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prezentujemy Państwu szósty numer „Szoku Kulturowego”. Tym razem
nasze rozważania zatytułowaliśmy „Ciało w ruchu. Ruch w ciele”. Od kilku
dekad zaczynamy szczególnie intensywnie odkrywać w antropologii kolejnych cichych autorów naszych prac, czynników obecnych w nich przez
cały okres badań terenowych, lecz nie zawsze docenianych. Za każdym
razem dostrzeżenie ich wkładu wnosi więcej zrozumienia w sposoby,
na jakie piszemy etnografię. Jednymi z niedawnych bohaterów tych poszukiwań są ciało, zmysły i ruch. Formułowana jest metodologia badawcza, która pomaga zaangażować ciało w badania. Ruch badacza w terenie
jest też eksponowany na pierwszym planie, jako istotna i znacząca część
badań. Zwykły spacer okazuje się nie być taki oczywisty, gdy przyjrzeć
się mu przez antropologiczną soczewkę.
Nasze ciała na tym spacerze poruszają się bowiem w specyficzny sposób, przekazując ucieleśnioną pamięć o miejscu, w jakim się znalazły.
Ciało badacza, tak jak i ciało jego kompanów w terenie uczy się i staje
się źródłem istotnych informacji. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte!
A w zasadzie nie tyle powinniśmy otworzyć szeroko oczy, co wyczulić te
zmysły związane z odczuwaniem i postrzeganiem samego siebie, na które
zabrakło miejsca w arystotelesowskim podziale na pięć zmysłów. Powstaje pytanie o to, jak nasze „sposoby posługiwania się ciałem” wpływają
na poznanie. Jednakże to tylko jedno z pytań, które rodzi się, gdy pytamy
o rodzaj wiedzy, jaką produkujemy jako etnografowie. Jakie dalsze skutki
ma dla nas uwzględnianie ciała w badaniach? W jaki sposób o nim pisać?
Jakie perspektywy badawcze ono dla nas otwiera? Autorzy tego numeru
proponują różne odpowiedzi na te pytania, zbierając je w artykułach naukowych opartych przede wszystkim o własne doświadczenia terenowe.
Znaczenie ma także to, w jaki sposób przekazujemy wiedzę etnograficzną.
Nie zawsze jest to tekst pisany. W numerze tym antropolodzy i artyści sięgają
po różne środki wyrazu. Czytelnicy i czytelniczki znajdą tu wywiady z artystami pracującymi z ciałem, a także opracowania tematu w zakresie sztuk
plastycznych i fotografii. Ponadto publikujemy notatki terenowe, w których
autorzy prezentują powstające w trakcie pracy spostrzeżenia, często niemożliwe do oddania w tradycyjnej publikacji. Być może opisane w niej formy
wyrazu zdołają przedstawić w nieszablonowy sposób temat ciała i ruchu,
a także pomogą w odczytaniu treści, których nie sposób ująć w słowa.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zaprezentować numer obejmujący bogaty zakres tematyczny i sięgający po różnorodne środki wyrazu.
Życzymy miłej lektury
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Po otrzymaniu artykułu od Izy Makockiej nasza redakcja została
postawiona przed dwoma podstawowymi pytaniami: „Gdzie jest
ruch?” oraz „Gdzie jest ciało?”. W naszej gestii jest pozostawienie
tych pytań otwartymi, bo, jak twierdził jeden z ojców estetyki
– Roman Ingarden – żadne dzieło sztuki nie przychodzi do nas
od razu. Błędem byłoby więc, gdyby nasza redakcja pozostawiła
Czytelnika lub Czytelniczkę z gotową konkretyzacją.

Jako osoba, do której należy zadanie niepozostawienia Was jednak z pustymi
oczami i myślami, pragnę zwrócić uwagę na jeden, moim zdaniem bardzo istotny
szczegół. Cykl starannie dobranych fotografii, które Wam oddajemy, to pięć
portretów, na których próżno jednak dopatrywać się twarzy, mało tego, próżno
w ogóle poszukiwać sposobu na uchwycenie spójnego zarysu sylwetki tego
rzekomo najbliższego naszemu doświadczeniu zwierzęcia, jakim jest człowiek.
Jeżeli w trakcie przyglądania się portretom wyczujecie pierwszą namiastkę ruchu – coś zacznie Was uwierać, być może drażnić, coś zacznie się Wam wtrącać
– znaczy to, że wysiłek konkretyzacji właśnie się rozpoczął.
Zdawałoby się, że reprezentacja osoby w klasycznym portretowym wymiarze
jest spójna, nie pozostawia wiele wątpliwości. W kulturze europejskiej nie
zwykło się kwestionować, że twarz = osoba.
„Tragikomedią wyglądu nazywamy fakt, że oblicze
odkrywa tylko i wyłącznie o tyle, o ile ukrywa, a ukrywa w tym samym stopniu, co odkrywa. W ten sposób
wygląd, który miałby je manifestować, staje się dla
człowieka fasadą [wł. parvenza], a więc także i pozorem], która go zdradza i w której ten nie może się już
rozpoznać. Właśnie dlatego, że oblicze jest jedynie
miejscem prawdy, jest bezpośrednio także miejscem
symulacji i nieredukowalnej nieścisłości. Nie znaczy to, że wygląd zataja to, co odkrywa, sprawiając,
że ukazuje się nam takie, jakim w rzeczywistości nie
jest: przede wszystkim to, czym człowiek w istocie
jest, nie jest niczym innym niż tym zatajaniem i tym
niepokojem zawartymi w wyglądzie”.
Giorgio Agamben, Il volto (Oblicze), tł. własne – D.S.

W tym, jak ukazujemy się innym, nie ma nic pewnego: żadnej stałości, żadnej ścisłości. Dynamika ta
rozgrywa się nieustająco na granicy wnętrza – zewnętrza, w punkcie w którym nasze ciało styka się
z innymi formami (auto)prezentacji, stanowiącymi
jego przedłużenie. I dalej: rozgrywa się w percepcji
innych, z każdorazowym spojrzeniem, które próbuje
poddać je klasyfikacji oraz zinterpretować. Co więcej, kto powiedział, że taka granica w ogóle istnieje?

Powrót do spisu treści

Csenge
Kolozsvari
„Wszystkiego nie da się przemyśleć,
czasami trzeba umieć się oddać”

Rozmowę o pobycie rezydencyjnym, pracy z ciałem i przygotowaniem do wystawy o roboczym tytule „Doświadczanie
zmysłowe”, która planowana jest na przełom roku 2020/2021
w Centrum Sztuki Wspołczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, z Csenge
Kolozsvari prowadzi Monika Masalon.
Monika Masalon: Co tutaj robisz?
Csenge Kolozsvari: Jestem rezydentką. Przyjechałam na zaproszenie Niny Czegledy, Aleksandry Księżopolskiej, Lili
Bosowskiej i Agnieszki Kulazińskiej, które koordynują
projekt i przygotowują wystawę o zmysłowym doświadczaniu. Wystawa ta odbędzie się na przełomie 2020/2021
w CSW ŁAŹNIA w Gdańsku. Podczas rezydencji pracujemy
nad wystawą, biorę udział w warsztatach, rozmowach,
spotkaniach.

Csenge Kolozsvari – rezydentka w ramach
projektu pod roboczym tytułem „Doświadczanie zmysłami” kuratorki Niny Czegledy.
W swojej praktyce Csenge bada percepcję
własnej cielesności opartej na relacji z drugim
człowiekiem. Wykorzystując dźwięk, ruch,
video i performans, analizuje codzienne,
przyziemne, estetyczne wybory. Tworzy
multisensoryczne prace balansujące na granicy percepcji, poszukując alternatywnych
konstruktów dla myśli i działań, wymykających się tradycyjnemu postrzeganiu świata
(www.csengek.com).
Monika Masalon – antropolożka kulturowa
zainteresowana badawczo i twórczo pracą
z ciałem, poznaniem zmysłowym oraz tańcem współczesnym. Uczestniczka warsztatów z pogranicza tańca współczesnego
oraz improwizacji tańca. Współzałożycielka
Pracowni Inicjatyw Społecznych DYM, stowarzyszenia zajmującego się m.in. zmysłami
w mieście, udomowieniem i tożsamością
miejsca.

MM: Jak pracujesz podczas tej rezydencji? Sama, czy z kimś
współdziałasz?
CK: Kilku rezydentów pracuje razem, chociażby dwie osoby
z Nowej Zelandii [Raewyn Turner i Brian Harris – przyp.
MM]. Jednak większość z nas pracuje indywidualnie. Jeżeli
pojawią się jakieś kolaboracje, to one wynikną tu na miejscu, ale nie są przymusem. I tak wszyscy będziemy ze
sobą współpracować i spotykać się na dyskusjach przy
(okrągłym) stole, które są planowane.
MM: Dlaczego pracujesz ze zmysłami?
CK: Mój proces artystyczny i zainteresowanie zmysłami
zaczęły się od fascynacji dźwiękami. Badam zależności
między zmysłem słuchu i zmysłem dotyku. Między tym,
co słyszalne, a tym, co dotykalne.
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1 Holon to instalacja składająca się z kul wiszących w przestrzeni, wytwarzająca dźwięki
ludzkich głosów na pewnych wysokościach
i zgodnie z wysokością tych głosów umieszczona. Dzięki czujnikowi znajdującemu się
na zewnątrz laserowo perforowanej kuli,
po dotknięciu jej uruchamiał dźwięk (skierowany na zewnątrz i wewnątrz — uruchamiał źródło światła), tworząc dzięki temu
audiowizualną improwizację. Pracę można
zobaczyć na kanale Csenge Kolozsvari na

MM: Twoja praca dyplomowa pt. „Holon”1 chyba jest tego
świetnym przykładem.

YouTubie.

MM: Czy mówiąc o ciele, masz na myśli tylko ludzkie ciało?

CK: Tak, ale też praca, w której używam mikrofonu przyczepionego do liny. Polega to na tym, że kiedy upadam
na linę, mikrofon zbiera wibracje dotyku i dźwięki upadku.
Dźwięk ten przekłada się na projekcję/wizualia. Generalnie
rzecz biorąc, interesuje mnie to, jak pracuje ciało, jak ciała
na siebie wpływają – na czucie i zmysły, co nam to mówi
o świecie, jak my w nim działamy.

