urvzględnia codzierlne obowiązki uczniów - wielu z nich jest Lrcziliami

vle własn\iclr donlach, a ich obor.tliązki nie są związane ściślez gurx
kalarippajattu. Niemniej jednal< zawsze winni mtl są posiuszeństlvo

szkół, inni pracują. Osobną grupę stalrowią tez cudzoziemcy. |€orzy
coraz częściejprzyjeżdżalądo l(erali, aby przez kilka miesięcy uczyc

i ponroc.

się kalarippajatirr. Dla nich najczęściejprowadzi się dodatkolve zajęcia.
Tradycyjnie naukę kalarippajattu powinno rozpocząć się w wieku

.,gurukl<al",

(dosłownie słowo to ożnacża tego, kto rozświetla ciemność;tego, kto

mniej więcej siedmiu lat. Regularna praktyka zainic.jowana w

wyprowadza z mroku niewiedzy). Liczba mnoga oznacza nie tylko tego

tal<

mło-

dynl wieku przynosi najwięcej efel<tów - zarówno w zaliresie umiejętności fizycznych adept.l, jak i w kształtowaniu ,jego charaktelu i ducha.
Obecnie jednak coraz częściejna trening przychodzą po l,az pierwszy
osoby w wieku kiIkrrnastu lat, a takze dwudziestrr i więcej.
Tradycyjnynr strojem do ćwrczeń dla nrężczyzn jest langoti

z gurrr, Dzisiaj adepci po prostu przychodzą na zajęcia. ale mieszkają

NauczycieIa kalarippajattLr w stylu północnym określa się mianern

co dol<ładnie jest liczbą mnogą od rzeczownil(a

danego rnistrza, ale całą linię jego przodków, l<tórą uobecnia się
ol<reśleniu. Z I<olei

r,t,

v;

tym

styIu południowym nauczyciela ol<reśla się lnia_

nem ,.asan",
Narrczyciel jest konieczny

- długi

.,guru,,

w przekazie wiedzv. zwtaszcza tej

na

najbardziej zaawansowallynr poziomie, l<tóry w przypadktr l<alarlppa_

kawałe|r bawelnialrej tkaniny, którą adepci ciasno owijają wokół bio-

jattu dotyka pracy z energią i ciatem srrbtelnym, a także dotyczy

der i nriędzy nogami zamlast bielizrly, Langoti rrie

ników wiedzy medycznej. Jednakże rórvnieź na poziomie codziennej
pracy na treningach to mistrz decyduje, |<iedy uczeIi jest gotów na

|<rępLr.je ruclrów,

a jednocześnie zapetvnia ochronę delik.rtnym częściomciała. Repre-

taj_

zentacyjnym strojem nlęskim jest specjalne mundu, kaćća i (czasami)

przyjęcie kolejnej partii wiedzy, Ważne momenty, swoiste ryty przej-

bawe{niana bluzka z krótkinl rękawenr, Mundu to kawałek białego

ścia, w zyciu uczllia zarvsze traktowane są w sposób szczególny. Do

takich chwil nalezy rozpoczęcie naul<i u nristrza idołączenie do grona jego uczniów, a potem dopuszczanie do kolejnych arkanów wie_
dzy. Należy do nich, na przykład, rozpoczęcie praktyki z bronią ostrą
(zwłaszcza noźem i szablą).

Mistrz kalarippajattu jest nie tylko nauczycielem sztul<i wall<i, ale
najczęściej (zwłaszcza dawniej) lekarzem i fizjoterapeutą, Posiada zaawansowaną wiedzę na temat naturalnych lekarstw, ktore często sam
sporządz.r dla swoich pacjentów. Mistrz wykonuje także masaze iecz-

nicze, aplikuje gorące ziołowe kompresy z uzycienl olejów, opatruje
nieskompIikowane urazy mechaniczne §kręcenia nóg i rąk, naciągnię,
cia mięśnii tak dalej).

