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kurnu*u'to, obok piłki nożnej, największa narodowa pasja Bra-

zylijczyków. Przygotowania do fiesty w Rio de Janeiro trwają przez

caly rok. Data przyszłorocznych uroczystości wyzna(za rytm życia
w roku bieżącym. Rywalizujące ze sobą zespoły ścigają się z czasem,
usiłując nadać swej prezentacji niepowtarzalną formę i jak najlepiej
przygotować się do finałowego występu. Karnawalowa parada stano-
tvi ukoronowanie wielonriesięcznej pracy artystycznej, w nie.j zawie-
ra się sens istnienia szkół samby. To wielkie, pełne przepychu święto
doczesności wyraża głęboką świadomość przemijania. Radosny marsz

1rst afirmacją ulotnej chwili, która na długo pozostaje w ludzkiej pa-
mięci. W świadomości wielu Brazylijczyków Nowy Rok zaczyna się
w lutym. Dni bezpośrednio poprzedzające okres Wielkiego Postu
zamykają roczny cykl pracy. odpoczynku i świętowanla, a zarazem
otwierają kolejny. W tym odwiecznym porządku dokonuje się proces
oczyszczenia i odnowy. Huczna zabawa, w której materialność zyskuje
WYi'niar absolutu, jest pochwałą życia oraz źrodtem sił witalnych, nie-
zbędnych do rozpoczęcia następnych dwunastu miesięcy.

Parada szkół samby łączy w sobie cechy ulicznego spektaklu,
szaleńczej zabawy i emocjonującej gry. Oprawa plastyczna pochodu
budzi podziw tłumów, samba wprowadza w trans, a konkursowa ry-
walizacja podgrzewa emocje podzielone.j na fankluby publiczności.
VĄPÓlny śpiew i taniec zacierają jednak różnice. WieIbiciele poszcze-
8Ólnych szkół bawią się znakomicie podczas występów konkurencyj-
l')Ych formacji, często przyznając im prawo zwycięstwa. Na czas kar-
naWału zawieszone zostają obowiązujące na co dzień reguły. Wszelkie
Podziały tracą rację bytu - samba jednoczy Brazytijczykow w wielkim
Świątecznym szaleństwie.

W karnawatowy piątek burmistrz Rio de Janeiro przekazuje klu-
Cze do bram miasta farsowemu króIowi Momo, którego rolę odgry-
Wą otYły mężczyzna w czapce z dzwoneczkami. Momus, grecki bo-
tek radosnej zabawy, wybrany został patronem brazylijskiego święta

Anna Baior-Ciciliati
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w końcu XlX wieku, Dzisiel'szy karnawałjest rezultatem komercjalizacji

Ówczesnych form świętowania. Znana z Rio deJaneiro kolorowa fiesta

uliczna zyskala swój aktualny kształt dopiero w Iatach trzydziestyrh

XX wieku. Powstanie tak zwanych szkól samby poprzedzał długi pro-

ces, w którym społeczne animoz.je odegrały znaczącą rolę.

Na początku był chaos

Przypuszcza się, że pierwsze obchody karnawa{u w Brazylii mia-

ły miejsce już w drugiej połowie XVI wieku. Portugalscy kolonizato-

rzy wprowadzili do brazylijskich miast i wsi obyczaj ZWany entrudo,

polegający na wzajemnym polewaniu się płynami (zwłaszcza wodą

i krochrlalem), obrzucaniu jajkami oraz obsypywaniu mąką. sadzą,

sproszkowaną kredą et caetera.

Sam termin entrudo ozna(za w europejskiej wersji języka portu-

ga|skiego kogoś, kto ze względu na srvój wygląd lub sposób zachowa-

nia budzi ogólną wesołość. Sensem karnawałowej zabavły było wy-

szydzenie potencjalnej .,ofiary" - reakcja przechodnia na nagty atak

przeprowadzony przy użyciu domowej amunicji stanowiła przedmiot

uciechy oprawcy. Z czasem słowem entrudo z,rczęto określać inne

ludowe zabawy okresu karnawałowego, jak, na przykład, zwyczaj

publicznego niszczenia wielkich słomianych kukieł reprezentujących

postaci powszechnie uwazane Za negatywne (tradycyjnie znęcano się

nad figurą Judasza) przy wtolze obscenicznych pieśni i wulgarnych 
71
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okrzy|<ór,v pod adresenl pałuby, Ostatniego dnia karnawału dokony-

Wano tlroczyste8o spalenia Wsżyst|(ich poturbowanych krrkiel, a na-

5tępnie organizovr'ano im farsowy pogrzeb, na którynr czytane byiy

stosowne fragmenty Starego Testamentu. Ceremonia ta miała słuzyć

prZyWróceniU naruszonego WcZeśniej porządku, W późniejszym okre-

§ie gigantyczne lalki, umieszczone na udel(orowanych wozach, zaczęły

Występować W paradach karnawa owych.

Duch zabawy sprowadzony przez Portugalczyków do Ameryki

Południowej początkowo rozwijał się według modelu europejskiego.

Dopiero u schyłku XlX wieku uniezależnił 5ię, tworuąc nowe, własne

formy. Do te8o czasu dominowała jednak tradycja Starego Kontynen-

tu wzbogacona o specyficzne elementy Iokalne i środowiskowe,

W XVll stuleciu ogromną popularność zyskały w brazylijskich mia-

stach tak zwane zapachbwe cytrynki (limóes de cheiro), które stały się

podstawową bronią w karnawałowych starciach domowych. W pro-

dukcję tej cennej anlunicji angażowali się wszyscy członl<owie rodziny,

ze szczególnym uwzględnieniem panien. W wielu domach wytwarza-

niem cytrynek zajmowali się jednak wylącznie niewolnicy. Licząc na

tatwy zarobek, wykorzystywali oni swe umiejętności również poza

miejscenl słuźby. Przed nadejścienl karnawału odwiedzali dorny boga-

tych, sprzedając przygotowany uprzednio towar, który w pierwszym

dniu święta znacznie zyskiwal na wartości.