CK: Mam na myśli wszystko, co żyje. Materie różnego typu,
nie tylko ludzkie. Wibracja jest dla mnie tym, po czym
poznaję inne ciało. Każde ma inny stopień żywotności,
niektóre wibrują i oddziałują mocniej, inne mniej. Mam
na myśli wibrowanie, którego uczymy się w szkole podczas
chemii czy fizyki – wszystkie atomy wibrują, poruszają
się, ale często myślimy o przedmiotach jak o martwych,
a takimi nie są.
MM: W takim razie, jak zdefiniowałabyś wibrację?
CK: To jest wyrażenie, ekspresja tego, co teraz. To nieodłączny ruch, forma życia w jego różnym natężeniu. Jest
wcielona i wyraża to wcielenie.
MM: Myślisz o tym jako o doświadczaniu metafizycznym,
czy masz na myśli fizyczne rozumienie zjawiska?
CK: Myślę o tym bardzo pragmatycznie. Rzeczywistość jest
wszędzie i cały czas jest w stanie wibracji. To, w jaki sposób
pulsujemy w tych/z tymi wibracjami – to mnie interesuje.
One oddziałują na naprawdę różne sposoby i wchodzą
w fizyczne oddziaływania. Dla mnie ważne jest, żeby nie
myśleć o tym w sposób ezoteryczny. To jest oddziaływanie, wpływa nie po prostu, bezpośrednio. Nie chodzi o to,
że jest się „na wyższych wibracjach”, chodzi o działania
afektywne. O bycie świadomym i wrażliwym na to, co się
dzieje. To sposób odczuwania świata.
MM: Myślisz, że to naturalna zdolność człowieka, czy takiego
czucia trzeba się dopiero nauczyć?
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CK: Wszyscy mamy zdolność czucia, ale jesteśmy pragmatyczni. Nie mam na myśli tego, że dotykasz szklanki i myślisz,
„o! czuję wibrację”. Chodzi bardziej o coś, jak na przykład
sytuacja, w której wchodzisz do pokoju, w którym chwilę
temu kłóciła się dwójka ludzi i mimo że nie brałeś w niej
udziału ani jej nie widziałeś, to czujesz to.
MM: Czyli wibrowanie to pozostawanie uważnym na wszystko wokół siebie?
CK: Tak, to czucie jakości. Tego, jak wszystko, co jest wokół ma inną jakość, jest czymś innym od nas samych, jest
dostrzeganiem różnic. Mamy coś takiego jak uważność,
a blisko niej jest medytacja – i ku niej bym się skłaniała.
Kiedy pielęgnujemy i podlewamy w sobie zmysłowe odczuwanie i rozwijamy zdolności poznawcze, to pojawiają
się jakości. W społeczeństwach zachodnich są one pomijane, ignorowane, bo nie wpisują się w racjonalne postrzeganie świata. I nawet jeśli ktoś je wyczuwa, nie przypisuje
im wartości poznawczej ani żadnej innej. Przykładem może
być sytuacja, o której wspomniałam wyżej – wchodzisz
do pokoju, w którym „wiesz”, że coś się stało, czujesz to.
I nawet, jak ktoś temu zaprzeczy, to przeczucia, które
w sobie masz, nie da się zignorować. Jako ludzie mamy
zdolność wychwytywania zmian, które zachodzą wokół
nas. Zwróćmy też uwagę na zwierzęta i na relacje z nimi,
jak zmienia się życie, kiedy żyjemy ze zwierzęciem. Wzajemnie wyczuwamy swoje nastroje, stany. W mojej pracy
artystycznej opieram się na praktykach, które są po to,
żeby wspierać te subtelne odczucia i nadawać im wartości.
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MM: Czy chodzi o poznawanie (więcej), czy o wchodzenie
(głębiej)?
CK: Myślę, że to droga do poznawania, poznawania poprzez ciało. Ten rodzaj poznawania nie podlega tzw. ekonomii wiedzy. Chodzi o bycie świadomym, o obecność
w ciele. Osoby, które pracują z ciałem, które tańczą, są
w dialogu z wibracjami/ruchami ziemi. Zawsze poruszamy
się względem kogoś lub czegoś. Istotą jest wrażliwość
i odpowiadanie na to, co jest nam dane spotkać. Z czym
lub kim wejść w kontakt. Kilka dni temu rozmawiałyśmy
z Moną o tym, że mamy do zrealizowania jakiś projekt,
mamy już materiał, teksturę i pomimo to, że możemy sobie
coś obmyślić, to on sam (ten materiał) narzuca kierunek,
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trop, drogę, w którą stronę iść. Wszystkiego nie da się
przemyśleć, trzeba umieć też się oddać (poddać czemuś).
MM: Czyli tak naprawdę, jest to za każdym razem nowe spotkanie.
CK: Tak, możemy te praktyki tworzyć, działać w nich. Wypełniać się nimi.
MM: A pamiętasz swoje pierwsze doświadczenie? Kiedy
pierwszy raz odczuwałaś w sposób, o jakim mówisz?
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CK: Kiedy byłam dzieckiem (śmiech). To jest coś pierwotnego. Wiele filozofii i religii nakłada nam wyobrażenie i stosunek do ciała. W szkole, czy na uczelni zawsze
ktoś narzuca nam, w jaki sposób mamy się uczyć – siedząc na krzesłach, przy stole, podczas lekcji, które trwają
45 minut. Jest to idea, która mówi, że jak ciało się nie
rusza, to pracuje i uczy się twój mózg, ale dla większości
z nas to nie jest dobre. Duża część ludzi potrzebuje się
ruszać, żeby się czegoś nauczyć, coś przyswoić. Mało jest
wiedzy o tym, że są także inne (sensoryczne) sposoby
uczenia się, choćby kinestetyczne. Rozumienie w kategorii opozycji umysł – ciało przyjmujemy bezrefleksyjnie.
A tak naprawdę jesteśmy wrażliwi na bardzo wiele, w tym
odczuwaniu zaczynamy rozumieć egzystencję.
MM: Twoja praca artystyczna jest o Tobie, o tym, co Ty czujesz. Jest dla ciebie, czy… dla kogo wykonujesz pracę artystyczną?
CK: Dla ludzi, z którymi rezonuję. Wierzę w praktykę, budowanie praktyki. Moja praktyka artystyczna nie jest różna,
oderwana od praktyki życiowej. Poprzez żywą praktykę,
czy to życiową czy artystyczną rozumiem swoje działania
twórcze. Gdy coś robię, sama chcę odkryć, nauczyć się.
Są różne aspekty praktyki, choćby rysunek i topologia
przestrzeni (podczas rozmowy Csenge siedzi przy rysowaniu, a wokół siebie ma porozkładane i porozwieszane
mapy). Rysunek jest konkretną praktyką życiową i praktyką
uczenia się.
MM: Czy to, czym się zajmujesz jest Twoim pomysłem? Czy
sama poszukujesz tematów i idziesz za intuicją, czy jest ktoś,
kto zwraca Twoje oczy w jakimś kierunku, pokazuje obszary?
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CK: To dobre pytanie. Patrzę na to, jak na współkompozycję. Chcąc nie chcąc, nie jestem oddzielona od świata.
Moja intuicja i droga poznania pochodzą ze świata i z praktyki, w której jestem połączona zarówno ze światem,
jak i ze sobą. Każda nowa rezydencja to nowe pytania,
ale to nie jest proces linearny, pytania nie następują jedno
po drugim. Odkrywanie świata to u mnie przede wszystkim praktyka cielesna/praktyka pracy z ciałem: terapia
manualna, praktyka ruchu somatycznego (somatic movement practises) i filozofia. To zawsze jest współkompozycja
tych praktyk.
MM: Co masz na myśli, mówiąc o ruchu somatycznym?
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CK: Kiedy się rodzimy, rodzimy się ze zmysłami. Doświadczamy ciała, ale nie ograniczamy się tylko do niego. To
sposób bycia. Mikroruchy. Ruchy, które nie muszą mieć
formy. Joga, pranayama to też ruch somatyczny. Ruch poprzez odczuwanie swojego ciała, ale nie tylko. To jest twój
sposób bycia w ciele, bycia ciałem, wyrażania siebie. To
reagowanie na to, co na zewnątrz i wewnątrz. Ruch zaczyna się na poziomie mikrokomórkowym. Nie jest to jeszcze
forma, ale już jest ruchem. To bycie podatnym na to, co się
dzieje. To praktyka słuchania otoczenia i siebie. Poruszanie
się z tym, co już się porusza.
MM: Bycie uważnym i świadomym siebie wydaje się być
bardzo trudnym zadaniem w obliczu mnogości bodźców
i wielości wszystkiego wokół.
CK: Tak, to prawda.
MM: Jak wyglądało środowisko, w którym wyrastałaś? Czy
twoi rodzice zajmują/zajmowali się sztuką?
CK: Mama gra na wiolonczeli, a tata jest inżynierem.
Mieszkałam w Budapeszcie, w samym jego centrum. To
duże pytanie i mam bardzo różne myśli. Rozumiem Twoje
pytanie, ze strony freudowskiej wszystko sprowadza się do
matki i ojca. Zgadzam się, że rodzina ma duży wpływ, ale
bardziej interesuje mnie, co ja kultywuję/rozwijam w sobie.
Nie miałam jakiegoś niezwykle wspierającego środowiska,
ale też nie pochodzę z takiego, dla którego to, co robię
w ogóle nie było ważne. Myślę, że wszyscy narodziliśmy się
z pewnego rodzaju wrażliwością na to, co się dzieje wokół.
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To, gdzie jestem i kim jestem wynika z tego, co robię.
Moja praktyka mnie prowadzi.
MM: A co było pierwsze: dźwięk czy ruch?
CK: To było równoczesne. Dźwięk jest dla mnie bardzo
odczuwalny, jest wibracją. Dla mnie najważniejsze jest
miejsce pomiędzy słuchaniem a odczuwaniem wibracji.
Wywiad został przetłumaczony przez autorkę z języka angielskiego.

16

Powrót do spisu treści

Studentka I roku studiów magisterskich Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zainteresowana antropologią przestrzeni i antropologią rzeczy. Spacerując, udaje się czasem
badawczo do sklepów z odzieżą używaną.
Obecnie zajmuje się tematyką „zero waste”.

Doświadczać chodząc,
czyli kilka słów o „walking with”

Chodzenie w antropologii
Kwestia chodzenia rozumianego jako praktyka społeczna
zajmuje ważne miejsce w refleksji antropologicznej. Namysł
nad tym rodzajem aktywności podejmowali już choćby Marcel
Mauss (Mauss 1979), Pierre Bordieu (z koncepcją habitusu;
Bordieu 2005) czy Michel de Certeau (Certeau 2008), a także,
m.in. Jo Lee Vergunst i Tim Ingold (Ingold, Lee 2006, 2016;
Ingold 2010) czy Sarah Pink (Pink 2007, 2008). Badacze zajmujący się tą tematyką podkreślali, że ludzie nie znajdują się
nigdy w jednym, statycznym punkcie, ale są w nieustannym
ruchu, uwikłani w liczne konteksty mobilności i przepływów:
dóbr, osób, towarów, idei. Natomiast chodzenie konceptualizowali jako jedną z podstawowych czynności wykonywanych
przez człowieka każdego dnia. W tym kontekście wskazywano na rolę ruchu, ciała, zmysłów, mobilności i narracji (o ruchu,
ale także „w” i „poprzez” ruch).
Antropolodzy, jak podkreślają w swoich pracach Lee i Ingold (Ingold, Lee 2006), większość pracy terenowej wykonują „na piechotę” – spacerując, włócząc się, szwendając,
przemieszczając z miejsca na miejsce. Ruch ten ma jednak
zawsze charakter ucieleśniony, a więc dotyczący zmysłów
i fizycznego, materialnego doświadczenia. Odbywa się on
w relacji do ludzi, miejsc, rzeczy i kształtuje się pod wpływem
wielu czynników. Przykładem metody badawczej, uwzględniającej takie rozumienie ruchu jest spopularyzowane przez
Renato Rosaldo (w czasie konferencji „Anthropology and
«the Field»”, która odbyła się 18 kwietnia 1994r. w Stratford
University) deep hanging out. Określone przez Natalię Bloch
jako „pogłębione szwendanie się” (Bloch 2018: 73), według
antropolożki polega na:

zanurzaniu się w teren poprzez wspólne spędzanie

czasu z ludźmi, którzy stali się naszymi partnerami/
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partnerkami w badaniu, przy jednoczesnym podążaniu
za wyłaniającymi się nowymi bohaterami, zdarzeniami,
wątkami (Bloch 2018: 73).
Bloch stosowała powyższą metodę w czasie badań dotyczących kwestii turystyki, prowadzonych w dwóch indyjskich miejscowościach (Hampi i Dharmsala), a jej strategia
polegała na:
krążeniu między straganami, sklepikami, lokalami gastronomicznymi i ich zapleczami, recepcjami pensjonatów, agencjami turystycznymi i siedzibami organizacji
pozarządowych i przesiadywaniu w nich lub przed nimi
(Bloch, 2018 :73).

1 Walking as a multisensory human activity
that can potentially be shared and empathetically comprehended (w przypisach zamieszczam oryginały cytowanych fragmentów.
Tłumaczenia wszystkich anglojęzycznych
cytatów w artykule są mojego autorstwa).
2 W ramach ćwiczeń terenowych, wraz
z moją partnerką Aną Hukić, zajmowałyśmy się kontekstem wytwarzania miejsc,
sąsiedztwa i lokalności w obrębie dwóch
dzielnic: Karaburmy (Belgrad) i Podgórza
(Kraków). Osoby, które oprowadzały nas
po swoich dzielnicach (wspomniane w niniejszym tekście) to: pani Danusia, Zoltan,
Ana, Igor (Karaburma) oraz Wojtek i Ola
(Podgórze). Natomiast spacery badawcze,
w których uczestniczyłam w ramach badań
terenowych do pracy licencjackiej pozwalały
lepiej zrozumieć sposoby funkcjonowania
sklepów z odzieżą używaną i odbywające
się w ich obrębie relacje.
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Ujmowanie chodzenia „jako wielozmysłowej aktywności
ludzkiej, która ma potencjał by być dzielona i wrażliwie
rozumiana”1 (Pink 2007: 244) stanowi punkt wyjścia do
stworzenia kolejnej metody badawczej znanej jako walking
with (Pink 2007, 2008). W czasie moich studiów licencjackich korzystałam z niej kilkukrotnie – podczas ćwiczeń
terenowych w Belgradzie i Krakowie, a także przeprowadzając badania do pracy licencjackiej2. Spacery badawcze
zdecydowałam się uczynić podstawą moich projektów ze
względu na to, że dawały dostęp do spontanicznych narracji na temat zamieszkiwanej przestrzeni czy ulubionych
miejsc. Opowieści stanowiły w pewien sposób „produkt
ruchu” – wytwarzane były nie tylko w trakcie chodzenia,
ale także dzięki niemu. Umożliwiony przez spacer kontakt
ze znanymi miejscami sprzyjał wyzwoleniu się wspomnień
i emocji, stworzeniu narracji. Przemieszczanie się wraz
z rozmówcami z miejsca na miejsce, kroczenie znanymi im
ścieżkami angażowało jednak nie tylko na poziomie symbolicznym, ale także (zespolonym z nim silnie) fizycznym
i zmysłowym. W czasie ruchu docierały do nas kolejne
bodźce – cielesne wrażenia – które przywodziły na myśl
istotne konteksty prowokujące nowe pytania i odpowiedzi.
Metoda spacerów badawczych, ze względu na swój partycypacyjny charakter, pozwalała na nawiązanie współpracy
między mieszkańcami poszczególnych dzielnic a mną. Z jednej strony ułatwiała uczestnictwo w danej rzeczywistości,
z drugiej podkreślała zaangażowanie rozmówców w proces
wytwarzania wiedzy. Wiedzy, która tworzyła się na styku
ich i moich wyobrażeń.

Walking with – opowieści o doświadczaniu przestrzeni
W czasie ćwiczeń terenowych metodę spacerów badawczych wykorzystywałam, wzorem innych badaczy (por.:
Bendiner-Viani 2005; Ingold, Lee Vergunst 2006, 2008;
Pink 2007, 2008; Yi’En 2013, Rosenberg 2012), do analizy
sposobów doświadczania i konstruowania przestrzeni przez
mieszkańców konkretnych dzielnic. W ramach aktywnego
procesu wytwarzania miejsc (określanego w refleksji antropologicznej jako place-making3) podejmowali oni indywidualne i zbiorowe praktyki nadawania znaczeń, oswajania,
wyznaczania granic. Poznanie przestrzeni odbywało się
na dwóch poziomach – dotyczyło sfery kreowania znaczeń
(opowieści, wspomnienia, emocje), a także doświadczenia
sensualnego, zmysłowego, cielesnego. Obydwie te sfery
powstawały w czasie ruchu i dzięki niemu (ruch konstruował
strukturę doświadczalną i narracyjną).