Wchodząc do kalari, należy przel<roczyć prog prawą stopą, dotknąć prawą ręką ziemi, a następnie przyłożyćją do czoła (i piersi).
W ten sposób oddaje się cześćziemi, na której się ćwiczy i okazuje

.jej

szacltnek i pokorę. a takze wyraza własne oddanie wobec przestrzeni
i

sarłego treningu. Od tego momentu uczeń winielr skoncentrowac się

wyłącznie na praktyce, pozostawiając sprawy życia coduiennego na
zewnątrz kalari, Następnie uczeń oddaje cześćbogom oraz poprzednich guru kalarippajattu, a na koniec dotyka stóp mistrza jedną |ub
(czasem może być w innym kolorze), bawelnianego materiału o kształ-

obien-ra dłońmi, którymi potem dotyka swojego czoła i piersi. W ten

cie połowy owalu, obszyty dwoma paskami najczęściej w kolorach

sposób wyraźa szacunek do nauczycieIa oraz do nauki, którą od niego

czerwonym i czarnym, który wzdłużprostego boku ma przeciągnięty

otrZymUje.

sznurek. MundLr upina się w rodzaj spodni, umożliwiających swobodę

W stylu północnym ćwiczący przed rozpoczęciem treningtt

ruchów. Opasu.je je kaćća - okolo dwumetrowy pas czerwonego ma-

maszczają swe ciała olejem sezamowym, który je chłodzi podczas wy-

terialu, który ćwiczący owijają wokół siebie na wysokości między bio-

konywania ćwiczeń, a jednocześnie wzmaga krążenie krwi i poprawia

drami a pępkiem. Słuźyto wzmocnieniu centralnej częściciała, a także

elastyczność ciała. W stylu południowym najczęściejnie praktykuje

ochronie i utrzymaniu energii życiowej. która generowana jest w tym

smarowania olejem.

5ię

Niezależnie od stylu, wszyscy uczniowie ćwiczą razem, 1'ednocze-

mie.jscu.

Dawny tradycyjny strój kobiet to takźe mundu, krótka bluzka ćoIi

śnie: seniorzy z juniorami, początkujący z zaawansowanymi.

Tempo

(podobna do tej, laką zakłada się do sari) oraz kaćća. Współcześnie
spotyka się dziewczęta ikobiety ubrane w bawełniany ćuridar (w in-

własnych moźliwości:nalezy starać się je poprawiać w nriarę praktyki.

nych regionach lndii zwany pendżabi lub salwar kamiz), czyli bufiaste

Często bardziej doświadczeni adepci pomagają młodszym, co jedno-

spodnie i tunikę, przewiązaną kaććą. Pospolity strój treningowy obu
płci stanowią jednak bardzo często dresowe spodnie i podkoszulki.

cześniewpisuje się w naturę przekazu wiedzy na Wschodzie. Przez

wykonywania ćwiczeń jest indywidualne i każdy dostosowuje je do

długi czas polega on przede wszystkim na naśladowaniu, a dopiero
późnie.j na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń

Cwiczy się oczywiście boso.
Obecnie w prżypadku kalarippajattu nie spotyka się juź instytucji
zwanej gurukulą, która oznaczazwyczaj oddawania dzieci wwieku kil-

lub uczestnictwie

w sparingach. Nad całościąprzebiegu treningrr czuwa mistrz, któr!
uWażnie obserwuje wszystkich UcZnióW

i ocenia ich postępy; w

za,

kilku do kilku_

leżnościod nich decyduje o przekazaniu kolejnej partii wiedzy lub

nastu lat. Dzieci mieszkają wtedy w domu nauczyciela, mają codzien-

o wzmożeniu wysiłku w poprawę dotychczasowych umiejętności, Nie

naukę w szkole. pomoc w gospodarstwie domowym

chodzi tu tylko o ich postępy we właściwym wykonywaniu ćwiczeń czY

ku lat do domu mistrza na nauki na dłuższy okres

12B

na-

ne obowiązki

,

- od

Niskie pozvcie charakteryzują wiele ukladów walk; fot, JuStyna Rodzińska-Nair

form, ale o jego ogólne zachowanie i postalvę, Mistrz widzi nastawienie ucznia do praktyki. rozumie jego serce i umysł.