Zapachowe cytrynki wytwarzano z wosku pszczelego. Po roz-

puszczeniu dodawano do niego barwniki: karmin, aby uzyskać kolor

cżerwony, błękit, niebieski lub kwas siarkowy - zielony, a następnie

zanurzano w nim owoc cytryny posmarowany olejem. Kiedy wos|< na

cytrynie wysechł, nacinało się go delikatnie i zdejmowalo błonkę. Na-

stępnie sklejało się miejsce nacięcia resztą płynnego, ciepłego jeszcze

wosku. Powstate w ten sposób deIikatne kuleczki wypełniano perfu-

mowaną wodą prży pomocy niewieIkiej strzykawki, Otwór zaklejano

złotym listkiem,

W karnawalowych bitwach ulicznych, kIasyfikowanyclr jako en-

trudo popular, cytrynki zastępowała ciężka artyleria w postaci póŁ

metrowych tub tryskających strumieniami wody. Zabawą rządziIy

nienaruszalne reguły, których podstawę stanowila hierarchia spo-

łeczna, Niewolnicy byli ulubionym celem ataków moźnych, lecz na

rewanź nie mogli sobie pozwolić. Poniźani i wyszydzani pr-zez swych

przeloźonych czarni służący mieli jednak moż|iwość rozładowania

karnawałowych emocji, świętując we własnym gronie, l oni stoso-

wali w swej zabawie surowe zasady hierarchri. która do pewnego

5topnia odzwierciedlała stosunki panu.iące wśród biaiych. N iewoInicy

średniozanrozt-lych rodzin ustępowali służbie bogaczy, drobni posłx_

gacze - służącym osobistym. ci z kolei ol<azywali sobie respekt lv 2ą_

leżności od pozycli ich panów w hierarchii rodzinnej, Arsenał bron;

wykorzystyw.lnej przez nieulolników w l<arnawałowych bitw.rch 5yi

właściwie nieograniczony. \^/szelkie płyny mogły znaIezc się na ghr_

wie przypadkowe1 ofiary. Karnawatowa swawola sprzyjała więc roz_

przestrzenianiu się najrozmaitszych chorób (nie tyIl<o tych będących

konsekwencją 5zoku termicznego), Mając na uwadze porżądek pul]_

liczny, w y ższe klasy ówczesnego spo{eczeństwa brazyI ijskiego uslło_

wały wykorzenić barbarzyńskie obyczaje plebsr-r. W 1B41 roliu, a u;]ę,

niedługo po ogłoszeniu niepodległości, oficjaInie zakazano,,praktyk

entrudystycznych"- ]ednak w sytLracji, gdy tradycja bitew domowych

pozostawała żywa nawet wśród przedstar,vicieli bardziej ,,oświeco_

nych" klas społecznych, konsekwentna egzekucja zakazu okazała się

niemoźliwa. Jedynym wyjściem było przekonanie ludu do illnych spo_

sobów świętowania,

Francja-elegan cja, czyli karnawał z importu

Rozwiązanie problemu polawiło się nienraI równocześnie z uksztal_

towaniem się nowej warstwy społecznej - nlieszczaństwa. Zanrożna

burźuazja demonstrowała rrpodobanie do rozrywek rve francuskim

stylu. .]uż w latach czterdziestych XlX wieku brazylijsl<a elita obcho-

dziła karnawał na ba|ach maskowych, sprowadzając stroje z sanlego

Paryża. W miarę bogacenia się brazylijsl<iego społeczeństwa, l(ostiLl_

mowe zabawy tanecżne traciły charakter ekskluzywnych zgromadzeń,

popularyzując się wśród średniozamożnych obywa'teIi, W odpowiedzi

na trywializację balów publicznych, członkowie eIity zaczęli śvrrięto-

wać w zamkniętym gronie. łącząc się w stowarzyszenia karnawałov,,e

i organizując prywatne bale. W Iatach pięćdziesiątych ustanowiony

zosIal zwyczaj przejazdów udekorowanymi karetami z siedziby związ-

ku w kierun|<u mie,isca zabawy, Pomysł ten błyskawicznie podchwycl i

organizatorzy imprez popularnych, których intencją było przyciągnię-

cie jak największej liczby balowiczów.

Barwne defilady budziły wielkie zainteresowanie tłLlmów Lllicz-

nych. 1B Iutego 1B55 roku Kon8re5 Karnawałotvych Osobistości zor-

ganizował pierwszą oficjalną paradę, informując uprzednio redakcje

prasowe o obranej trasie. Pochód ten okazał się demonstracją pr-zeciw

pryrnitywnenlu obyczajowi entrudo, który, wciąż żywy wśród pospól-

stwa, psuł wizerunek Brazylii jako nowoczesnego państwa. Dwanaście

otwartych karoc Kongresu Karnawałowych Osobistości przejech.rlo

przez śródmiejskie ulice Rio de .Janeiro prży wtórze dźwięków klar-

netu, preżentując antyczną i nowożytną historię wojskowości, Wśród

figur parady znaleźli się Temistokles, polscy i pruscy husarzy oraz

żołnierze Abdula Paszy. Wizualnie atrakcyjna prezentacja miała bVĆ

sposobem na odwrócenie uwagi mas od ,,barbarzyńskiej" zabaWY

Lrlicznej i skierowanie je.j w stronę pokazów o waloraclr artystycznych

i edukacyjnych.

Dążąc do wprowadzenia nowego modelu zabaw karnawałowych,

Kongres Osobistości odwoływał się do barokowej tradycji procesji re,

ligijnych. W XVl wieku pochody z udziałem aktorów odgrywających

roIe postaci biblijnych slużyły nawróceniu Indian i czarnych niewoI,

ników na katolicyzm. Obok procesji kościelnych. znane były w XVlI,

wiecznej Brazylii świeckie prezentacje na cżeść władców. w |<tórych

przedstawiciele kr.rjów afrykańskich brali aktylvny udział. Czarni tan-

cerze kongo ikukLrmbi, zrzeszeni w bractwach. występowali równieŹ

podczas tak zwanych świąt obywatelskich, organizowanych z okazji

waznych wydarzeń na dworze królewskim, Dzieląc z poddanyrni ta-

dosne chwile w duchu nieskrępowanej zabawy, imperatorzy nlieli na

ceIu zbudowanie iluzorycznej więzi ze swym ludem. Tymczasem XIX-72
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Wieczni orgallizatolzy karl]awałowych pochodów usiłowali narzucić

masom rolę biernego obserwatora.