3 Rozumienie tego terminu stosuję za R. Jaffe
i A. De Koning (por: Jaffe, De Koning 2016).

Miejsca, których doświadczaliśmy i o których dyskutowaliśmy, można konceptualizować jako „wydarzenia” (Casey
1996) albo „procesy” (Pink 2008), powstające w oparciu
o nieustającą konstrukcję i dekonstrukcję (Pink 2008). Wobec tego każdy ze spacerów ukazywał inną wizję dzielnicy –
dawał dostęp do subiektywnych doświadczeń i narracji.
Dla przykładu Ana, która na Karaburmie spędziła dzieciństwo, opowiadała o niej przez pryzmat swoich dziecięcych
wspomnień:
Z 16 [autobusu linii nr 16] wysiadłyśmy pod szkołą i to
właśnie tam zaczęłyśmy nasz spacer. Tu było miejsce,
gdzie zrobili nam pierwsze klasowe zdjęcie, a tu kolejne.
Przez okno możesz zobaczyć moją klasę. Pamiętam, jak
mama odprowadzała mnie do szkoły i zawsze patrzyłam
na nią przez to okno – opowiadała Ana – za rogiem był
sklepik – jedyne miejsce na Karaburmie, gdzie sprzedawali sok złożony chyba tylko z cukru i barwnika – smak
dzieciństwa (fragment notatki terenowej, Belgrad 2018).
Opowieść Any dotyczyła współczesnych kontekstów, ale była
także mocno osadzona w tym, co Ana określała jako „szukanie siebie z dzieciństwa”. Pojawiały się zatem wspomnienia
zabaw, przyjaciół, relacji i szkolnych czasów. Spacer i bezpośredni kontakt ze znanymi miejscami okazał się dla Any
pretekstem, by na nowo przeżyć i ponownie skonstruować
swoją wizję przeszłości. Ten rodzaj doświadczenia bazował
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na specyficznym wykorzystaniu mechanizmu wywoływania
wspomnień, który umożliwiła zastosowana metoda badawcza. Jak bowiem zauważa E. Rossenberg:

4 „Memory is evoked and mediated by our
relationship to physical place through the
commemorative practice of walking. In this
new genre of memorial the landscape is designed to be experienced through movement”.

5 Określenie „ruskie pawilony” używane
było w stosunku do wolnostojących 2 – 3
piętrowych budynków, które od lat 60. były
powiększane o dodatkowe piętra.

Pamięć jest wywoływana i zapośredniczana w relacji
do fizycznych miejsc poprzez upamiętniającą praktykę
spacerowania. W tym nowym rodzaju upamiętniania
krajobraz jest zaprojektowany tak, aby można było go
doświadczyć podczas ruchu4 (Rossenberg 2012).
Opowieść kreowana w czasie spaceru, ruchu bardzo silnie
splatała ze sobą różne perspektywy czasowe. Pozwala przeżyć wspomnienia, ale także doświadczyć tego, co nowe, co
dzieje się tu i teraz. Bo Karaburma dla Any, jak opowiadała,
jest już zupełnie inna, ale jednak wciąż w pewien sposób taka
sama – bliska, znana, oswojona. Spacer i kontakt z konkretnymi miejscami wywoływał podobny rodzaj odniesienia do
przeszłości także w narracjach innych osób. Szczególnie silnie
zaznaczał się w opowieści pani Danusi, która na Karaburmie
mieszkała od ponad 40 lat:
Kiedyś na Karaburmie było całkiem inaczej […] Wiele
z bloków, które dziś stoją na Karaburmie dawniej była
2 – 3 piętrowymi „ruskimi pawilonami”5. Na Karaburmie
dawniej było też stare kino i fabryka […] kiedyś było
całkiem, całkiem inaczej. Ludzie byli bardziej życzliwi
i gościnni (fragment notatki terenowej, Belgrad 2018).
Inną narrację na temat dzielnicy przedstawił Igor – z wykształcenia antropolog, fotograf, pracownik lokalnego więzienia:
Ze względu na liczne przestępstwa uliczne, morderstwa, narkotyki i alkohol Karaburmę określa się gettem […] Ok. 30% osób przebywających w belgradzkim
więzieniu pochodzi z Karaburmy. Po odbyciu wyroku
większość z nich wraca do tej dzielnicy. Brakuje jednak
odpowiedniego programu resocjalizacyjnego – 90%
osób wraca do więzienia. […] Życie na Karaburmie jest
bardzo tanie – mówi Igor – możesz wynająć mieszkanie
za 150 euro. Często cena wynika z tego, że postawione
budynki są nielegalne. Stąd masz blisko do centrum –
15 minut autobusem. Ale Karaburma jest też trochę
poza miastem […]. I nic się w niej nie dzieje – nie ma
koncertów ani „miejskiego życia” (fragment notatki terenowej, Belgrad).
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Karaburma Igora była pełna sprzeczności – obrazów takich jak ten przedstawiony w powyższym fragmencie – ale
też historii o sprawczości, sąsiedztwie, wsparciu i relacjach.
O tym, że Karaburma to wiele światów, powiązanych i splecionych ze sobą bardzo mocno.
Ciało w ruchu
Doświadczanie Karaburmy i Podgórza nie polegało jednak
tylko na słuchaniu opowieści wytwarzanych w czasie ruchu
i kontaktu z konkretnymi miejscami. Nie było tylko emocjami,
wspomnieniami czy odczuwanymi sensami. Nie stanowiło
jedynie szeregu punktów, między którymi się poruszaliśmy.
Równie ważne jak wymienione wyżej komponenty doświadczenia dzielnicy tworzyły (powiązane ze sobą ściśle) ciało
i ruch.
Miejsce, przez które przechodzimy – piszą Lee i Ingold –
powstaje w wyniku zmieniającej się interakcji człowieka
i jego otoczenia, w której ważny jest ruch całego ciała,
a nie tylko obserwacja dokonywana z ustalonego punktu. Chodząc, jesteśmy w ruchu – widzimy i czujemy
trasę przed nami oraz konstruujemy ścieżkę wokół nas
i za nami6 ( Ingold, Lee 2006: 68).
Mając na uwadze powyższe założenia, podczas spacerów
badawczych starałam się koncentrować nie tylko na tym,
co i jak się mówi, ale także w jaki sposób się porusza, jak
wybiera się określone ścieżki i wreszcie, jak zachowuje się
ciało w trakcie spaceru. Ruch rozumiałam nie tylko jako
pretekst do narracji (przemieszczanie się z punktu A do
B, któremu towarzyszy opis mijanych miejsc), ale jako jej
integralną część. Na doświadczenie dzielnicy składały się
w tym ujęciu zarówno wypowiadane słowa, jak i określone
sposoby ruchu charakterystyczne dla konkretnych osób.
Kroki i indywidualne style chodzenia (por. Ingold, Lee 2006)
pokazywały to, co w toku narracji zostało przemilczane,
zwracały uwagę na konkretne elementy, organizowały dynamikę wypowiedzi. Każdy z mieszkańców Karaburmy czy
Podgórza poruszał się w inny sposób – dla przykładu pani
Danusia chodziła powoli, krok za krokiem, wspierając się co
jakiś czas na moim ramieniu; Ana szybko – stawiała większe
kroki, czasem mnie wyprzedzając. Natomiast Zoltan przy
każdym punkcie, który wydał mu się istotny, przerywał spacer

6 „A place walked through is made by the
shifting interaction of person and environment, in which the movement of the whole
body is important rather than just an act
of vision outwards from a fixed point. In
walking we are on the move, seeing and
feeling a route ahead of us and creating a
path around and after us”.
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i dłonią wskazywał na miejsce, o którym opowiadał. Sposoby
poruszania się mieszkańców spotykały się z moim stylem
chodzenia i zmuszały do negocjacji – do wypracowania wspólnego rytmu ruchu, który (obok uzgadnianej narracji) składał
się na kolejne, powstające na styku naszych doświadczeń,
wizje dzielnicy. Dzielone tempo ruchu prowadziło także do
wytworzenia się poczucia zażyłości i „bycia bliżej” rozmówców
(por. Ingold, Lee 2006).

7 „Walking ethnography is not only constituted through “walking” per se but also
through the sensorial aspects of our bodies
such as seeing, hearing, and feeling”.

8 Termin ten rozumiem jako subiektywne,
indywidualne wyobrażenia dzielnicy, skonstruowane z przeszłych doświadczeń, a także
powstających w czasie ruchu wrażeń i emocji.
Są rodzajami przekształceń i interpretacji,
które porządkują informacje na temat subiektywnych wizji przestrzeni. Mają charakter
fragmentaryczny i tymczasowy. (por. Jaffe,
De Koning 2016).
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Spacerując wraz z mieszkańcami Podgórza i Karaburmy,
koncentrowałam się także na doświadczeniu zmysłowym,
cielesnym, bowiem jak podkreśla Yi’En: „Chodząca etnografia
jest konstytuowana nie tylko przez chodzenie samo w sobie,
ale poprzez zmysłowe aspekty naszych ciał takie jak widzenie, słyszenie, czucie”7 ( Yi’En 2013: 2). Spacery, w których
brałam udział, dawały dostęp do wielozmysłowych wizji
przestrzeni, które starałam się uchwycić na różne sposoby
– zwracając uwagę na obrazy, dźwięki, zapachy, odczucia ciała. Dostrzegane elementy opisywałam w notatkach
terenowych. Aby dokładniej wyrazić niektóre z nich wraz
z Aną sięgałyśmy do metod audiowizualnych – w trakcie
spacerów wykonywałyśmy zdjęcia i nagrania (zarówno docierających do nas dźwięków, jak i rozmowy, którą odbywałyśmy z mieszkańcami Karaburmy czy Podgórza). Część
z nich stała się potem fragmentami tworzonych przez nas
„map mentalnych”8 dzielnicy.
W trakcie spacerów można było zauważyć także inny aspekt
doświadczenia cielesnego – zdolność ciała do zapamiętywania nawykowych ruchów, dróg, miejsc. Bowiem, jak podkreśla
Ingold, ciało, które odczuwa, jest także ciałem, które uczy
się i zapamiętuje (Ingold 2010). Mechanizm ten ujawniał się
szczególnie w momentach, w których mieszkańcy podążali
za tym, co pamiętały ich ciała. Wybór określonych dróg, którymi kroczyliśmy, aby poznać dzielnicę, był często nawykowy,
bezrefleksyjny – opierał się na posiadanej wiedzy i doświadczeniach z przeszłości. Jaskrawym przykładem korzystania
z pamięci ciała była próba dotarcia do „kolorowych schodów”
znajdujących się na Podgórzu. Zarówno Ola, jak i Wojtek, którzy oprowadzali po tej dzielnicy, nie znali dokładnej lokalizacji
wspomnianej atrakcji. Ola opowiadała, że schody są ukryte,
a „najłatwiej trafić na nie przypadkiem, gdy się nie chce” (fragment notatki terenowej, Podgórze 2018). Obydwoje kluczyli
przez jakiś czas zanim do nich dotarli, a drogę wyznaczały
im zapamiętane fragmenty przestrzeni i wizualne impresje.

Ciała uczące się, zapamiętujące, pozostające w ruchu to także
ciała, które żyją (Ingold 2010). Ich życie objawia się poprzez
ruch mięśni, oddech, odczuwanie zimna, ciepła, odbieranie
bodźców czy przyjmowanie wrażeń. Spacerujące ciała to
te, które odczuwają zmęczenie (jak ja po każdym ze spacerów), które czasem niedomagają (jak pani Danusia, która ze
względu na ból nóg postanowiła skrócić nasz spacer). Będąc
„ciałami-na-ziemi” i „ciałami-w-powietrzu”9 (Ingold 2010: 122),
doświadczają intensywnie środowiska, które je otacza. Każdy
krok jest nie tylko ruchem w przód, ale także momentem
zetknięcia się z ziemią, nawiązania z nią fizycznej, materialnej
relacji, odciśnięcia śladu (Ingold 2010). Odbieranie bodźców
z zewnątrz powiązane jest także z odczuwaniem pogody,
odbieraniem jej zmian (Ingold 2010, Pink 2008). Ten ostatni element okazał się istotny w trakcie praktyki badawczej
na Karaburmie i Podgórzu. Słoneczna pogoda i brak silnego
wiatru umożliwiały nam odbycie spacerów – sprawiły, że każdy z nich mógł przybierać długość i tempo wyznaczone przez
oprowadzających mieszkańców. Wyjątkiem okazał się spacer
w towarzystwie Wojtka, gdyż w trakcie jego trwania pogoda
gwałtownie się zmieniła – zaczął padać deszcz. Wpłynęło
to na zmianę dotychczasowej struktury przechadzki – nasze
kroki przyspieszyły, a opowieść stała się chaotyczna.