w placy teatralno-tanecznej. Najwaźniejszym przykładem jest praca

Na początkowym etapie praktyka kalarippajattu skupia się przede

nikiein stylu pólnocnego kalarippajattu na Zachodzie. Sarł rozpocząl

ryszystkim na fizycznyr, aspekcie treningu, Adepci powinni jak najIe-

praktykę w CVN Kalari Sangham w Tiruwanantapuram w 1976 roku,

piej wyćwiczyć swoje cia,ia tak, aby nie stanowily one żadnej przeszko-

a następnie odbywał wiele kilkumiesięcznych podróży do Kerali, które

Philipa ZarrilIego, badacza i rezysera, który byl pierwszym orędow-

je kontro|ować,

poświęcałna iraukę kalarippajattLl i badania telenowe, W treningu ak-

plzez co jednocześniekontroluje się i zarządza wlasną energią. Towa-

torskim wykorzystuje on zarówno elementy tej sztuki walki, jak ijogi

rzyszy temu zmaganie z własnymi ograniczenianli, słabościami,.stra-

oraz tal chi, Wedlug niego, jedną z najwazniejszych wartości prak-

chem, brakiem umiejętności, jednal< regularna praktyka podejnrowa-

tykowania kalarippajattu jest zharmonizowanie reIacji rniędzy ciałem

na z autentycznym oddaniern moźe doprowadzić także do przemiany

duchowej i do zmiany postrzegania relacji nriędzy ,,ja" a otaczającym

i unlysłem: ,,gdy demonstrowałem sztukę walki lub występowałern
jako aktor na scenie. zorientowałem się, że łatwiej mi welśćw stan

je światem. Potwierdzają to słowa jednego z mistrzów: ,,Celem kalarip-

gotowości i czujności. Nie uatakowałemn juź dziaiania czy jakiegoś sta-

dy

w realizolvan!u

wo,]i umysłu. Na|ezy nauczyć się

pajattu jest wyrobienie zdoIności do waIki, ale kiedy poznasz system

nu. Moje cialo i urlysł były pozytywnie uzdyscyplinowaneD, to znacży

bardzo dobrze, zauważysz, że przestaje cię interesować walka i zaczy-

zaangażowane w chwi|ę obecną, a nie skupione na

nasz zwracać się ku bardziej duchowynl celom"7. Ten sanl cet najczę-

czy jakiegoś końca''g.

o5iągnięciu

celu

sztukom walki, jednak czynnikiem, który

Obecnie w wielu europejskich krajach pojawiają się osoby, które

często wpływa na wybór danej dyscypliny, ,jest forma, za pomocą
której pracuje się nad osiągnięciem tego spełnienia, a która powinna

uczą kalarippajattu; często WyWodZą się one ze środowiska teatral-

być zgodna z temperamentem ćwiczącego. Dynamika kalarippajattu,

pytań na temat natury tej sztuki walki imożliwościjej istnienia na

ście,j przyświeca takźe innym

charakter gestów

i

kroków. pozycje, sposób ich łączenia, filozofia przy-

świecająca praktyce

-

to wszystko musi być zgodne z wewnętrznym

rytmem adepta i wyznawanymi przez niego wartościami. Tylko wtedy

praktyka ciala może uzyskać duchową głębię - ruchy wykonywane
przez adepta wypełniają się energią i źyciem, nie pozostając jedynie

nego

-

5ą aktorami, tancerzami, reżyserami, Zjawisko

to rodzi wiele

gruncie pozairldyjskim. Propagując kalarippajattu poplzez pryzmat
pracy teatralnej. nie moźna jednak zapominać, że jest to sztuka walki

o bardzo dawnej i bogatej tradycji, a nie tylko zestaw ćwiczeń poprawiających koncentrację i sprawność fizyczną czy też nowa forma
medytacji.

pustymi figurami, a siIna koncentracja umysłu nakierowana na jeden

Ewidentna jest zywotnośćkalarippajattu w keralskich formach

punkt (ekagrata) powoduje tal<ze koncentt-ację mocy zarówno ciala,
jak i ducha. Każdemu działaniu powinno towarzyszyc silne przeko-

teatralno-tanecznych i nie uIega wątpliwości, że dla lndusów polączenie to jest naturalne i skuteczne, PoZa tym przywołane tu przykłady

nanie o stuszności jego podejmowania: ,,Wyzbycie się wątpliwościto

innych sztuk walki i związanych z nimi gatunków teatralnych czy ryIu-

najważniejszy cel ucznia. Wszystko, co robisz, powinieneś robić dosko-

ałów udowadniają, że takźe między nimi związki te istnieją i są bardżo

nale. Nigdy nie powinieneś mieć wątpliwości. Po prostu rób to!