Popularność nowego obyczaju sprawila, że coraz więcej grup

pragnę{o zaprezentować się n-riastu. Każda z nich indywidualnie wy-

bierała trasę parady, nie konsultując się z pozostałymi, Jako źe bale,

na które znlierzały stowarzyszenia, odbywały się w Ścislym centrufil

Rio deJaneiro, trasy pochodów często się ze sobą pokrywały, co z ko-

lei prowadziło do niezręcznych sytuacji, gdy poszczególne grupy mu-

sialy ustępować sobie wzajemnie pierwszeństwa. W niedługim czasie

trudności te usunięto poprzez ustalenle porządku prezentacji na dro-

dze losowania. Powstała również konieczność zorganizowania ruchu

uIicznego, Niektóre parady osiągały bowienl zatrważające rozmial.y

-w 1B75 roku Diabelska Świta wystąpiła w składzie dwLrstu pięćclzie-

sięciu trzech WoZóW.

Karnawał uliczny okazal się czynnikiem stymulującym rozwój han-

dlu, Kupcy śródrniejscy reklamowali swe ulice jako szczególrrie godne

włączenia w trasę defilady. Powszechne stało się dekorowanie do-
mów, a nawet pokrywanie bruku dywanami z kwiatów. Rodziny wy-
nalmolvaly okna i balkony, z których nlozna było wygodnie obserwo-
ivać barwne korowody. Mieszkaricy wielu ulic organizowali kolrkursy
z nagrodami dla defilujących - prenliowano najlepszy kostium, najcie-

kawszy temat prezentacji. najwspanialszą dekorację wozów i tym po-
dobne, W lB69 roku stowarzyszenie karnawałowe Clube X odwróciło
jednak reguły gry. organizując kolrkurs na najbardziej atrakcyjną ulicę
oraz na na.jpiękniejszą damę, która wybierana byia spośród balkono-
wej pubiiczności,

Ostra konkurencja pomiędzy ulicami doprowadziła do ostateczne-
go wyodrębnienia karnawaiowej przestrzeni, W centrunl tego obszaru
sytuowała się Rua do Ouvjdor (Ulica Rzecznika), na której mieściły się
studia fotograficzne, ekskluzywne sklepy olaz najwazlliejsze redal<cje
prasowe Rio de Janeiro. Włączenie tak znaczącej dla życia miasta ulicy
tv trasę pochodu gwarantowało 5towarzyszeniom ,,mediaIną sławę'',

ĄĄodyfikacje urbanistyczne, jakich dokonano w Rio de _Janeiro
u progu XX wiel<u, wywaiły znaczący wpływ na kształt ówczesnego
karnawału. Nowe przestronne aleje orazrozwoj motoryzacji sprzyjały
zmianie formuly święta * piesze i konne parady zastąpione zostały
samochodowymi. Pasazerowie bogato udekorowanych kabrioletów
urc}zmaicali sobie przejażdżkę, obsypując się wzajemnie kwiatami.
Sprowadzona z Nicei moda na wojny kwiatowe zanil<ła w latach trzy-
dziestych, kiedy to brazylijska burźuaz.ja zrezygnowała z prób cywili-
zowatlia karnawalu. Rozpowszechnienie europejskich obyczajów nie
oznaczalo bowiem eliminacji mniej wyrafinowanych sposobów świę-
towa n i3,

W poszukiwaniu toźsamości
Niższe klasy 5połeczeństwa nie pozwoliły sprowadzić się do roli

gaPiÓw, wyraźnie zaznaczając slvą obecność na ulicach miasta. Tra-
dYcyjnie parady karnawaiowe odbywały się w niedzielę i wtorek po-
Przedzające Środę Popielcową. Poniedziałek pozostał więc dniem,
w ktÓryrn królowalo entruclo. W latach dziewięćdziesiątych XlX wieku,
czYlijuż po zniesieniu niewolnictwa, ternlinem tym określano nie tylko
dawnY zwyczaj oblewania przechodniów wodą, ale i wszelkie zabawy
Plebsu, które przez swój brak organizacji rażąco kontrastowały z sub-
telnYmi formami rozrywki, w jakich gustowała burźuazja. Niebawem
Podział ten miat się jednak zatrzeć,,.

Na przełomie XlX i XX wieku rozmaitość karnawałowych zabaw
W Rio de Janeiro nie pozwalała na dokonanie tradycyjnej klasyfika-
tii, Zorganizowane grupy dziecięcych i doroslych przebierańców oraz
wszelkiego typLr muzykantów nie dawały się wtłoczyć w ramy entrudo.
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1 którego istorą bvl bezl.ld, JeJną z najbardziej źywotl
nowego stylu zabawy okazały się uliczne zesPołY bębniarzy,*un. -pereira. Z czasem dźwięk irrstrurlentÓW perkusyjnych stał się znakiem
rozpoznawczym brazylijskiej fiesty.

Próby zdeliniowania,,brazylijskości", podjęte przez intelektuaIi-
stów w pierwszych dekadach XX wieku, doprowadziły do waIoryzacji
wpiywów afrykańskich w procesie kształtowania się kuItury narodo_
wej. Fiesta cariocal, uznana za jeden z najwspanialszych przejawów
brazylijskiego temperamentu, stała się produktem eksportowym
kraju, Powszechny respekt dla luclowych form ekspresji sprawił, że
popularne grupy karnawałowe zyskały świadomość wlasnej warto-
ści i usilowaly spełnić pokładane w nich nadzieje, rezygnując z ele-
mentów marginalnych w prezentacjach, a tym samym wpisując się
w jedną z uznawanych kategorii zabawy. W ten sposób wyodręb-
niiy się trzy podstawowe formy korowodów ulicznych: rancho, blo-
co i cordóo, które dały początek powstałym w latach dwudziestvch
szkołom samby.