9 Body-in-the-ground; body-in-the-air

Pisać o chodzeniu
Refleksja nad chodzeniem wiąże się nierozerwalnie z pytaniem
o sposoby i strategie pisania na temat ruchu. W tym kontekście liczni badacze wskazywali na analogię między pisaniem
a chodzeniem, śladami a tekstem (por. Certeau 2008), która
miałaby ułatwiać tworzenie struktur narracyjnych i przenoszenie cielesnego doświadczenia na tekst pisany. Jednak, jak
wskazują Ingold i Lee, tekst nie jest w stanie oddać w pełni
cielesnego doświadczenia ciągłości ruchu: „Na papierze słowa
pisane są oddzielone przerwami, jak odciski stóp na ziemi.
Mimo że ślady są nieciągłe, rejestrowany przez nie ruch ma
charakter ciągły”10 (Ingold, Lee 2008, 9). Wobec tego spacer
po dzielnicy, odbity w śladach spacerujących i zapisany słowami narracji pomija to, co pomiędzy krokami i słowami – niewyrażalne tekstualnie doświadczenie ciała, ruchu, materialności.
Jak pokazują Ingold i Lee na przykładzie tekstu Tima Edensora: „Pisanie narracyjne […] nie jest w stanie uchwycić więcej
niż niewielką część zmysłowości, uczuciowości, materialności i entropii spaceru”11 (Ingold, Lee 2008: 10). Przyznając,

10 „On paper, written words are sepa-rated
by spaces, as footprints on the ground. Yet,
although the traces are discontinuous, the
movement they register is a conti-nuous
one”.
11 „Narrative writing (…) can never capture
more than a tiny proportion of the sensuality, affectivity, materiality and entropy of
such a walk”.
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Doświadczać chodząc, czyli kilka słów o „walking with”

że tekst nie zdoła oddać w pełni doświadczenia sensorycznego i odczucia ruchu, antropolodzy poszukują innych sposobów wyrazu. Popularną praktyką okazuje się sięganie do
metod wizualnych, które w kontekście walking with są szeroko
opisywane przez S. Pink. Antropolożka, odbywając spacery
z mieszkańcami konkretnych dzielnic, stosowała tzw. video
tours, które określała jako:

12 „The video tour is a collaborative method that involves walking around a specific
place with a research participant. The research encounter is video recorded, by the
researcher, and amongst other things might
focus on aspects of the physical and multisensorial environment as ways of exploring
material/sensorial practices and meanings,
and place-making”..

oparte na współpracy metody, które polegają na spacerowaniu w obrębie konkretnego miejsca wraz z uczestnikiem badań. Te badawcze spotkania są nagrywane
przez badacza, który dzięki temu może skoncentrować
się na fizycznych i wielozmysłowych aspektach środowiska jako sposobach badania materialnych, sensorycznych praktyk i znaczeń oraz na procesie wytwarzania
miejsc12 (Pink 2007).
Innym sposobem poszukiwania środków ekspresji doświadczenia materialnego, cielesnego jest tworzenie map mentalnych – przekształceń indywidualnych wyobrażeń na temat
konkretnej przestrzeni. Mapy mentalne, oprócz elementów
tekstu, zawierają graficzne, wizualne (a czasem także audiowizualne) przedstawienia różnych form doświadczenia.
W trakcie mojej pracy terenowej korzystałam z różnego rodzaju map, wśród których znalazły się odręczne szkice czy
graficzne przedstawienia ścieżek z zaznaczonymi na nich
istotnymi punktami, odniesieniami do zdjęć, historii, materiałów audiowizualnych. Każde z tych przedstawień dawało
dostęp do nieco innej wizji dzielnicy, podkreślało różne fragmenty doświadczenia.
Wspomniane metody, choć, podobnie jak tekst, nie mają możliwości oddać w pełni cielesnego doświadczenia, dają dostęp
do innego rodzaju ekspresji niż ta wyrażona poprzez notatki
terenowe czy teksty etnograficzne.
Kilka słów na zakończenie
Walking with, choć eksploatowane na wielu polach, wydaje
się wciąż adekwatne do badań cielesnego i sensorycznego
doświadczania przestrzeni. Jak starałam się wskazać w tekście, metoda ta ma potencjał użycia, m.in. ze względu na to,
że daje dostęp zarówno do tekstualnej, jak i cielesnej (w szerokim tego słowa rozumieniu) formy przeżycia. Łącząc te dwie
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perspektywy, pozwala na dotarcie do innego spectrum doświadczenia, szerszego niż
to dostępne choćby w sytuacji samej rozmowy. Istotnym aspektem walking with jest
zatem ścisłe powiązanie narracji z odczuciem ciała w ruchu. Ciała, które przeżywa
emocje, odbiera bodźce i wrażenia, reaguje na otoczenie, pozostaje w bezpośrednim
kontakcie z przestrzenią i rzeczami. Ruchu, który organizuje i przenika strukturę narracyjną, nadaje rozmowie spontaniczny charakter, umożliwia fizyczny dostęp do miejsc,
łączy perspektywy czasowe. Walking with pozwala stworzyć „opowieści o” przestrzeni,
emocjach, relacjach, wrażeniach, ale także „opowieści przez” bezpośrednie i cielesne
doświadczenia, odczucia, przeżycia. Poza wymienionymi elementami zachętą do wykorzystywania tej metody jest także jej otwartość na nowe konteksty i użycia.

25

Bibliografia:
Bendiner-Viani, G. (2005), Walking, Emotion, and Dwelling. Guided Tours in Prospect
Heights, „Space and Culture” vol. 8 nr. 4, (online) https://www.researchgate.net/publication/249670114_Walking_Emotion_and_Dwelling_Guided_Tours_in_Prospect_Heights_Brooklyn (dostęp: 02.02.2020).
Bloch, N. (2018), Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
Bourdieu, P. (2006), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa, Scholar.
Casey, E. (1996), How to get from space to place in a fairly short stretch of time: phenomenological prolegomena, [w:] Feld, S.; Basso, K.(red.) Senses of place, Santa Fe, New Mexico,
School of American Research Press, s. 13-52.
De Certeau, M. (2008), Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków, Wydawnictwo UJ.
Ingold, T.; Lee Vergunst, J. (2006), Fieldwork on Foot: Perceiving, Routing, Socializing, [w:]
Coleman, S.; Collins, P. (red.), Locating the Field. Space, Place and Context in Anthropology,
Oxford, Berg, s. 67-85.
Ingold, T.; Lee Vergunst, J. (2008), Introduction, [w:] Ingold, T., Lee Vergunst, J. (red.),
Ways of walking: ethnography and practice on foot, Aldershot, Ashgate, s. 1-19.
Ingold, T. (2010), Footprints through the weather-world: walking, breathing, knowing, „Journal of the Royal Anthropological Institute” vol. 16, (online) https://rai.onlinelibrary.wiley.
com/doi/abs/10.1111/j.1467-9655.2010.01613.x (dostęp: 05.02.2020).
Jaffe R., De Koning A. (2016), Introducing Urban Anthropology, New York/Milton Park,
Routledge.
Mauss, M. (1979), Sociology and psychology: Essays, London, Routledge & Kegan Paul.

szok kulturowy 1/2020

Anna Rejowska

Pink, S. (2007), Walking with video, „Visual Studies” vol. 22, s. 240-252.
Pink, S. (2008), Mobilising Visual Ethnography: Making Routes, Making Place and Making Images, „Forum: Qualitative Social Research Sozialforschung”, vol. 9 nr 3, (online)
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1166/2575 (dostęp:
05.02.2020).
Rosenberg, E. (2012), Walking in the city: memory and place, „The Journal of Architecture”
vol. 17, (online) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602365.2012.659914
(dostęp: 03.02.2020).

26

Yi’En, Ch. (2013), Telling Stories of the City: Walking Ethnography, Affective Materialities,
and Mobile Encounters, „Space and Culture” vol. 17, (online), http://sac.sagepub.com/
content/early/2013/10/23/1206331213499468 (dostęp:10.02.2020).
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Kinga
Wygnaniec
Parkour – „[…]sztuka poruszania
się to nie tylko fizyczność, to także
wprawianie w ruch idei”
W tym artykule wracam do badań, które prowadziłam do licencjatu w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Trenowałam wtedy parkour w grupie Art de déplacement (ADD)1
w Paryżu i w Krakowie z grupą znajomych poznanych przez
internet. Wiele osób spotkało się już zapewne z tym sportem. Od czasu jego powstania w latach 80. zdobył światową
sławę. Obecnie widuje się go w filmach (Yamakasi. Współcześni samurajowie, 13 dzielnica, Luc Besson 2001, 2004),
grach komputerowych (Mirror’s Edge, EA DICE 2008, seria
Assassin’s Creed, Ubisoft 2007 – 20018,), a nawet w memach („parkour meme”)2. Przede wszystkim jednak wielu
traceurów i traceurek3 można zobaczyć w charakterystycznych
punktach miast: przy barierkach, murkach, betonowych blokach parkingowych. Najbardziej ogólnie można powiedzieć,
że parkour to sposób poruszania się w przestrzeni, który
ma być efektowny, płynny i nieprzerwany. To pokonywanie
kolejnych przeszkód i całych tras w taki sposób, aby wykorzystywać cechy otoczenia i podłoża, oraz umożliwić sobie
przejście – także w niekonwencjonalny sposób. Parkour jest
rodzajem performatywnego sportu, w którym można dostrzec
pewien powtarzalny zasób ruchów: przede wszystkim są to
skoki (vaults), które wykorzystują w różny sposób elementy
najczęściej spotykane w przestrzeni miejskiej jak: barierki,
mury, słupy, mosty i dachy, choć – przynajmniej w przekonaniu części traceurów – jest on przystosowany do każdego
rodzaju otoczenia. Ruchy te miewają charakter akrobatyczny,
przystosowane są jednak do umożliwienia performatywnego
rozwiązania konkretnych sytuacji, nie zaś do otrzymywania
wysokich wyników w samej akrobatyce.

Studentka I roku studiów magisterkich Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Obecnie zajmuje się ucieleśnieniem w naukach
humanistycznych i społecznych. Badania
zaprowadziły ją m.in. do paryskich traceurów.
Pasjonatka twórczości Ursuli LeGuin. Ważna
jest dla niej także praca w redakcji „Szoku
Kulturowego”,.

1 W pracy używam pełnej wersji oryginalnej
nazwy: Art de déplacement oraz jej skrótu:
ADD. Obie formy są używane w takim właśnie
zapisie przez samych Yamakasi. Zamiennie
z nimi używam tłumaczenia: Sztuka Poruszania Się, które odnaleźć można na polskich
stronach opisujących historię parkouru m.in.
na Wikipedii.
2 https://www.youtube.comwatch?v=0
Kvw2BPKjz0
https://cheezburger.com/8174085/the-parkour-meme-from-the-office-is-making-its-rounds-again-and-were-not-mad-about-it
3 Osoby uprawiające parkour. Nazwy traceur i traceuse pochodzą od francuskiego
czasownika tracer (planować trasę, rysować
linię). Co ciekawe, męska i żeńska forma
nazwy są w Paryżu bardzo często używane
tuż obok siebie i nie pomija się na ogół formy
z końcówką żeńską przy mówieniu o ogóle
traserów. W pracy używam pisowni francuskiej, ponieważ z taką spotkałam się w źródłach autorstwa Krakowskiego Parkouru.

Od roku nie trenowałam już parkouru. Przestałam po zakończeniu badań. Gdy wracam do tematu teraz, postaci i zdarzenia pamiętam już mniej wyraźnie. Notatki ożywiają moje
wspomnienia: pod wpływem zapisanych słów wraca do mnie
ogromny konglomerat wrażeń. Dziwię się trochę, jak słowom
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Parkour – „[…]sztuka poruszania się to nie tylko fizyczność…

wymyka się to, co mam w głowie, a także jak między wierszami czytam to, o czym chciałam kiedyś powiedzieć, a czego nie udało mi się objaśnić. W zasadzie próbuję jeszcze
raz zinterpretować zapis własnych przeżyć. Dzięki temu uświadamiam jeszcze mocniej
rolę mojego ciała w badaniach. Będąc uczennicą ADD i parkouru, traktowałam swoje
ciało jako narzędzie etnograficzne, ale narzędzie bardzo specyficzne. Moja wrażliwość
sprawiła, że skupiłam się na wybranych tematach. Ciało było moim terenem i miejscem
moich obserwacji – to w nim bowiem dokonywało się poznawanie.

więcej emocji, niż mogłaby wskazywać treść. John, który
siedział naprzeciw mnie, zaczął potakiwać. William powiedział
tylko: „Nie rozumiem”. „Tak, ale ja wiem, o co chodzi” – dodawał szybko John, bardzo podekscytowany. Język nie ułatwiał
nam zadania, więc – siedząc na krzesłach – dotykaliśmy stołu
i pobliskich foteli albo uderzaliśmy w nie otwartą dłonią,
jakbyśmy chcieli podkreślić, że – w istocie – rozumiemy się:
te rzeczy są „bliżej” niż wcześniej.

„Bliżej” rzeczy

Ta scena pokazuje wiele problemów, z jakimi zmagałam się
w terenie: znajdowałam się w nietypowej dla siebie sytuacji, nie rozumiałam tego, co badałam i często pakowałam
się w błędne tropy interpretacyjne przez wyuczony podział
na sfery ciała i ducha. Przede wszystkim jednak nieustannie
miałam wątpliwości dotyczące naszych doświadczeń: na ile
dzieliłam je z kolegami i koleżankami z treningów, czy mogliśmy je sobie skutecznie opisać i w jaki sposób mogliśmy
je tłumaczyć.

Szczególnie rezonuje we mnie rozmowa, jaką odbyłam ze znajomymi w kawiarni znajdującej się naprzeciwko przystosowanej do nauki parkouru sali treningowej, gdzie
spotykaliśmy się co czwartek. Z każdego treningu wychodziłam zmęczona, ale szło mi
już nieco lepiej. Ćwiczyłam wtedy co najmniej 6 godzin tygodniowo, na co niekoniecznie byłam przygotowana, gdy rozpoczynałam badania. Wraz z postępami zaczynałam
zauważać, że rozumiem coraz więcej. Pierwsze tygodnie badań były dla mnie trudne:
byłam przekonana, że nie daję sobie rady i nie jestem „w swoim terenie”. Moje notatki
z tamtego okresu są chaotyczne: starałam się opisać cokolwiek, nie wiedząc, gdzie
właściwie kierować wzrok. Z czasem, dzięki pomocy moich znajomych z treningów poznawałam coraz lepiej narzędzia, których miałam w przyszłości użyć, ćwiczyłam uwagę
i budowałam odmienny sposób postrzegania. Na wielu poziomach byłam uczniem sztuki,
którą miałam opisać, oraz tej, której miałam użyć do pisania. Pierwszą osią mojej pracy
zawsze pozostawało ciało. Na dość wczesnym etapie badań postawiłam sobie za zadanie
odtworzenie ścieżek, którymi dochodzi do ucieleśnienia idei. Szybko okazało się, że nie
ma potrzeby budowania takiej drogi, przerzucania mostu między abstrakcyjną „wolnością ku czemuś” a dowolnością ruchu czy między murem fizycznym a barierą mentalną.
Wartości takie jak niepoddawanie się, dążenie do celu, przekraczanie przeszkód i siebie,
zawierały się przecież już w samych ćwiczeniach parkouru. Konceptualizowanie ich jako
wysokich, dotyczących świata ducha, pozwalających podejmować wybory moralne lub
rozumowanie abstrakcyjne o samych deklarowanych ideach jest kolejną formą silnie
zakorzenionego przekonania o podziale na sferę ducha i ciała. Wielokrotnie musiałam
ten podział przekraczać w głowie, jak i w ciele – trenując.
Kiedy rozmawialiśmy przy kawie w Paryżu, nieco już wiedziałam, lecz o wiele bardziej – po prostu czułam. Rozmowa szła nam gładko i przyjemnie. Zaczęliśmy mówić o postrzeganiu i chciałam zadać pytanie, którego nie potrafiłam ubrać w słowa.
W głowie miałam wspomnienie swojej kondycji sprzed jakichkolwiek treningów i mogłam je porównywać ze świadomością, jaką uzyskałam podczas zajęć. Zauważyłam,
jak wraz ze wzrostem umiejętności mogę lepiej kontrolować moje ciało. Wiedzieć,
że skok mi się uda jeszcze przed lądowaniem, rozumieć, co się zdarzyło w trakcie jakiegoś ruchu, a także dostrzegać użyteczny dla parkouru materialny aspekt otaczającej
mnie przestrzeni: twardość przedmiotów, ich stabilność itp. Jednakże cała ta „materialność” rzeczy wymykała mi się. „A kiedy trenujecie, czy macie takie uczucie, tak jakby,
jakbyście byli blisko rzeczy?” – mieszałam słowa i wydawało się, że pakuje w nie dużo