[..,]

silne, więc kalarippajattu rrie jest na tym tle wyjątkiem. Choć, z dru-

Twój unlysł nie powinien się wahać, lnni mogą jeszcze nie mieć takiego

giej strony, ka|arippajattu, obok capoeiry. jest jedną z bardzo niewielu

zaufania do siebie samych, więc mogą ogarniać ich jakieśwątp|iwo-

sztuk walki, do której praktykowania szczególnie zachęca się tancerzy,

ści. Aby sobie zaufać, musisz mieć czyste serce i być szczerym wobec

aktorów, adeptów jogi, osoby zajmujące się ruchem. Z jednej strony

siebie. Nie woIno ci być dumnym ani próżnym. Jednym z pierwszych
kroków, do pozbycia się wątpliwości jest porzucenie dumy. Ale musisz

zatem

też mocno wierzyć w to, co robisz. Tylko wtedy będziesz wiedział, co

cie rzeczy jednak sama historia tej sztuki doprowadziła do rozwinięcia

naleźy zrobić w danym momencie8".

w obrębie kalarippajattu takiego wachIarza możliwości.

Najbardziej zaawansowana częśćwiedzy o kalarippa.jattu obejmuje znajon-rość sekretnych praktyk stużących szczególllej kumulacji

mocy, które obecnie przekazywane są jednak niezmiernie rzadko.

-

sztuka Walki, a z druBiej * zestaw technik wspomagających

twórczą (przynajmniej w zamierzeniu) pracę psychofizyczną, W grun-

Kwestia wykorzystania potencjału ukrytego w tej sztuce i przetransponowania 80 na 8runt teatralny jest bardzo zloŻona, zwłaszcza jeśliwiąze się z pokonaniem bariery kulturowej. Kalarippajattu

-

kraju nasyconym religijnościąi duchowością.

Przestały być lvłaściwiepotrzebne w walce wraz z pojawieniem się
broni palnej. Mimo że zmjeniło się znaczenie sztuki walki, wciąż obec-

powstało w lndiach

ne są w niej elementy mające pomóc adeptowi w praktyce. Naleźą do

nich, między innymi, nlantry. które mistrz wypowiada na ucho każde-

tam zmienia się system wartości, a styl życia często ulega laicyzacji.
Trzeba jednak pamiętać. że to, co pociągające w kalarippajattu, jest

mu uczniowi indywidualnie i które stuźą do medytacji.

takźe bardzo głęboko zakorzenione w kulturze i obyczajowości kraju,

Poza tym na wyźszym poziomie zaawansowania zaczyna się

które przenikają prawie wszystkie plaszczyzny źycia, mimo że także

z którego pochodzi, dlatego próby przeniesienia go na grunt zachodni

zwracać uwagę na ciało subtelne. które sklada się z przepływających
przez cale ciało kanałów nadi oraz centrów energetycznych * ćakr,

wymagają ogromnej wiedzy, dojrzałościi doświadczenia. Nawet jeśli
dla kogośnajbardziej interesujący jest a5pekt fizyczny tej dziedziny,

w których krąży energia witalna. Właściwewykonywanie

ćwiczeń

powinien być świadomy fiIozofii. która za nią stoi. Praktyki nie można

oraz poprawny oddech mają zapewnić swobodny przepływ tej energii

sprowadzić wyłącznie do gimnastyki czy tańca, gdyź jakościzawarte

w ciele, a tym samym przynieśćadeptowi równowagę psychofizyczną.

w kalarippajattu naleźą przede wszystkim do domeny etyki i pracy

Tak wysoka świadomośćpraktyki jest jednak obecnie coraz rzadziej

wewnętrznej, a nie estetyki i pracy zewnętrznej. Szansa na udany ma-

spotykana

-

nawet jeśIiżylą jeszcze mistrzowie, którzy mogą ją prze-

kazać następnym pokoleniom, czasem trudno jest znaleźć godnych tej

wiedzy uczniów,
Sztuka walki a sztuka aktora

- zarówno w lni na Zachodzie - sięgać po kalarippajattu jako tworzywo

Współcześnie coraz częściejzdarza się artystom
diach, jak

riaź sztuki walki ze sztuką sceniczną wydaje się jednak realna, o ile
aktor jest swoistym wojownikiem sceny.