Termin rancho obejnlule grupy wywodzące się z XlX-wiecznych
stowarzyszeń karnawalowych. Parady ranchos, cechujące się wizu-
alnym przepychem, stanowiiy inscenizację historycznych lub mito-
logicznyclr iematów i odbywały się w rytmie charakterystycznych
marszów pochodzenia europejskiego. Blocos, grupy, w których sklacl
wchodzili przedstawiciele biedniejszej części społeczeństwa, defilo-
wały przy dźwiękach bębnów i wyróżniały się jednolitością stroju,
Cordóes były zespoiami najmniej zorganizowanymi, Tworzyli je zwy-
kle przedstawiciele rasy czarnej lub lndianie, włączając w strukturę
pochodu eIementy capoeiry (afrykańskiej sztuki walki) i tańca kukum-
bi, Nazwa cordao pochodzi od liny (corda), która oplatając członków
grupy, zapobiegała przylączeniu się do pochodu przypadkowych ob-
serlv.lto rów. Egzotyczrry wygl.1d tych zespołów wykonujących,, dzi ki''
taniec przy wtórze afryl<ańskich instrunlentów przez diugi czas bLrdził
przerazenie widzów,

Muzyka przedmieść

Powstanie szkół samby wiąże się z rosnącym zainteresowaniern in-
teIektualistów kulturą zamieszkaiych przez czarną lu.dność wzgórz Rlo
de Janeiro, Szczególne znaczenie zyskały w latach trzydziestych afry-
kańskie rytnly - widziano w nich naturaln y *\ru. brazylijskiej wraż-
liwości artystycznej. Czarną muzykę dzlelono wówczas na melodyjną
sambę, której korzenie tkwiły w zmysłowym tańcu maxixe i ni obecny
w defiladach cordoćs perkusyjny rytm batuque. Dzisiejsza samba sta-
norvi mieszankę tyrh dwoth stylów muzycznych,

Za pierwszą sz|<ołę sarnby uznaje się powstałe w sierpniu 192B
roku zgrupowanie muzyków pochodzenia ńskiego zwane Dei,
xa FaIar (Pozwól mówić), Określenie ,, zostało rzekomo
wymyślone przeż 5amego lidera grupy Silvę, który dostrzegl
podobieństwo pomiędzy relacją nauczyciel - uczeń i związkiem mi-
5trza samby z członkanli zespołu, Przyjęcie specyficznej nazwy było
pierwszym krokiem do zbudowania własnej tożsańości j odróżnienia
się od pozostałych zespołów muzycznych, co z kolei ułatwiało zdo-
bycie społecznej akceptacji. Podczas karnawału 1932 zorganizowano
pierwszy oficjalny konkurs szkół samby, w którym premiowano najlep-
sze kompozycje muzyczne, pomijając wizualne e|ementy prezentacji.
Regulamin konkursu zabraniał użycia instrurlentów dętych. wymagal
natomiast posiadania sztandaru oraz nakladał na uczestnikóvr obo-
wiązek wiączenia w pochód grupy Bajanek (aIa das baianas).

Bajanki - kobiety pochodzące ze stanu Bahia (regionu, w którym
dominuje ludność rasy czarnej), są w Brazylii uwazane za strażniczki
ponadczasowych wartości. lcIr przywiązanie do tradycji odzwiercied- 73_
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la regionalny strój, na który składają się: długa wzolzysta spódnica

uszyta na planie koła. koronl<owa bluzka, chusta przewieszona przez

ramię, naszyjnik z pereł, turban oraz sandały. Poza figurą Bajanki

na uwagę zasługuje wykorzystywany przez szkoły samby wizeiunek

drobnego złodziejaszka-łobuza (maIandro). Znakiem rozpoznawczym

tej postaci jest pasiasta koszula i słomkowy kapeltlsz.

Machina showbiznesu

W l934 roku najważniejsze zespoły śpiewające i tańczące sam-

bę zjednoczyły się w Unii Szkół Samby. Organizacja ta pośredniczyła

w kontaktach pomiędzy poszczególnymi grupami a samorządem Rio

de ]aneiro, który w 1 935 roku uznat występy szkoł za istotne wydarze-

nie artystyczne, przyznając Unii dotację z budŻetu miasta. W następ-

nych Iatach powstały dwie kolejne organizac.je: Federacja Szkół Samby

i Konfederac.ja Szkół Samby, W l952 roku połączyły się one, tworząc

Stowarżyszenie Szkół Samby.

Nadanie szkołom statusLl instytucji było wstępem do ich komer-

cjaIizacji, Juź na początku lat sześćdziesiątych w centrum miasta skon-

struowano przenośne trybuny i rozpoczęto sprzedaż biletów na poka-

zy karnawałowe. W kole.jnej dekadzie zmianie uległa relacja pomiędzy

szkołanri i samorządem miejskim, który przestał udzielać szkołom

5ubwencji - odtąd Stowarzyszenie Szkół Samby i Riotur (Odział Tury-

styki Urzędu Miejskiego Rio de Janeiro) podpisywały kontrakt o wza-

.jen-rnym świadczeniu uslug. W 1972 roku zapoczątkowano zwyczaj

corocżnego nagrywania samby na płyty długogrające, a jedenaście

lat później miała miejsce pierwsza transmisja telewizyjna karnawało-

wej parady. W l9B4 roku dziesięć największych szkół opuściio Stowa-

rzyszenie, tworżąc Niezależną Ligę Szkół Samby (LlESA), która, poza

coroczną organizacją konkursu we współpracy z Riotur, zajmuje się

równieź sprzedażą praw autorskich i produkcją nagrań. W tym samym

czasie zakończono budowę Sambodromu - gigantycznego teatru na

wolnym powietrzu, Konstrukcja liczące,j sześćdziesiąt tysięcy miejsc

widowni stanowiła potwierdzenie znaczenia karnawałowej fiesty dla

życia miasta. Warto podkreślić, że usytuowanie sceny w samym cen-

trum Rio de Janeiro było znakiem społecznego awansu szkół samby,

które wywodziły się z dzielnic peryferyjnych.