szok kulturowy 1/2020

Opozycja ciało/duch
Moje badania ostatecznie skupiły się na wartościach zawartych w Art de déplacement oraz parkourze. W perspektywie
porównawczej wartości różniły się, nawet jeśli opisywane były
synonimiczną nazwą. W tej pracy chcę jednak nieco oddalić
się od tematu wartości, aby skupić się bardziej na języku, problemie przekładu i ucieleśnieniu w naukach humanistycznych.
Badania trwały dziesięć miesięcy. Pierwsze cztery z nich spędziłam w Paryżu, trenując z grupą Art de déplacement by Yamakasi. Dziedzina uprawiana przez nich nazywana jest właśnie
Art de déplacement, czyli sztuka poruszania się/przemieszczania się, a sami uczestnicy nazywają siebie Yamakasi lub,
w skrócie, Yamak. ADD jako praktyka sportowa składa się
z tych samych technik co parkour, jednak uczestnicy grupy
zaznaczają swoją odmienność opartą głównie na historii dziedziny (w ich opowieści kontynuują oni nadal naukę pierwszej
ekipy parkourowej i przechowują jej wartości). Moi krakowscy
znajomi traceurzy to grupa osób, która umawia się na wspólne
niesformalizowane treningi przez facebookową konwersację.
Trzon grupy stanowią członkowie stowarzyszenia „Krakowski
parkour” założonego w 2005 r., aby zrzeszać praktyków tego
sportu z Krakowa i okolic. Przeprowadziłam też wywiady z poznanymi w obu grupach znajomymi4. Nie mogę powiedzieć,

4 W Paryżu moimi rozmówcami byli: Emma,
Klo, William, John, Tony i Benji. Zasady zapisu
sygnatur dla moich rozmówców z Krakowa
są następujące: M oznacza mężczyzna, liczba
oznacza ilość lat nauki parkouru.
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abym w następnych akapitach była w stanie przywołać jeden spójny sposób rozumienia
tego, czym jest parkour i ADD, czy też jakie wartości sobą reprezentują. Są to różnorodne,
szalenie ciekawe historie ludzi, w których przeplatają się wspólne wątki wypracowane
przez nas wszystkich: mnie i moich znajomych z terenu – w procesie badań. Spróbuję
jednak w skrótowej formie opisać kilka wspólnych odniesień.
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W obu grupach dwie metafory bardzo pomagały nam w rozmowach, powracały w notatkach i przewijały się na treningach: metafora trudnego skoku i metafora przeszkody/
muru. ADD, parkour i pokrewne praktyki są pokonywaniem przeszkód fizycznych,
gdyby patrzeć na nie od strony czysto mechanicznej, jednak dla Yamakasi jasnym jest,
że niesie to za sobą pokonywanie przeszkód w znaczeniu metaforycznym, a nawet
wpływa na osobiste życie Yamak.
To mnie kształtuje, kształtuje mój charakter, ponieważ wszystko jest trudne,
wszystko jest skomplikowane. Społeczeństwo oczekuje, że nie będziemy się poddawać, lecz często się jednak zarzuca [kolejne próby – przyp. K. W.]. Tu, w ADD,
wiemy, że jest ciężko, dziś pokonujesz wszystkie przeszkody, ale być może za tydzień już nie poradzisz sobie, bo będziesz zmęczony. To buduje charakter. To jest
osobowość [dosł. charakter psychologiczny – przyp. K. W], ale także fizyczność,
bo to nasze mięśnie, to nie wzmacnia [dosł. czyni silniejszym – przyp. K.W] też
w życiu prywatnym, zawodowym…
– powiedział mi kiedyś John. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile dla moich rozmówców podejście do przeszkód fizycznych wiązało się z tzw. „przeszkodami życiowymi”.
W ich opowieściach były one ważne, dla mnie z kolei nie jest kwestią pierwszoplanową w tej pracy to, czy poza sportem były one obecne w naszych życiach. Samo
pokonywanie przeszkody jest już kulturowe, szczególnie w ramach takiej praktyki jak
parkour. Kiedy prosiłam moich rozmówców o opisywanie podejścia do przeszkód oraz
pracy nad ich pokonywaniem, nigdy nie opisywali oni jej samej, ale zawsze ograniczenia
mentalne i cielesne, jakich wymagała nauka danego ruchu: stopniowe zwiększanie
odległości, podnoszenie wytrzymałości mięśni, trenowanie na niższych wysokościach
i w końcu zdecydowanie się na próbę wykonania zadania. Opis zawierał też między
innymi: ćwiczenie cierpliwości, poświęcanie czasu, skupienie, brak porównywania się
z innymi itp.
Kiedy w Paryżu rozmawiałam o trudnym skoku lub przeszkodzie, moi rozmówcy często
odsyłali mnie do tego samego terminu: surpassement de soi – przekraczanie siebie.
W zakres tego przekraczania wchodzą nie tylko umiejętności sportowe, ale i walka
z emocjami, np. strachem lub wstydem czy zmiana nastawienia do siebie. Tak mówiła
o tym Klo, kiedy zapytałam ją, dlaczego przyjechała trenować w Paryżu: „Chciałam
być bardziej sobą. Czuję się dobrze, gdy trenuję, nie czuję oceniania ze strony innych…
Chciałam przekroczyć siebie, to mnie popycha do bycia dumną”. Według moich francuskich znajomych z parkouru: c’est humain – to ludzkie przekraczać siebie. Dostrzegali
oni w ADD potencjał ciągłego przesuwania granicy swoich możliwości. Dla Klo zaangażowanie się w ADD wiązało się także ze zmianą myślenia o samej sobie, zwiększeniem
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równowagi życiowej i zrozumienia dla swoich błędów. Zauważyła, że ADD wniosło do
jej życia sposób patrzenia na siebie, który sprawia, że przestaje plasować siebie w odniesieniu do innych, jako gorsza od jednych a lepsza od drugich. Zamiast tego skupia
się na własnych możliwościach i problemach. Dla Tony’ego w Sztuce Przemieszczania
Się piękne jest to, że nie jest ona perfekcyjna, nie jest ustaloną praktyką, nie zamyka się
w jednym wzorcowym modelu wykonania. Należy, jak sam to ujął, „akceptować rzeczy
takimi, jakimi są”. Rozwoju nie postrzegają oni jako liniowego, przekraczanie siebie
nie jest równoznaczne z postępem, a raczej z uważną obserwacją siebie i specyficznie pojmowanym indywidualizmem. Jest bardzo poruszający moment w dokumencie
Vol au dessus des cités (Mark Daniels 2005), w którym Yamakasi dostają ofertę, aby zagrać
w filmie fabularnym. Później przystają przy murku i mówią o tym, jak film przedstawia
ich jako herosów, którymi się nie czują, „il faut que tu reste humain, quoi” – trzeba pozostać człowiekiem. Dowiedziałam się później, że Yamakasi wiele ze sobą rozmawiali
na ten temat, że przekonanie o własnej wyjątkowości jest „wielkim niebezpieczeństwem
sportu”. Nie można mówić, że jest się lepszym od innych, jak argumentował mi Tony,
ponieważ nasze ciała są takie same, grawitacja jest taka sama dla wszystkich, a będąc
wysoko, każdy się boi. W rzeczywistości jego zdaniem nie ma się czym chwalić, każdy
to potrafi: każdy umie skakać, biec, przerzucić nogi: „c’est humain”- to ludzkie.
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Dla moich krakowskich rozmówców bardzo ważne okazało się też samo doświadczenie
porażki, przewrotki, upadku, które zakończyło się być może jakimiś drobnymi urazami
i bólem, ale okazało się możliwe do przezwyciężenia. Tak było na przykład w opowieści
jednego z moich rozmówców o trenowaniu w zimie w mroźnej temperaturze, ten trening
pokazał mu bowiem, że niektóre przeszkody takie jak warunki atmosferyczne można
pokonać jedynie dzięki sile woli. Czasem detale pomagały mi uświadomić sobie jakieś
istotne powiązania. Tak było w przypadku uwag o butach. Zarówno na grupie Krakowski
Parkour, jak i na treningach często wywiązywały się rozmowy o butach: jakie kupić,
gdzie to zrobić i jakie powinny być cechy dobrych butów. Moi rozmówcy pytani o to,
czy buty na cienkiej podeszwie są bardziej przydatne do treningu niż te z amortyzacją, opowiadali dość zgodnie o zaletach odczuwania mocniej podłoża i polecali znane
„halówki”. Trenowanie na zewnątrz, będąc świadomym możliwości upadku na twardy
beton, buduje poczucie odpowiedzialności za siebie, tymczasem trening na przygotowanej sali może spowodować fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jeden z moich
rozmówców mówił o tym, jak nauka sportu pociąga za sobą naukę wyobrażania sobie
konsekwencji akcji i kalkulowania ich przydatności:
Parkour ma coś takiego ciekawego, że nieważne, czy uczymy się sami, czy jesteśmy pod czyjąś opieką, zawsze jak ktoś parkourową praktykę, w szczególności
w plenerze, na zewnątrz, na twardych przeszkodach podejmuje, to jest za siebie
odpowiedzialny i musi się nauczyć tę odpowiedzialność podejmować. […] I być
może to się wiąże z pewnym rozwojem, który zauważyłem u siebie w życiu. Wiele
murów runęło: mury takie fizyczne oraz mury rozumiane w przenośni: zasady,
prawa, wydeptane ścieżki, została ta sucha analiza, co mogę zrobić, aby zostać
bezpiecznym i sprawnym. […] Proste instrukcje: to jest bezpieczne, a to nie, zostały
zastąpione przez doświadczenie i to samodzielne podejmowanie czynności [M, 8].
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Indywidualne odpowiadanie za swoje decyzje podkreśla także inny mój znajomy, który
zwrócił mi uwagę, że wobec strachu przed przeszkodą traceur pozostaje sam:
Jest ten problem, że w parkourze generalnie nikt ci nie pomoże do końca się
nauczyć, w takim sensie, że nikt cię za rączkę nie weźmie i czegoś nie zrobi za ciebie, tylko ty musisz sam się przekonać do czegoś, sam spróbować, parę razy się
wywrócić aż w końcu załapiesz, o co chodzi [M, 10].
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Ta figura muru jako zakazu oraz wyzwania nieraz pojawiała się w wywiadach, parkour
bywa często z innej perspektywy czytany jako subwersywny sport miejski prowadzący do przechwycenia i modyfikacji znaczeń przestrzeni poprzez specyficzne praktyki
(Bavinton 2007). Często parkour wiązany był przy tym z poczuciem wolności, swobody
i satysfakcji oraz kreatywnością.
Z jednej strony jest to wyjęcie z szablonów, że wyznaczone miejsca i godziny
treningów… wyznaczone miejsca na aktywność fizyczną człowieka w dorosłym
społeczeństwie przestają mieć znaczenie i możesz to robić gdzie, jak, kiedy ci się
podoba i jak jest ci wygodnie. Czy cisnęliśmy trening pomimo burzy, czy wracaliśmy w środku nocy, czy trzeba gdzieś było w dziurawych, pobrudzonych dresach
przejechać przez miasto, to przestały być jakiekolwiek problemy i ograniczenia
[…]. Parkour się troszkę swoim prawem rządzi i jest w nim ten element kreatywnego zastosowania przestrzeni. […] Rządzi po prostu, o! przestrzenią, w której
się znajduję i ciągiem pomysłów, jakie mogą mi do głowy przyjść. Nie jest to
ograniczone do wąskiego zbioru technik ruchowych, nie jest to ograniczone do
pewnej jednej esetyki ruchowej, w którą celuję [M, 8].
Inny rozmówca powiedział nawet:
Wkurzałoby mnie, jakby mi ktoś zabronił tego robić […] Jakoś jest tak, że jakby…
jak to ująć w słowa, że wolność jest dla ciebie ważniejsza, jak trenujesz, tak mi
się wydaje [M, 7].
Gdy dostrzegłam bogactwo doświadczeń moich znajomych sportowców, nie mogę
napisać już „fizyczność uwikłana jest w kulturę”. Każde doświadczenie jest od razu
ucieleśnione i zarazem każda jego reprezentacja jest kulturowa, wszelkie kolejne cielesne ekspresje są kulturowe. Ta opozycja buduje się też na przekonaniu, że sfera ducha
jest odrębna od sfery ciała. Ciałem kierują namiętności, instynkty, zwierzęcość, za to
sfera ducha jest abstrakcyjna, „wolna” od materii, intelektualna, zbliża człowieka do
bytów duchowych. Ta opozycja została obalona w wypowiedziach moich rozmówców.
Dzięki nauce wraz z nimi mogłam dostrzec, jak przeplata się nauka ciałem i umysłem,
jak każda wartość nie bez powodu może opisywać oba naraz: tężyznę fizyczną i przygotowanie mentalne. Zagłębiając się w charakterystykę grup widziałam, jak systemy
wartości połączonych ze sobą skomplikowanymi więzami ujawniają się na poziomie
praktyki sportowej. Okazało się bowiem, że każdy murek z cegły, przed jakim zdarzy
mi się stać, musi jednocześnie być murem w sferze psychiki. Z tą drobną różnicą,
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że przecież w życiu codziennym nie zdajemy sobie z tego
sprawy, bezpiecznie murek obchodząc. To co nas jednak
wokół tego murku prowadzi, nie jest już jakąś koniecznością
fizjologiczną. To nasze społeczne normy, które odnoszą do
szerszych systemów i kontekstów naszego życia, które z lekkością nawyków ciała każdego dnia afirmujemy.
Na co zabrakło nam słów
Wiele uwagi w mojej pracy poświęcałam przestrzeni, jednak
nieświadomie w pierwszym odruchu ujmowałam ją jako zewnętrzny w stosunku do człowieka obszar, który obejmuje
wszystkie rzeczy niejako przedustawnie. Takie geometryczne
postrzeganie rzeczywistości fizycznej bardzo szybko okazało się nieużyteczne dla badań. Przestrzeń nie jest bowiem jedynie zbiorem elementów w zbiorniku. To przede
wszystkim przestrzeń życia człowieka, w której podejmuje
on akcje na bieżąco, konstytuując sposób jej użytkowania.
Tym samym buduje on swoją relację z tą przestrzenią, podejmuje próby jej zrozumienia i nadaje jej znaczenia w negocjacji z elementami konstrukcyjnymi i innymi aktorami.
Zależności przestrzenne i architektura spotów5 miały swój
wkład w miejscowy obraz parkouru (np. ich umiejscowienie
na mapie miasta mogło mówić o pozycji tego sportu w danym kontekście urbanistycznym), jednak w żaden sposób
nie tłumaczyło budowy samej przestrzeni i sposobów jej
użytkowania. To można było odkryć dopiero odrzucając
zewnętrzne postrzeganie przestrzeni na rzecz subiektywnych odczuć. Wokół spotów budują się wspomnienia, plany
dalszego rozwoju w parkourze. Jeden z moich rozmówców
wspominał z rozrzewnieniem nieistniejące już spoty, do których był przywiązany i podkreślał, że należy dbać o porządek
przy nich. Uważność w praktyce parkouru wymaga dotykania
barierek – sprawdzania ich śliskości, stabilności, faktury czy
wielkości. Dla postronnego przechodnia fakt, że chropowata powierzchnia schodka wygładziła się, może nie mieć
aż takiego znaczenia, dla traceura może to znaczyć, że „traci
spot”. Bramki przy rondzie zmieniają znaczenie. Stają się
miejscem spotkań i z bariery komunikacyjnej przemieniają się
w motor kreatywności. Parkour jest w założeniu poruszaniem
się względem pewnej wspólnej rzeczywistości zewnętrznej.
Gdy wskazywaliśmy sobie rzeczy, opisywaliśmy nie tylko
wspólnotę przestrzeni rozumianej fizycznie, ale i zbliżony świat, w którym naraz wykazywaliśmy się szczególnym