W świetIe dotychczasowych rozważań od razu moze nasunąć się
porównanie perforn-tera do wojownika, które poczynił Jerzy Crotowski:,,Cdy mówię woj own i k, ktośto może znowu kojarzyć z językiem Castanedy, ale przecież wszystkie Święte Pisma także mówią

o wojowniku [...]. Jest to ktośśWiadomy Własnej śmiertelności[...].
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l
-l..
Aby podbić poznanie walczy, bo tętno zycia staje się rnocniejsze ibar-

!ś:

§

dziej artykułowane w chwiIach intensywności, zagrozenia. Zagrozenie

ło, moze dowolnie nim sterować: ,,Według mnie, najtvazniejsze dIa nas
jest to, jak al<tor azjatycki dyscyplinu.je rviasną energię. Jest on w sta_

iszansa idą w parze [...]. U wojowni|<a o pełnej organiczności,ciało

nie działać w barc]zo s,"vobodny i urozluźniony, sposób, a nawet żawie_

i esencja mogą wejść\r'/ osmozę i wydaje się niemoż|iwe rozclzieIić je,

sić akcję, jednocześnie jednak zachowrljąc bardzo wysol<ą dynamikę

Ale nie jest to stan pelmanentny i trwa niedługo'0",

crotowski zaul.łlaża, że z czasem stan ten moze minąć, dlatego

energii [.,.], Al<tor- zachodni cżęsto wyda,je się zdany na łaskę swo]ej
energii, poniewaź jego techni|(a nie wystarcza na pełne ogarnięcie

bardzo ważne jest, aby bacznie go obserwować i zachowac w pamięci

W5Zystl(iego. Musi on utłlkroczyĆu na V/yzyny swojej energii, poclcza5

ciała i umyslu. Na tym polega czujność igotolvośćdo dzia]ania, Ow

gdy aktor lvschodni ,już nosi w sobie wielkie, Iecz zrórvnowazone żro_
dło energii, które uruchamia rvedług potrzeb. Krótko mowiąc, aktol

czyl

zachodni sprawia, źe cośsię dzie.je, a aktor wsclrodni pozwala swojei
energii przepływać' r",

prZ

,,nastrój wojownika" powoduje 1ednoczesne poleganie na sobie i porzucenie siebielr. a tal(że otwarcie na proce5 zachodzący we wnętrzu
wojownil<a. dzięki czemu pozostaje on w l<ontal<cie ze źródłemswojej

mocy, Powieści Castanedy poświęconenauI<onl Don .Juana, lndianina

Osiągnięcia Wschodu

r,v

tej dziedzinie mogą być takze przydatne na

z plemienia Yaqui, pełne są opisów sytL]acji, w l<tórych osiąga się ten

Zachodzie. Oczywiścieproces nauki musi być zmodyfi|<owany z

rvielLr

F§:
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ski
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nastrój najwyższej koncentracji potączonej z całkowitym zaufaniem do

róznych przyczyn. jednak z tego punktrr widzenia trening sżtuki Walki

roV

własnej intuicji cży tez instynktu. Do owych 5potkań z własną ,,wojow-

niewątpliwie.jest przydatny w pral<tyce aktorskiej. Riclrard Nichols w

ob,

niczą" naturą prowadżą specjalne działania, mające odwarunkować

tyl<ule poświęconym zaletom treningu sztuk walki rv kontel<ście edukacji

nie

spowodować zmianę podejścia do rzeczywistości, Największa walka polega jednak na starciu z sanrym sobą iz własnymi

teatra|nej podaje kiIka najważniejszych dIa aktora cech sztuki walki, Na_

rar

leżą do nich: rozwijanie koncentracji, utrzymywanie uwagi na ,,ttl iteraz",

lat

przyzwyczajeniami, lękami, uprzedzeniami, a tal<że z pychą i schema-

praca z wyobrazeniem, ogniskowanie energii i oszczędnośćw działaniu/

ty!