Zainteresowanie mediów karrrawałowymi występami zmusiło

szkoły do eksponowania walorów plastycznych swych prezentacji.

Odwróceniu uległa zatem pierwotna relacja pomiędzy wizualną

i muzyczną stroną Występu. Samba, niegdyś najważniejszy punkt

programu. ustępu.je dziś miejsca efektom widowiskowym. Przygo-

towanie karnawałowego s|row wiąźe się zatem z ogromnynri [g5,_

tami - szacu.je się, źe kaźda ze szkół wydaje na swój występ okoł6

trzystu tysięcy dolarów, Środki te nie pochodzą jednak z buc]żetu

miasta. Pokrywają je związani ze światem przestępczym ,,mecenasi

sztuki". Nie jest tajemnicą, że patronami wielu szkół są organizat0.

rzy nielegalnej 8ry numerycznej, zwanej jogo do bicho. Agenci ,,gry

w zwierza"r opierają działalność na zaufaniu klientów - w ich włas.

nym interesie Ieży dotrzymanie danego słowa i wypłacenie nagrocly,

Sponsoring szkół samby jest dla nich kwestią prestiżu, sposobem pą

zaistnienie w nrediach w roIi dobroczyńców, nie zaś kryminaIistórł,

Wykorzystanie części nielegalnie zdobytych środków na cele społecz_

ne gw.rrantuje przestępcom ogó|ną przychyIność, co z kolei ułatwią

im przejęcie kontroIi nad obszarem, z którego wywodzi się sponso_

rowana szkoła. Na czas wielkiej fiesty wszelkie reguiy tracą rację

bytu. Zgodnie z odwróconą Iogiką |<arnawału przedstawiciele wladzy

dziękują przestępcom za hojność i pozwala,|ą inl sprawować l<ontrolę

nad miastem,

Konsekwencją waloryzacji plastycznych aspektów parady jest

współpraca szkół samby ze środowiskiem artystycznym. Początkowo

udział scenografów w procesie kreacji miał charal(ter wolontariatu,

Dopiero w latach osiemdziesiątych szkoły zaczęły oficjalnie zatrudniać

pIastyków, zlecając im konrpIeksowe prżygotowanie spektaklu. Do

podstawowych zadań carnavaIesco - jak nazywany Jest reżyser pa-

rady - należy wybór tematu i opracowanie scenariusza preżentacji,

wykonanie projektu scenografii, kostiumów i rekwizytów oraz l<oor-

dynacja działań ekipy technicznej. Wartość rocznego kontraktrr ,,szefa

artystycżnego" może przekroczyć dwadzieścia tysięcy doIarów,

Transformacja brazylijskiego karnawału w produkt rynkorvy stała

5ię motywem dyskusji na temat autentyczności kultury Iudor,vej. Oka-

zuje się, że romantyczna idea kultury czystej, nieskaźonej wplywami

cywilizacji, kłóci się z reaIiami nowoczesnego świata, Szkoły samby,

pozostając w ścisłej zaIeżności od otoczenia. wchłaniają jego elementy

i układają z nich karnawałową opowieść. Obraz stosunków społecz-

nych ukazujący się oczom widza podczas parady jest więc rezultatem

świadomego uczestnictwa szkół w życiu miasta i kraju.

Carnavalesco wnosi do środowiska samby koncepcje estetycz-

ne rozwinięte w kręgach inte|ektualnych, a tym samym pośredniczy

w diaIogu kultury elitarnej i popularnej. Realizując pro,jekt artysty,

technicy i członkowie szkoły dokonują interpretacji jego idei w zgodzie

z własnym doświadczeniem egzysiencjalnym, Ich rolą jest odkryć za-

szyfrowane w rysunkach intencje i przeIożyć je na język dziatań prak-

tycznych. Parada karnawałowa stanowi więc efekt interakcji dwóch

całkowicie odmiennych światów, które łączy pragnienie zwycię§twa

w konkursowych zmaganiach.

Droga do chwały

Karnawałowa rywalizacja jest potwierdzeniem zawodowych kom,

petencji i artystycznego talentu twórców prezentacji oraż Wylażem

społecznego zainteresowania działalnością szkół samby. O randze kon-

kursu świadczy 5urowość zasad, jakie obowiązują uczestników impre,

zy, Regulamin pokazów nakazuje szkolom występ w składzie 2500-

450O o;ób i pięciu-ośmiu wozów alegorycznych. którycll wysokość nie

powinna przekraczać trzynastu, a szerokość - dziesięciu metrów. Na

każdą prezentację prżeznacza się od sześćdziesięciu pięciu do osiem-

dziesięciu minut iza najmniejsze odstępstwo od tej reguły grozi utrata

punktów. Porta-bandeira i mestre-saIa (dama sztandaru i wodzirej),

puxador do samba (osoba intonująca żbiorowy śpiew i odpowiedzial'

na za jego harmonię) oraz lider zespołu perkusyjnego winni w danYm

roku uczestniczyć wyłącznie w paradzie danej szkoły. We wszystkich74



ko|umrrach pochodu zabronione jest uźycie instrumentów dętych,

Surowej karze podlega włączenie do spektaklu elementów reklamo-

wych. Kierując się zaiożeniami ekologicznymi, zakazano równiez wy-

korzystania w paradzie zywych zwierząt.