5 Spot jest to termin emiczny. Na ogół opisuje miejsce składające się z wielu obiektów, które mogą posłużyć do uprawiania
parkouru, takich jak schody, barierki, murki
itp. Moim zdaniem lepiej opisać go jako
szczególnie gęste nagromadzenie potencjalnych tras biegu.

szok kulturowy 1/2020

Kinga Wygnaniec

Parkour – „[…]sztuka poruszania się to nie tylko fizyczność…

i podzielanym typem interpretacji. Zarazem wskazywało to
na niezwykłą zmysłowość i taktylność sportu, w którym –
z powodów praktycznych i ideowych – dotyka się miasta,
aby poczuć jego faktury i wypróbować jego solidność przed
skokiem. Uważność dla otoczenia jest też podnoszona przez
moich rozmówców. Wielu z nich potwierdzało, że zaczęli
uważniej rozglądać się, słuchać dźwięków i przestali tak
intensywnie używać telefonu.
To mnie popycha do oglądania rzeczy, które są przede
mną [John].
Uprawianie sportu dotykając miasta, sprawia, że jesteś
bardziej obecny w rzeczywistości, mniej taki schowany
w telefonie, tylko bardziej się rozglądasz, bardziej się
starasz być tu i teraz, i przeżywać życie po prostu zamiast pozwalać, by przeminęło obok [M, 7].

6 Termin emiczny, stosowany przez moich
rozmówców na opisanie takiego postrzegania rzeczywistości, że podmiot projektuje
swoje ciało w ruchu w oglądanej przestrzeni
i postrzega ją przez pryzmat możliwości komunikacyjnych.
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Tak rozumiana postawa może być odczytana w kontekście
heideggerowskiej teorii przestrzeni i narzędziowości. Heidegger pisze, że jestestwo przednaukowo jeszcze spotyka
przestrzeń w postawie troski, którą należy rozumieć nie
psychologicznie jako stan emocjonalny czy mentalny, lecz
jako stan egzystencjalny [Buczyńska-Garewicz 2005]. W postawie troski rzeczywistość przedstawia się w projekcie,
w możliwości. Jest to bardzo bliskie „parkourowej wizji”6,
która składa się z projektów własnego ciała w ruchu. Wielu
moich rozmówców podkreślało, że projektowanie takie jest
zindywidualizowane i zależy od możliwości danego traceura.
Trosce odpowiada rozważny (umsichtig) sposób obcowania ze
światem, który daje początek znaczeniom i tworzy miejsca.
Należy zacząć od tego, że przestrzeń pierwotnie nie jest
konstruowana w oderwaniu od człowieka, z obiektywnych
i abstrakcyjnych kategorii. Jej pierwszym źródłem jest człowiek. Przestrzeń zawsze konstytuuje się „wokół” człowieka,
to znaczy w bliskości, w intymności z nim, w „byciu-pod-ręką”.
Źródłowość przestrzeni zasadza się na narzędziowości: najpierw postrzegamy coś jako narzędzie, jako coś „pod-ręką”.
Wtedy udzielamy mu miejsca w przestrzeni, nadając jej
tym samym sens. Z przedmiotów będących blisko i mających zasadny cel buduje się świat, który jest „światowy”, co
znaczy, że dla kogoś ten właśnie świat jest w jakiś sposób
przestrzenią osobistą, zorganizowaną według znanych zasad.
W ten sposób człowiek używając narzędzi, zapoczątkowuje
przestrzeń. Tym samym przestrzeń staje się nam bliska,

intymna, staje się domem, jakby powiedział Heidegger: jest de-dystansowana. Podobnie
w parkourze można powiedzieć o percepcji architektury przez pryzmat użyteczności
dla praktyki.
W kilku kwestiach wiedza wywiedziona z ciała poprzedzała tę rozumową analizę: było
tak, gdy z Johnem porozumiewaliśmy się, dotykając stołów albo gdy podobna sytuacja
przydarzyła mi się podczas treningu w Krakowie – gdy przesłuchiwałam potem wywiad.
wiedziałam, jakie emocje i wzajemne porozumienie odczuliśmy. Na nagraniu bardzo
brakowało tego elementu. Nie umiałam też umieścić go w pracy. O tym problemie
pisze Tomasz Rakowski, używając terminu „etnografia przedtekstowa” (Rakowski 2018).
Pokazuje, że szereg doświadczeń życiowych, które są rozległe i skomplikowane, gdy
przeżywamy je jako aktorzy społeczni, z trudnością znajduje odzwierciedlenie w klasycznych tekstach naukowych. Proponuje więc odgrywanie etnografii, podążanie
za przebiegiem wydarzeń i docenienie samych badań, działania etnograficznego poza
czytywanym zazwyczaj „dziełem” – tekstem, jaki jest ich efektem. Nasze wspólnie
podzielane doświadczenie, gdy z Johnem dotykaliśmy przedmiotów, i trudność w jego
wyrażaniu naprowadziły mnie na pytanie o możliwość uwspólnienia doświadczeń. Jak
to możliwe, że doświadczamy, że dzielimy się doświadczeniami i że rozumiemy? Moje
badania terenowe były z założenia nie tylko zaangażowane, ale i sensoryczne. W badaniach zwracałam uwagę na opisy odczuć, emocji, bodźców, reakcji na nie. Sama,
dzięki udziałowi w zajęciach, wiele takich danych zbierałam i analizowałam. Miało
to na celu budować – poza wspólnymi doświadczeniami – wspólny język i kompetencje rozumienia ruchu, który oglądam. Uczestnicząc w danym ruchu i doświadczając
go, starałam się zrozumieć jego przesłanie. Tym samym zaczęłam podawać w wątpliwość
nie tylko zasadność twierdzenia o rozumieniu doświadczenia, ale i o rozumieniu świata.
Co to znaczy, że rozumiem przestrzeń, ruch, zjawisko? Jak ukierunkowany jest proces
rozumienia? Bruner podaje za Diltheyem w Antropologii doświadczenia, że „rozszerzenie
naszej wiedzy poza obszar tego, co dane w przeżywaniu dokonuje się poprzez wykładnię obiektywizacji życia, przy czym umożliwia ją jedynie wyjście od subiektywnej głębi
przeżywania” [Bruner 2011, cyt. Dilthey, s. 14]. Takie podejście wiążące silne przeżycie,
jego ekspresję i rozumienie miało rolę kształtującą metodologię moich badań, jednak
zaproponowane refleksje są bazowymi pytaniami dziedziny, których ostateczne rozwiązanie jest trudne. Birgit Meyer mówi o formacjach estetycznych: w interpretacji
klasycznego tematu Benedicta Andersona „wspólnot wyobrażonych” przenosi ciężar
na nieustanne stawanie się wspólnoty, które związane jest z aistetycznym całościowym
doświadczeniem obejmującym pole doznaniowe dużo szersze niż to zakrojone przez
arystotelesowskie zmysły (Meyer, 2010). Przy poznaniu cielesnym wielkie znaczenie
ma dla antropologii Tomas Csordas i jego teoria form czuciowych (Csordas, 1993).
Zwraca on antropologiczną uwagę na ucieleśnioną obecność innego i specyficznego
typu uważności, jaką dysponujemy jako badacze, będąc fizycznie uczestnikami zdarzeń,
które chcemy opisać. Specyficzne całościowe poznanie można nazwać pożyczonym
z psychologii terminem „przeciwprzeniesie”. Stein pisze o nim, że „[…] wiedza uzyskiwana
poprzez zmysły szczególnie silnie oddziałuje, gdy zaskakuje obserwatora […] Zdobywa
się ją wówczas nie poprzez bezcielesną myśl, ale całym ciałem, całym naszym byciem”
[Stein w: K.L. Geurts 2008]. To, co poznane rozumowo, poznane całym ciałem oraz
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odczute emocjami, nie zawsze daje się łatwo rozdzielić, choć
nasze przyzwyczajenia badawcze mogą skłaniać nas ku takim
analizom. W moich badaniach nieraz natknęłam się na bardzo
emocjonalne czy afektywne momenty, które trudno jednakże
wygodnie skatalogować. W ramach opisu nie zawsze mieści
się choćby radość, frustracja czy satysfakcja, a to one często
towarzyszyły naszym treningom. Jeden z moich rozmówców
w Krakowie określił swoje doświadczenie w ten sposób:
Żaden sport, jaki do tej pory próbowałem, czy tam piłka, czy pływanie czy rower, nie miałem takiego uczucia szczęścia, takiej wolności po prostu, jak parkour.
To jest takie chyba, to chyba… ym, polega na tym, że to
jest taki naturalny ruch człowieka, co nie? Jak jakieś
małpy na drzewach i dlatego to jest takie satysfakcjonujące [M, 7].
Wiele osób w Paryżu podkreślało także relacje emocjonalne
i przyjacielskie, które wiążą ich z Art de déplacement. Miało to
tam szczególne znaczenie, gdyż przyjaźń była jednym z najważniejszych filarów odrębności ADD. Czasem decydującym
wydarzeniem, które powodowało utożsamienie się z daną
grupą, było właśnie jakieś pozytywne wspomnienie, często
opisywane jako trudna do przekazania emocja.

7 Wyraz „kognitywny” w języku francuskim
brzmi nieco bardziej potocznie niż w języku
polskim i odnosi się przede wszystkim do
poznania, nie zaś współczesnej dziedziny
akademickiej.
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Tak, to tak jest. To nie jest wyłącznie intelektualne, to
także to, co odczuwasz, to co czujesz. Nie można tego
wyrazić słowami. Te momenty z Yamakasi, ten moment
kiedy Chao kupił mi jedzenie: nie ma słów, nie ma słów,
aby opisać, co czułem. To było tak silne, ten moment
kiedy trenowaliśmy tak ciężko z Annulaciem, byliśmy
padnięci. Było w tym coś głębokiego. To nie było kognitywne7, wcale nie. To było somatyczne [Tony].
Stwierdzenie, iż pozytywne samopoczucie wynikające z pewnych praktyk sprawia, że podtrzymuje się te praktyki, wydaje się być może zbyt banalnym, aby poświęcać mu miejsce
w badaniach, jednak niewątpliwie przyglądając się zjawiskom
z perspektywy ucieleśnienia, możemy natknąć się na opisy
o afektywnym charakterze. W badaniach też mamy poczucie
ogromnego bogactwa doświadczenia, które chcemy w jakiś
sposób utrwalić w formie. Pozostaje otwartym pytaniem,
w jaki sposób zamieszczać je w pracach naukowych.