percepcję

i

geście.robienie jednej rzeczy naraz, zmiana sposobrr patrzenia na

ar-

sa-

mego siebie, rozwijanie zrvinnego i zrownowazonego ciała, nad którym

au

ma się kontrolę, zjednoczenie ciała z un-rysłem oraz zadowo|enie płynące

dy

z rozwoju w obrębie danej dyscypliny. Poza tym, w zaleźnościod stop-

ro

nia, w jal<im ćwiczący zaangażuje się w praktykę sztuki walki, może ona

sn

wywrzeć wpiyw na jego życie także na głębszym poziomie i spowodo-

Z

wać stopniowe wyrzel<anie się własnego ,.ja" adepta oraz praktykowanie

5r

szQerym i głębokinl oddaniem, wynikającym nie ty|ko z perspekrywy

k1

ze

wykorżystania tych Llmiejętności w rzemioś|e aktorsl<imlr.

e1

Relacja między sztukami walki i sztukami performatywnymi jest

st

bardzo złożona i przebiega na wie|u poziomach. Można się zastana,
wiać, jak uczyć aktorów i tancerzy sztuki walki i czy aby być wojow-

k
si

ale najwazniejszą kwestią

tl

jest indywidualny wybór, podjęty w zgodzie z własnym sumieniem

n

nikiem sceny, trzeba ćwiczyć sztuki walki
i

-

tenlperamentem, a także wyznawaną fiIozof ią źyciową.
t

Ke"ala

r
tycznym myśleniem. Doświadczenie takiej ,,bitwy mocy", zwlaszcza

A, Sreedhara Menon.

,A Survey

of Kerala History, DC Books, Kottayaln 2007,

:

3 lbidem, 2]8.

(

r

źycia staje się niemoźliwy.

Pra(tircs of Power in Kalarippayattu, a South lndlan l\Ąartial Art, Oxford University

Philip B, Zarrilli, When the Body Becomes

-

Press, New Delhi

Al! Eyes. Discourses, Paradigms and

New York ]99B. s. 44 (tłum. autorki).

kim świateml2, poniewaz filozofia życiowa przekazywana przez Don

5 lbidenr, s, 56.

Juana była zbieżna z podejściem reżysera. Jej sedno stanowi rozpoznanie własnej natury i predyspozycji, a następnie podjęcie decyzji

6 StanisłavlTokarski.Sztukiwa/ki, Ruchoweformyekspresjifilozofii

o podąŹaniu ścieŻką,na której mogą one zostać wykorzystane w najlepszy

-

i zarazem

jedyny

sposób. W tym sensie wojownikiem jest

nie tylko adept sztuki walki, ale każdy, kto decyduje się na niezaleźne
i

świadome życie, w którym wciąż stara się pokonywać własne słabości

i podejmowac nowe wyzwania.

Na Wschodzie, między innymi ze względu na wspólne elementy

5

s, l36,

zakończone sukcesem, powoduje, źe powrót do poprzedniego trybu
Crotowski powoiywał się na Castanedę i inspirował jego literac-
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kraina sarnego Boga.

Wschodu,Clob,

Szczecin ]989, ś.203-204,

? Philip

B. Zarrilli, op. cit,, s, 152.
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treningu oraz szczególny etos pracy w obu dziedzinach, aktora i prak-

l) Carlos Castaneda, Podróż do

tyka sztuk walki wie|e łączy. Aktor, który podejmuje trud treningu
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zaczerpniętego ze sztuk walki, wzmacnia ciało, pokonr,rje jego ograni-
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czenia i poznaje możliwości,wydobywa wewnętrzne piękno, popra-
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wia koncentrację oraz zmysł równowagi, a przede wszystkim rozwija umiejętność kurłulowania energii i ukierunkowania jej w celu jak
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doskonałemu opanowaniu narzędzia, jakim jest dIa niego własne cia-
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