Do mistrzowskiego tytułu kandyduje corocznie czternaście szkół

z tak zwanej Crupy 5p_ecjaIne,j, reprezentowane1 przez Niezaleźną Ligę

5zkói Samby. Pozostałe zespoły, zjednoczone w Stowarzyszeniu Szkół

Samby Rio de Janeiro podzielone 5ą na cztery podgrupy. Z każdej

7 nich wybiera się po dwie najIepsze szkoły, które przechodzą do od-

powiedllio wyższej ketegorii i po dwie najgorsze, które przeniesione

zostają do niższej kategorii. Zgodnie z tą zasadą dwa najlepsze ze-

społy z pierwszej grupy wchodzą do 6rupy Specja|nej, co oznacza, że

,ł kolejnej edycji konkursu mają szansę zdobyć tytuł mistrzowski. Dwie

najgorsze szkoly z grupy czwartej wyeliminowane zostają natomiast

z wszelkiej rywalizacji i ,ie5t to właściwie równoznaczne z zakończe-

niem ich działalności.

Karnawałowe prezentac.je w Rio de Janeiro rozpoczyna.ją się za-

wsze o dwudziestej pierwsze,j w ostatnią niedzielę przed Wielkim

Postem i trwają do wtorkowego poranka, Okreś|ona na drodze loso-

wania kolejność występów zostaje ogłoszona na kilka miesięcy przed

karnawałem, aby szkoły występujące w danym dniu jako ostatnie

miały szansę dostosować kolor swych kostjumów do niekorzystnych

warunków świetlnych. Występ o poranku uwazany jest za szczególnie

niedogodny dla zespołu nie tylko ze względu na nadmiar światła. O te.j

porze na widowni nie ma zbyt wielu widzów, a tym, którzy wytrwali,

zmęczenie nie pozwala na pełne uczestnictwo w zabawie. Brak en-

tuzjazlnu publiki wpiywa z kolei negatywnie na ocenę jurorów, gdyż

spontaniczne reakcje mas są dla nich jednym z najważniejszych wskaź-

ników jakości wykonania sarnby.

Występy szkół ocenia wytypowana przez Ligę komisja składająca

5ię z czterdziestu sędziów, głównie artystów teatralnych i pIastyków.

Każdy z nich zajmuje się analizą parady według jednego z dziesięciu

kryteriów, co oznacza, że na kaźdą kategorię oceny przypada czterech

jurorów,Szkoły samby nieustannie ewoluują. awrazz nimizmienia się

formula konkursowych występów. W zgodzie z dynamiką procesów

kulturovrych kryteria anaIizy również co pewien czas ulegają znaczą-

cym modyfikacjom.

W ostatnich latach oceniane były: perkusja, samba, harmonia

muzyczna, ewolucja, temat, całokształt, alegorie i atrybuty. kostiumy,

komisja reprezentacyjna (comissóo da frente), oraz wodzirej i dama

sztandaru, Jednak nie Wszystkie folmaIne i estetyczne elementy pa-

rady mieszczą się w kategoriach sędziowskiej analizy. ReguIamin kon-

kursu nakazuje na przykład włączenie w strukturę pochodu grupy stu

Bajanek (z zastrzezeniem, iź nie mogą W niej Występowac mężczyźni

Przebrani za kobiety), Iecz za ich szczególnie udany występ szkoły nie

uzyskują punktów. Łatwo mogą je natomiast stracić, jeśli błędy tech-
niczne kolumny nie podlegającej szczegóiowej analizie odbiją się na

harmonii ruchów zespołu jako całości.

Za podstawowe kryterium oceny parady karnawałowej uważa
się jej temat, który realizuje się w obrazie, śpiewie i tańcu. Perkusja

i samba to kategorie analizy muzycznej, Złożona z dwustu bębniarzy
koiumna perkusyjna wyznacza rytm działań całego zespołu, niejed-
Bokrotnie decydując o jego zwycięstwie Iub przegranej. Komisja sę-
dziowst<a waloryzuje czystość dźwięku produkowanego pl,zez r,ozmai-
tOŚĆ instrurnentów, które winny być ze 50bą idealnie zestrojone. Sam-
ba, muzyczny nośnik opowiadanej historii, oceniana jest na podstawie
melodii i tekstu. Związek tych dwóch elementów opierać się musi na
zasadzie harmonii. Co więcej, doskonałe współbrzmienie rytmu per-
kusYjnego z melodią samby świadczy o jakości kompozycji, podczas

gdy zgodność śpiewu z linią melodyczną utworu jest dowodem woka|-

nego przygotowania chóru.

Kryterium ewoIucji dotyczy tańca Zespołowego. ocenia się syn_

chronię ruchów z rytmem wyznaczonym przez perkusję, stopień zinle-

growania kolrrmn pochodu w ich ruchu progresywnym oraz entuzjazm

i siłę witalną uczestników prezentacji. Pod po.jęciem ,,całoksztalt" ro-

zumie się natomiast ukiad poszczegóInych części parady. Róźnorodne

formy artystycznego wyrazu powinny być skomponowane w odpo-

wiednich proporcjach, sprawiając wraźenie równowagi.

Punktowana jest takze koncepcja i wykonanie wozów alegorycz-

nych, rekwizytów oraz kostiumów, Poza niezwykIe relatywnyrn (a

jednak najważniejszym) kryterium wizualnej atrakcyjności spektaklu

regulamin nakazuje jurorom brać pod uwagę zgodność koncepcji pla-

stycznej Z tematem prezentacli. jednolitoŚĆ wizualną poszcze8Ó|nych

kolumn parady oraz dbałość o detale. Brak ścisłych wyznaczników

anaIizy w tej kategorii budzi jednak wśród pubIiczności l uczestników

konkursu liczne kontrowersje co do uczciwości sędziowskiej oceny,

zwlaszcza, źe interesy zawodowe wiąźą wielu członków jury z teIe-

wizją. która, prowadząc dziataIność sponsorską, usiłu.je wpływać na

wyniki rywalizacji.