Zakończenie
Ciało jako podstawowe narzędzie badawcze w antropologii doczekało się wzmożonej
badawczej uwagi. Jednocześnie jego wkroczenie do debaty poświęconej naszej dziedzinie postawiło nowe pytania odnośnie zaangażowania badacza, ucieleśnionej obecności
innych aktorów, przedmiotów, a także o realne konsekwencje dla poznania naukowego, jakie wynikają z ucieleśnienia wiedzy. W antropologii jest to szczególnie pytanie
praktyczne, które już regularnie wraca do nas co najmniej od czasów modernizmu: „jak
pisać?”. Niewątpliwie wielką zaletą tej dziedziny są badania etnograficzne i specyficzne
zaangażowanie pojawiające się w terenie. Zakładamy, że w okresie badań postaramy
się w szczególnie uważny sposób żyć jakąś rzeczywistością. Nasze w nią zaangażowanie
pozwala budować wiedzę bogatą i wieloaspektową, idącą czasem wbrew przekonaniom
o „naukowości”, ponieważ w sposób nieunikniony w tej sytuacji na badanie wpływa
indywidualny charakter badacza i jego wrażliwość oraz niepowtarzalność każdego
wydarzenia etnograficznego.
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Nauka parkouru i Art de déplacement pokazała mi, jak nierozdzielne jest ciało i rozum,
do tego stopnia, że przywoływanie tych terminów jako oddzielnych przestaje wydawać
się właściwym. Jednocześnie jest to opozycja, która nieuświadomiona może prowadzić
do kategoryzacji przeprowadzanych „z zewnątrz”, które przez uczestników danej grupy
mogłyby zostać uznane za nieadekwatne. Pokazali mi to tak naprawdę moi znajomi
z zajęć, którzy byli ekspertami w swojej dziedzinie. Potrafili wskazywać na obszary,
których wcześniej nie dostrzegałam i tworzyć zaskakujące zestawienia ze wspomnień,
obrazów, emocji i sportowej praktyki. Jak głosi tytuł tego artykułu i jak powiedział
mi kiedyś Tony: „[…] sztuka poruszania się to nie tylko fizyczność, to także wprawianie
w ruch idei”.
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Ruch, cielesność, sztuki walki.
Refleksja na przykładzie brazylijskiej
praktyki – capoeira

Student I roku studiów magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze to m.in antropologiczna analiza dzieł popkultury, sztuk walk czy
internetu. Miłośnik gier komputerowych,
planszowych, LARPów, słusznie sam siebie
nazywa „nieżyciowym nerdem”.
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Meyer, B. (2010), Aesthetics of Persuasion: Global Christianity and Pentecostalism›s Sen-

Tematami, które chcę poruszyć w tym artykule, są cielesność
oraz cieleśnie rozumiana sensoryczność, opisane na przykładzie brazylijskiej sztuki walki – capoeira1. Moje rozważania
oparte są na badaniach terenowych, które prowadzę od 2016
roku w jednej z krakowskich grup zajmujących się tą praktyką, a także podczas miesiecznych badań które prowadziłem
w Salvadorze w Brazylii. Podobnym tematem zajmowałem
się również podczas dwutygodniowych badań – ćwiczeń
terenowych w 2018 roku w Indiach, organizowanych przez
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W pracy nie będę skupiał się na analizie historii i historyczności capoeira, preferując teraźniejszość i codzienność zastaną przeze mnie w terenie. Rzecz jasna, moja
rezygnacja z podkreślania roli tradycji nie oznacza, że jej nie ma.
Każda aktywność jest przecież umiejscowiona w konkretnym
kontekście historycznym. Poza tym fakt, że coś posiada swoją
tradycję, sprawia, że istnieją sposoby, by o danym zjawisku
mówić. Tradycja jest gotowym sposobem mówienia o rzeczach.
Dlatego płaszczyzna tradycji, która niewątpliwie występuje
w tej sztuce, pełnić będzie rolę drugorzędną. Istotniejsze w tym
momencie są dla mnie partycypacja i przeżywanie. Rzecz jasna,
tradycja, w sztukach walki, rzuca cień na inne aspekty tych
praktyk. Sztuki walki bowiem, wedle jednej z kategoryzacji,
tym odróżniają się od innych form, systemów oraz sportów,
iż mają pewien przejęty z tradycji aksjologiczny bagaż, mający
niejako oddziaływać na praktykanta również poza samym
momentem treningu, zawodów, pojedynków, etc. Cynarski,
przyznając w swojej typologii prawo do terminu „sztuki walki”
jedynie sztukom walki wywodzącym się z Dalekiego Wschodu, tłumaczy to etosem wojownika – bushido, wedle którego
bushi – wojownik, nie jest jedynie praktykantem, lecz adeptem
pewnej specyficznie pojmowanej filozoficznej (może nawet
wręcz mistycznej) ścieżki (Cynarski 2003). Taka kategoryzacja,
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Powrót do spisu treści

1 Uwaga co do odmiany słowa capoeira.
Według zasad polskiej pisowni każde słowo
obcego pochodzenia w polskiej wymowie
powinno być odmieniane przez przypadki, jednakże kwestia ta jest dyskutowana
przez środowiska capoeristas, a stosunek
do zagadnienia różni się w poszczególnych
grupach. Na przykład grupa Unicar capoeirę
odmienia, ja jednak uparcie stosować będę
nieodmienną formę terminu, gdyż grupa
którą badam, terminu nie odmienia. Tym
być może drobnym gestem, chcę oddać
sprawczość moim rozmówcom. Jeden z nich
podczas rozmowy o książce Katarzyny Kolbowskiej dotyczącej capoeira jawnie oburzył
się na to że „kobieta nie może znać się na
temacie, skoro odmienia capoeira.”
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bazująca właśnie na funkcji wartości, na mityzowaniu momentu historycznego, prowadzi
do pozbawienia tego elementu jego jednostkowości. Tego typu postawa wprowadza
pewną stałą i niezmienną (w tym przypadku kodeks bushido) jako pewną cechę dystynktywną sztuk walki. Tak poprowadzona analiza niebezpiecznie zbliża się do banalizowania
zjawiska, z jednej strony pozbawiając go historyczności (traktuje zjawisko jako „zamrożone” w czasie), z drugiej strony mityzując go. Ja jednak, nie zakładając istnienia jakiejś
esencjalnej dla sztuk walki cechy, zdaję sobie sprawę, że „rzeczywistość” dopisuje nowe
konteksty (kulturowe, klasowe, narodowe etc.), które nie stanowią „zasłonki” dla rzeczy,
ale rzecz samą. Już od dawna wiemy, że na kulturę nie można patrzeć jak na skamielinę,
a raczej na ciągle dokonującą się treść.
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Mam jednak zamiar skupić się na innej stronie sztuk walk. Praca opierać będzie się na najbliżej mi znanym kontekście capoeira, niemniej dzięki obserwacji opartej na wieloletnim
praktykowaniu również innych sztuk walk, rozpoznaję analogiczne zagadnienia, problemy
i cechy, które jak mniemam – nie są również cechami dystynktywnymi jedynie sportów/
sztuk/systemów walki. Płaszczyzna tradycji będzie przydatna w mojej eksplifikacji, jednak
nie jako coś ze sfery wartości, konceptualizacji czy narracji – a jako coś, co ujawnia się
w cielesnej, fizycznej praktyce.
Czym jest capoeira?
Odpowiedź na to pytanie wydaje mi się niezbędna dla porządku pracy. Niemniej uważam,
że nie jest możliwe udzielenie jej w zadowalającej mnie formie. Nie istnieje odpowiedź,
która byłaby jednocześnie prosta i wyczerpująca. Potocznie capoeira jest rozumiana jako
wywodząca się z Brazylii praktyka, łącząca w sobie walkę, taniec oraz akrobację. Capoeira
jest czymś, co można nazwać blurred genre [Geertz 1983]. Niewyraźnym gatunkiem, który
łączy wspomniane kategorie także z niewymienioną dotychczas przeze mnie warstwą
rytualną czy folklorystyczną. Praktyka capoeira nie ogranicza się jedynie do formy capoeira, lecz sięga również po inne kulturowe manifestacje, takie jak samba czy maculelê.
Dla porządku opiszę pokrótce historię tej praktyki. Sama sztuka walki w istocie zrodziła się
w XVI wieku w Brazylii, uprawiana była przez czarnych niewolników i pełniła wielorakie
funkcje. Niewolnicy, nie mogąc uprawiać sztuk walk, ćwiczyli je pod kamuflażem tańca,
więc z jednej strony capoeira stanowiła sposób walki z opresją kolonizatorów, z drugiej
strony była czynnikiem tożsamościowotwórczym. W sytuacji, gdy wysiedleni ze swego
natywnego krajobrazu kulturowego niewolnicy (przede wszystkim z Angoli) trafili do
Brazylii, musieli w jakiś sposób identyfikować się, utworzyć nową jakość: Czarnego –
Niewolnika – Brazylijczyka. Capoeira była jednym z ważniejszych elementów, które na to
pozwalały. Z jednej strony stanowiła symbol nowej jakości, z drugiej była czymś kojarzonym z utraconą Afryką, gdyż utworzona została w oparciu o trybalne tańce rytualne
[Assunção, 2005]. Brazylia jest więc traktowana jako kolebka capoeira, mimo iż i Afryka
występuje w kulturze capoeira jako konceptualizowana macierz. Puentuje to z resztą
często powtarzane powiedzenie: „capoeira została spłodzona w Afryce, lecz narodziła się
w Brazylii”. Capoeira wyrastała więc wraz z innymi elementami „czarnej”, postniewolniczej
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brazylijskości, a niektóre wątki splotły się ze sobą niezwykle
mocno i na niezwykle głębokiej płaszczyźnie. Capoeira była
bez przerwy uprawiana, mimo iż była surowo zabroniona przez
brazylijskie prawo. Zakaz ten zniesiony został dopiero w 1920
roku, czyli ponad 30 lat po zniesieniu niewolnictwa, a capoeira
została po raz pierwszy sformalizowana przez prekursora jednego ze stylów capoeira, regional – Mestre Bimba2.
Należy zaznaczyć już na wstępie, że Capoeira jest sztuką niezwykle różnorodną. Wyróżnia się trzy style: Regional założone
przez Mestre Bimba, stanowiące rdzeń współczesnej capoeira. Angola, stanowiącą odpowiedź na styl Regional, założona
przez Mestre Pastinha3, mającą skupiać się w większym stopniu
na tradycyjnych czy wręcz religijnych aspektach candomblé
występujących w capoeira, oraz Contemporanea, zwana również Moderna, nastawiona na praktyczny wymiar, czerpiąca
wiele technik z innych sztuk walk. Nawet w obrębie jednego
stylu można jednak napotkać wiele grup grających w odmienny sposób. Co więcej – w każdej grupie istnieje kilka rodzajów
jogos4, zależnych od rytmu wybijanego przez bateria5. Istnieje
więc m.in szybka gra pełna akrobacji i efektownych kopnięć –
regional, oraz powolna gra, gdzie gracze poruszają się blisko
przy ziemi, starając się punktować przeciwnika i ukazać swoją
wyższość w grze przez spryt – benguela6.
Capoeira znajduje się na styku pojęć sztuk walki, tańca, rytuału
i sportu. Analizowanie tej sztuki z perspektywy jednej konkretnej cechy mija się z celem, gdyż zawsze taki opis odbywa
się kosztem pewnej przestrzeni, która zostanie pominięta,
a więc niezrozumiana. Chcąc jednak umieścić ją w jakimś
teoretycznym kontekście, uważam, że najbliżej jest jej do
pojęcia gry. Moi rozmówcy pytani o to, czy możemy o capoeira
mówić jako o grze, nierzadko stwierdzali, że wręcz musimy.
I w istocie terminologia tej praktyki operuje właśnie takimi
sformułowaniami jak np. joga7. Sami capoeiristas nazywają
siebie „graczami”, a to, co dzieje się wewnątrz roda8, określają mianem „gry”. Roger Caillois w swoim dziele Gry i ludzie
postawił pewien istotny krok w stronę kategoryzacji gier i zabaw. Przede wszystkim wyszczególnił sześć cech gier i zabaw
(Caillois 1997). Są to: dobrowolność, wyodrębnienie, element
niepewności, bezproduktywność, posiadanie norm i zasad
oraz fikcyjność. Oznacza to, że udział w nich musi mieć dobrowolny charakter, stanowią mniej lub bardziej spontaniczną
formę ekspresji radości czy pragnienia radości. Taki charakter
ma capoeira, jest pewną formacją kulturową charakteryzującą

2 Właściwie Manuel dos Reis Machado.

3 Właściwie Vincente Ferreira Pastinha.

4 Jogo (liczba mnoga jogos) dosł. „gra”. Termin odnoszący się do różnych stylów gry.
5 Bateria – orkiestra capoeira, złożona tradycyjnie z przynajmniej trzech instrumentów: berimbau, pandeiro, atabaque.
6 Nazwy tych rytmów (tak samo jak w przypadku technik) również różnią się w zależności od grupy. Terminy prezentowane w tej
pracy pokrywają się w miarę z terminami
używanymi przez Grupo Capoeira Brasil, choć
z pewnymi różnicami spowodowanymi charakterystyką sekcji, którą badałem.