Wodzirej i dama sztandaru, podobnie jak komisja reprezentacyj-

na, pełnią w paradzie szkół samby funkcje ceremonialne. Rolą wo-

dzireja jest strzec swej damy i powierzonego jej sztandaru szkoły. Ich

elegancki taniec odwołuje się do tradycji dworskiej - wodzirej preżen-

tuje §wą damę publiczności, ukłonami wyraża jej szacunek, uwodzi

ją gestem i spojrzeniem. Ona, pełna wdzięku i delikatności, poddaje

się jego urokowi, pozwala mu się chronić iodwdzięcza się pięknym

uśmiechem. Strój obojga niekoniecznie musi mieć związek z tematem

występu. Ocenia się grację i ptynność ruchów tańczącej pary oraz dba-

łość o prezentację chorągwi, która podczas tańca winna być calkowi-

cie rozwinięta.

KiIkunastoosobowa Cornissło de Frente rozpoczyna paradę, kła-

niając się publiczności i pozdrawiając ją uprzejmym gestem, )urorzy
analizują koncepcję układu choreograficznego oraz precyzję i harmo-

nię wykonania, Niegdyś w roli oficjalnej reprezentacji zespołu wystę-

powała tak zwana Stara Cwardia (Velha Cuarda), w której sklad wcho-

dzili fundatorzy szkoły oraz jej dawni i zasłuzeni członkowie. Wzrost

znaczenia wizualnych elementów prezentacji wymusił jednak na szko-

łaclr zmianę tradycyjnej formuły. Występ komisji reprezentacyjnej zy-

skał cechy teatraIne, stając się wstępem do przedstawienia,

Zorganizowane wokół idei obrazu i dźwięku kryteria konkurso-

wej oceny służą wyłonieniu zespotu, który osiągnął w swej prezen-

tacji ideaIną harmo1-1ię kompozycy.jną. Plastyczno-muzyczna jedność

karnawałowego 5pektaklu gwarantuje bowiem pełnię estetycznych

i Iudycznych wrażeń. W tej fascynującej bogactwem barw, porywa-

jącej do wspó|nego śpiewu i tańca ulicznej operze, jaką jest parada

szkół samby, ideal harmonii wiąże się z wizją nieskończoności. lnspira-

cja estetyką baroku widoczna jest w każdym szczegole brazylijskiego

Święta. Cigantyczne aIegorie, obrazujące podstawowe idee prezenta-

cji, wyrażają niemoźność ukazania rzeczywistości w jej formie totalnej,

Z wysokości trybuny widzimy zespół, pomijanly zaś detaIe, Niewyko-

naIne okazirje się bowiem 1'ednoczesne ob.jęcie wzrokiem WsZYStkicl'}

elementów parady, których rozmaitosc sprawia wraźenie beznliaru,

Tam na dole nie ma czasu na indywiduallle popis;l - za wszeIką cenę

unika się pustki w znaczeniu przestrzennym i czasowym, Kolorowe fale

przepływają prżed haszymi oczami i szybko znikają za horyzontem,

Karnawałowy spektakl je5t 5żtuką chwili, Materialnym znakiem

tej ulotności są zniszczone póltoragodzinną eksploatacją, a następnie

porzucone na ulicach miasta WoZy ilaIki, które do niedawna stano- 75



w|ly część alegorii, Najlepsze szkoły starają się uchrorrić swe wozy od

zniszczenia do kolejnej soboty, kiedy to oCbędzie się pokaz nlis{rzów.

Niedługo potenl karnawałowa fiesta odchodzi w zapomnienie i nie-

ma| .jednocześnie rozpoczynają się przygotowania do następne]. która

rna być jeszcze wspaniaIsza.

Wyścig r ..ur"-
Juz na przełonrie nrarca i kwietnia szkoly samby negocjują z rezy-

serem warunki kontraktu. Następnie carnavalesco proponuje temat

prezentacji i oczekrrje na jego zatwierdzenie przez wsżystkich człon-

ków kierownictwa danej szkoły. Oficjalnie nie ma zadnych ograniczeń

w wyborze tematu widowiska. Niezwykle popuIarne stały się ostatnio

Wątki oniryczne. W wielu paradach obecny jest również motyw podró-

ży i odkrywania nowych światów. Na uwagę zasługuje zainteresowa,

nie twórców tematyl<ą ekoIogicz1-1ą. Z największym uznaniem komisji

sędziowskiej spotykają się jednak 5pel(takle inspirowane l<ulturą na-

rodową.

Po przeprowadzeniu bibliograficznej analizy zagadnień zwią-

zanych z tematem powsta.je scenariusz widowiska. W nlaju carna-

valesco prezetltul'e swe dzieło zespolowi kilkudziesięciu ludowych

l<ompozytorów. Praca nad tekstem i melodią karnawałowej samby

odbywa się rv dwuosobowych grupach, które w czerwcu stają do

szkolnego konkursu na najlepszą kompozycję. Autorzy,,hymnu kar-

nawałowego" zyskują nie tylko prestiż, ale i wpływy ze sprzedaży

płyt i praw auto15kich, które mogą przekroczyć sumę cżterdziestLl

tysięcy dolarów. Tytuł zwycięskiej pieśni ogłoszony zostale na uro-

czystej imprezie zwanej Krzykiem Karnawału (Grito do Carnaval).

Od tego momentu w kręgach szkolnych obowiązuje zakaz śpiewania
jakiejkolwiek innej samby. Podzielony rywalizacją zespół ponownie

się jednoczy. W tym 5amym czasie carnavalesco kończy pracę nad

projel<tami wozórv alegorycznych i kostiumów. W czerwcLl techni-

cy przystępują do wykonania eIementów scenograficznych parady,

Powstają takźe pierwowzory strojóW, które we wrześniu Zostaną

dostarczone kierownikom poszczególnych kolumn, aby zainicjowali
proces produkcji.

Przygotowanie wozów alegorycznych na świąteczny występ to
wielomiesięczny wysiłek ponad stuosobowej ekipy fachowców zatrud-

nianych przez szkołę na umowę-zlecenie. Są wśród nich rzemieślnicy,

którym praca w środowisku karnawałowym pozwala spełnić arty-

styczne ambicje. Proces wykonania poledynczego wozu jest wielo-

etapowy. Po przygotowanir-l meta|owej struktury montuje się ją na

tlkładzie osiowym ciężarówki. Następnie zakłada się pożądaną liczbę

kół, instaluje kierownicę i inne mechanizmy ułatwiające sterowanie.

Widoczna część konstrukcji obudowywana jest drewnem. Na tej bazie

ustawia się rzeźby z włókna szklanego.

Prototypem olbrzymich lalek jest wykonana ze styropianu figura.

Delikatność materiału. jakim posługuje się karnawałowy modelarz,

wymaga od niego ogromnej cierpIiwości i doskonałego prżygotowania

technicznego. W obróbce styropianu wykorzystrrje się nici elektryczne.

gdyż tradycyjne narzędzia nie pozwaIają uzyskać idealnego ksżtałtu.

Styropianowa rzeźba lo ukryte dzieło sztuki - niezwykle rzadko wy-

stawia się ją na widok publiczny. Zwykle jest po prostu forrną. Albo
raczej formą formy. Okleja się ją papierem machó tak, aby stała się

odpowiednio gładka, a następnie pokrywa mieszaniną gipsu i sizaIu.

Po wyschnięciu tej mikstury oryginalna figura jest już zbędna, a jej

usunięcie równa się ze zniszczeniem. Powstałą matrycę dzieli się na

połowy i wypełnia wtóknem szklanym, które po nasączeniu zywicą

epoksydową całkowicie się rozpt_tszcza, a następnie zasycha. Pozostaje

tylko zszyć ze sobą dwie części figury.76

ostatnim etapem pracy Warsztatowej jest rvykończenie ca.lości

Po pomaIolvaniu wozy aIegoryczne del<orowane są przygotowanymi

uprzedrrio ozdobami z tkanin i odbIasl<owego szkła, lch wizerunek nie

może być jedrral< rozpatrywany w oderwaniu od pozostał;lch eiernęn_

tów scenograficznyclr prezentacji. Najwazniejszym z nich są kostixą1,

uczestrr ików parady.

Produkcja rviększości 5trojów odbywa się w pryv,latnych pracow.

niach l<ralviecltich poszczególrlyclr zespclów na podstawie ża|(Llpione_

go od szkoły prototypu, Szefowie koIumn, chcąc sprzedać stroje jalr

najlviększej liczbie chętnych, Llsiłują obniźyć koszt ich wyl<onania,

zamieniając materiały wykorzystane lv pier,"vowzorze na tańsże. Naj_

częściej szkoły zezwalają n.r modyfilrację oryginalnego projelltrr w 66

najwyźej dwrrdziestul procentach. Kazda znriana musi jednal< zostar

zatwierdzona przez carnavalesco.

Kostiumy przeznaczone dIa tak zwanych kolumn specjalnych (per.

kLlsja, Bajanki), komisji reprezentacyjnej, wodzireja i darly sztanda,,

ru oraz 8rup zorganizowanych przez biednych przedstavlicieIi lokal_

nej społeczności produkowane są na koszt szkoły w .jej pracowniach,

Osobną kategorię stanowią stroje gwiazd parady (destaques), Znani

aktorzy i piosenkarze, których szkoła zaprasza do udziału lv pocho_

dzie, rezerwując dla nich specjalne miejsca w wozach alegorycznych,

wykonują swoje kostiumy na koszt wlasny tv wybranych pracowrllach

krawieckich.

Na przełomie grudnia i stycznia rozpocz;lnają się otwarte dla pr,lb_

liczności próby. Raz w tygodniu szkoły cwiczą ustawienie kolunrn, płyn-

ne włączanie się do pochodu kolejnych grup olaż śpiew i taniec w ryt
mie samby. Wodzirej i dama sztandaru oraz komisja reprezentacyjna

trenują swoje układy choreograficzne na próbach indywidualnych.

wielki finał

W karnawałową niedzielę zamyka się roczny cykl przygotrrrvań,

Nerwowość reżysera udziela się uczestnikom parady, Na pól go-

dziny przez wystęi]em zespół organizuje srę w kolumny i portępLlle

w kierunku bram wyjściowych, Wraz z trzecim sygnałem 5yreny roz,

poczyna sie odliczanie czasu. Puxador inicjuje śpiew. Odpowiada mu

uderzenie bębnów i clrór szkoły, Sztuczne ognie rozświetlalą ciemne

niebo. Komisja reprezentacyjna pozdrawia rvidzów. Dopiero teraz,

w kontakcie z publicznością, w pełni ujawni się dramatyczny poten-

cjał scenariusza, Wjazd pierwszego wozu wywoluje burzę oklaskórł,-

To wstęp do opowieści. Kolejne lvozy ilustrują następujące po sobie

wątki narracyjne. Roztańczony chór komentLlje ukazu.jące się llaszyll

oczom obrazy. Niespodziewany występ wodzireja i danly sztandaru

sygnalizuje, iź porządek narracji ma charakter umowny, pobLrdzając

tym samym interpletacyjną aktywność widża, który musi dokonaĆ

wysiłku powiązania poszczególnych elementów przedstawienia w lo-

giczną całość. Ko|umna perkusyjna w połowie drogi wycofuje się do

specjaInego zaułka, przeptl§zcża pozostałe grupy i ponownie dołą-

cza do zespo-|u, zamykając pochód, W ten sposób samba towarzyszY

wszystkim uczestnikonl parady, ani na chwilę nie tracąc swej witalnej

mocy. Widziane z 8óry szerokie spódnice Bajanek sprawiają wrażenie

barwnych wirujących kól. Podążając drogą wolnych skojarzeń, odczY-

tujemy kolejne a|egorie. Każda z nich wzbogaca naszą lekturę o nowe

sensy. Prezentowana nam opowieść rośnie w czasie i przestrzeni i nie

ma końca. Wyrasta bowiem z rzeczywistości iw niej źyje, bezustannie

ewoluu.jąc, Ciąg dalszy nastąpi... za rok.

l Przymiotnik .,carioca" oznacza ,,wywodzący się z Rio de Janeiro",
2 Podstawą gry.jest załeźność pomiędzy serią |iczb. a odpowiadającym jel lvi-

zerunkiem zwierzęcia,
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