7 Joga (port.) – gra.
8 Roda (port.) – dosł. “koło”. Przestrzeń,
w której odbywa się gra w capoeira.
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się dobrowolną ekspresją. Rzecz jasna nie znaczy to, że każdy może zagrać, lecz i w szachy nie zagra ktoś, kto nie ma ku temu wystarczających kompetencji i umiejętności.
Dobrowolność pojawić może się po pewnej formie akulturacji, poznaniu zasad i konwencji gry. Wyodrębnienie sprawia, iż miejsce gry zajmuje określoną przestrzeń i czas,
z kolei wykroczenie poza nie wiąże się z sankcjami. Na przykład przestrzeń capoeira
jest ograniczona przez granicę roda. Niepewność również towarzyszy capoeira – ani
wynik, ani przebieg gry nie jest znany wchodzącym do środka graczom. Właściwie nie
wiedzą oni nawet z kim przyjdzie im grać, kto odkupi od nich grę. Bezproduktywność
jest nieco problematycznym punktem. Caillois sugeruje, że zawodowy bokser nie jest
graczem w przeciwieństwie do boksera amatora, tylko dlatego, że jeden z nich traktuje
sport bezproduktywnie, a drugi nie. Choć sytuacja gry amatorskiej jest odmienna niż
gra zawodowców, w moim mniemaniu obie jednak dalej stanowią grę. Mimo że gracze
osiągają materialną korzyść, to zapewniają rozrywkę obserwatorom, którzy poprzez
swoje zaangażowanie i uczestnictwo również biorą udział w grze. Nie dochodzi więc do
wyprodukowania dóbr a do redystrybucji, choć w zinstytucjonalizowanej formie. W podstawowej formie gra capoeira jest bezproduktywna. Gramy w nią, nie zyskując niczego
materialnego, lecz zyskując przestrzeń w której „można się wyżyć” czy po prostu poczuć
lepiej. Ostatnie dwie kategorie, normatywność i fikcyjność są sobie przeciwstawne,
i w moim rozumieniu stanowią różnicę między obszarem gier a zabaw. Gry bowiem są
normatywne, posiadają dokładnie określone zasady, w przeciwieństwie do przestrzeni
codziennego życia. Fikcyjność z kolei charakteryzuje zabawy i polega na spontaniczności
w edycji przeżywanego czy odgrywanego wewnątrz systemu zabawy świata. Capoeira
w tym rozumieniu stanowiłaby grę – jej zasady jak najbardziej są ściśle ustalone. Wspomniana powyżej dychotomia na gry i zabawy odpowiada podziałowi na ludus i paideia.
Ludus rozumiem jako dobrowolną radość z poddania się pewnym regułom w określonym czasie i przestrzeni gry. Paideia rozpatrywana być powinna z kolei jako przestrzeń
ekspresji radości przez spontaniczność i kreatywność. Caillois jednak traktuje obie
kategorie jako punkty na kontinuum, i tak capoeira również zawiera w sobie elementy
paideiczne. Nie ma tutaj miejsca na kontestacje samych zasad, niemniej różne zachowania
waloryzowane jako podstępne (np. ciągnięcie za element stroju, udawanie, że kończy
się grę przez podanie ręki, tylko po to, aby zaatakować odsłoniętego przeciwnika itd.)
są dozwolone. Styl gry może być przestrzenią ekspresji indywidualności gracza, można
np. wprowadzić element malandro, oszustwa. Oszustwo stanowi wręcz podstawę etosu
capoeiristas. Capoeira nie stanowi za to przestrzeni, z której wyłania się konsensus przeżywanej rzeczywistości. Capoeira „jest jaka jest”, a jedynym, który może zmieniać zasady
gry, jest prowadzący w bateria, a nawet i on robi to w ramach pewnego systemu.
Możemy rozróżnić pewne kategorie gier. Caillois rozróżnia agon – gry oparte na rywalizacji, alea – oparte na losowości, mimicry – oparte na odgrywaniu, oraz lynx – których
podstawą jest przeżycie pewnych uniesień. Takie kategoryzacje na gry i zabawy, ludus
i paideia czy cztery typy gier nie są zadowalające. Wiele praktyk po wnikliwszej obserwacji okazuje się stanowić odstępstwo od danej reguły. Tak samo, uważam że i tej
kategoryzacji nie możemy traktować jako ścisłego rozróżnienia typów, a wspomniany
podział posłużył mi przede wszystkim jako wskazówka do eksplorowania odmiennych
perspektyw w analizie zjawiska. Chcę zaznaczyć, że wspomniane kategoryzacje stanowią
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jedynie teoretyczne propozycje, które w praktycznym wymiarze okazać się mogą dużo
mniej użyteczne. Stosowanie teoretycznych koncepcji w praktyce, przypomina mylenie
mapy z terytorium. Caillois opisuje bowiem również połączenia poszczególnych typów
i relacje między nimi, stwierdzając, że połączenie agon-lynx jest związkiem zakazanym,
ponieważ uniesienie wyklucza przestrzeganie zasad. Nie mogę jednak zgodzić się z takim
twierdzeniem, więcej – jeżeli mówimy o uniesieniach natury biologicznej, bez ingerencji zewnętrznych bodźców chemicznych, sądzę, że nie możemy mówić o uniesieniu
poza pewnymi zasadami. Uniesienia owe tak, jak podlegają akulturacji, co stanowi
o ich żywotności, tak ulegają pewnym zasadom. Uniesień trzeba się wpierw nauczyć,
dostosowując ciało do reagowania na psychosomatyczne bodźce.
Agon w capoeira ujawnia się w specyficznej formie. Istnieje rywalizacja, dwóch graczy
w dosłowny sposób ściera się w pewnej przestrzeni. Z drugiej strony rywalizacja zostaje
wewnątrz roda, nie wyłania się zwycięzcy, bo istotniejsza od nagrodzenia potencjalnego
wygranego jest sama w sobie trwająca rywalizacja. Należy pamiętać, że forma, w jakiej
capoeira jest prezentowana, ukazuje mnóstwo ukulturowionych sposobów okiełznania ciała, by odczuć pewne uniesienia. Analitycznie (ale jedynie analitycznie, o czym
wspomnę w dalszej części tekstu) można dostrzec kilka warstw stanowiących formę
capoeira. Warstwa muzyczno-partycypacyjna, gdzie określony rytm dyktuje określony
temperament gracza, gdzie umiejętność przeżywania muzyki splata się z umiejętnością
jej tworzenia. Wreszcie, gdzie każdy obserwator wyznacza granicę gry, jednocześnie biorąc udział w muzykalności przez własne zaangażowanie w śpiew i klaskanie, to wszystko
stanowi jedną z dróg okiełznania afektywności – jeśli nie ekstazy, to przynajmniej jakiejś
formy uniesienia, oszołomienia. Z drugiej strony sama kinestetyczna płaszczyzna performowanych ruchów, podczas której gracz jest w ciągłym ruchu, na zmianę to wznosi się
wysoko, to opada nisko, kręci się w powietrzu bez kontaktu z podłożem, staje na głowie
czy skacze salta, a to wszystko z niewiarygodną prędkością. Nie bez powodu capoeira jest
nazywana „sztuką walki połączoną z tańcem i akrobatyką”. Akt akrobatyki rozpatrywany
jest przez Caillois właśnie jako zabawa o charakterze lynx, mająca wywołać określone
afekty czy stany przez ekstatyczne ruchy oraz adrenalinę wiążącą się z ryzykiem gry
wewnątrz roda. Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o pewnej formie oszołomienia
towarzyszącej samej konfrontacji per se, zwłaszcza, gdy ma ona formę pojedynku w pełnym kontakcie o niekoniecznie zdefiniowanych zasadach. Jeden z moich rozmówców
zapytany o to, na czym polega gra w capoeira, odpowiedział w następujący sposób:
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Gra w capoeira polega, jak zresztą każda gra, że czerpiesz pewną wspólnotową
przyjemność, z uczestnictwa w pewnych regułach. Tak samo można by zadać
pytanie, na czym polega gra w szachy. Ale to jest inne pytanie, na czym polega gra w szachy, a na czym polegają szachy. Szachy polegają na tym, że masz
figury, masz pola, masz określone ruchy, określone kombinacje, warianty otwarcia, warianty przejścia, warianty zamknięcia i tak dalej. A na czym polega granie w szachy? Na graniu w szachy, na uczestnictwie w tych regułach… Na czym
polega capoeira, na tym, że jest ginga, że tu jest banguela, czy benguela, że tu
jest regional, et cetera, że tu jest armada, że tu jest Rabo de Arraia czy coś innego. A na czym polega gra w capoeira? Na czerpaniu satysfakcji, przyjemności
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z brania udziału we wspólnocie, a ta wspólnota jest warunkowana pewnymi regułami [M, 6].
Sądzę, że jego wypowiedź idealnie eksplifikuje, co możemy
rozumieć przez termin „gry” w kontekście capoeira.
Roda de capoeira

9 Jest to w capoeira określane dosłownie
jako „comprar de jogo”, czyli „kupowanie gry”.
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W uniwersum capoeira szczególne miejsce zajmuje roda. Jest
to jednocześnie miejsce i wydarzenie, krąg z ludzi, wewnątrz
którego dzieje się gra capoeira. Roda stanowi naturalne środowisko dla capoeiristas. Jest ostatecznym podsumowaniem
umiejętności nabywanych podczas treningu. Można by ją
określić mianem ringu dla capoeiristas, niemniej charakteryzuje
się ona kilkoma cechami, ściśle odróżniającymi ją od takowej
przestrzeni. Bowiem tak, jak ring dla boksera czy zawodnika
jakiejkolwiek innej sztuki walki stanowi miejsce, w którym
odbywa się moment sprawdzenia jego umiejętności, przez co
również możemy ring nazwać miejscem-wydarzeniem, tak
dla capoeiristas ma on odmienną formułę. Wydarzenie roda
jest w tym sensie szczególne, że obserwator z samej definicji
wydarzenia, w którym bierze udział, jest również uczestnikiem
i potencjalnym graczem. Samo słowo roda oznacza w języku
portugalskim koło, co jest istotne w zrozumieniu tegoż. Bowiem tym koło różni się od okręgu, iż nie wyznacza jedynie
granicy, ale zawiera w sobie również wszystko, co znajduje
się wewnątrz niego. W tym sensie krąg z ludzi zwróconych
twarzami do środka, wyklaskujących odpowiedni rytm przy
akompaniamencie wiodącego berimbau jest granicą pewnego mikrowersum. Formowanie koła jest istotne nie tylko
z pragmatycznych powodów dyktowanych przez zasady gry,
ale przede wszystkim z powodów społecznych. Roda w swym
ludycznym charakterze zapewnia równość każdego z uczestników. Przy tym wszystkim jest również żywa i immanentna.
Szczególne miejsce w roda zajmuje bateria, czyli orkiestra
składająca się z takich instrumentów jak berimbau, pandeiro
czy atabaque (czasem również agogo i reco-reco). To bateria
dyktuje rytm, a przez to również i zasady, w ramach których
uczestnicy mają się poruszać. Aby z granicy tej przestrzeni
wejść do środka, gdzie pary kolejnych adwersarzy ścierają się
ze sobą, należy podejść do bateria, bowiem stamtąd jedynie
można „kupić”9 grę, i stamtąd jedynie można wejść do roda.
Żadna z pozycji nie jest jednak stała w całym wydarzeniu.
Każdy uczestnik może stać się graczem, gracz obserwatorem,

znowuż obserwator może zamienić swoje miejsce z którymś
z muzyków, aby i ten mógł zagrać. Relacje między stanowiskami
w roda są płynne i wzajemnie się regulują. Uczestnicy wtórują chóralnie do pieśni bateria. Gracze podążają w swej grze
za rytmem berimbau, a jednocześnie wymiar przestrzenny gry
jest ograniczony przez ścianę obserwatorów. Mimo że każda
z pozycji zmienia się, wszyscy uczestnicy dbają o to, by roda
zawsze miała formę koła oraz by nie była przerwana. Jest to
o tyle istotne, że w roda ogniskuje się energia, axé. Gdy koło jest
otwarte, energia rozprasza się i ucieka. Pragmatyczna strona
tej zasady normowana jest przez najzwyczajniejsze określenie
granic, w ramach których gra się rozgrywa. Starcie capoeiristas
w roda jest porównywane do rozmowy. Jest pytanie i odpowiedź, pregunta y responda. Dialog nawiązywany jest między
graczami, w tym sensie capoeira ma pewną hermeneutyczną
płaszczyznę, bowiem za każdym aktem ruchu kryje się pewna
informacja. Ruchy te odnoszą się jednak do emocji czy afektów, którymi wymieniają się przeciwnicy. Rozmowa ma swoje
funkcje i nawet własną gramatykę. Konkretne pytanie pozwala
na ograniczoną ilość odpowiedzi. Symboliczna warstwa, która
ujawnia się podczas gry, nie jest odizolowana. Na tę płaszczyznę wpływ ma i muzyka, i uczestnicy. W tym sensie, tworzą
oni krajobraz odbywającej się rozmowy. To muzyka właśnie,
oraz emocje innych uczestników, rozjuszają graczy niemniej
niż oni sami nawzajem potrafią się rozjuszyć. Roda można nazwać przestrzenią symboliczną, gdzie każdy znak, który padł
ma dłuższą strukturę trwania, gdyż rezonuje w utrzymywanej
przez wszystkich uczestników wydarzenia atmosferze. Emocje
i afekty w kinestetycznej perspektywie trwać mogą dłużej niż
inne przestrzenie dialogu. Śpiew i instrumenty przekładają się
na nie w oczywisty sposób. Już po kilku pierwszych dźwiękach „la laue”10, energia całego wydarzenia namacalnie się
zwiększa a atmosfera staje się niemal sensorycznie namacalna.

10 Jedna z pieśni capoeira.

Kolejną z osiowych cech capoeira podczas roda jest specyficzna relacja między graczami. Agon i ludic [Caillois 1997], zabawa
i konfrontacja, rywalizacja i współpraca. Wspomina o tym jeden z moich rozmówców:
[Jaka cecha sprawia, że możemy nazwać to co uprawiamy capoeira? – H. G.-M] […] Taka fuzja współpracy z tym
elementem, nie współpracy i próby zaskoczenia drugiej
osoby, sprawia, że jest to tak przyjemnie ambiwalentne,
że z jednej strony porozumiewamy się w tym ruchu, ale
z drugiej zastawiamy te pułapki […] [M, 14].
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Specyficzne doświadczenie roda kreuje mikrowersum, wewnątrz którego pozorny chaos
i entropia ulegają jednak kosmicznemu porządkowi. Ambiwalentny charakter relacji
między capoeiristas w grze oparty jest na ograniczonym chaosie, pewnym arche zaklętym w ruchu. Chaos jednak cały czas istnieje w potencjalnej postaci w przestrzeni
roda. Mimo iż pierwotnym założeniem jest ukazanie wyższości poprzez mandinga, spryt
i odpowiednie wyczucie czy „kminę”, a markowane kopnięcie jest wystarczającym narzędziem do rozsztrzygnięcia nieformalnego bądź co bądź zwycięzcy, pierwiastek czystego
pojedynku, brutalnej walki może się w każdym momencie uruchomić – wszystko dalej
zawiera się w unormatywizowanej warstwie zasad gry, jej przestrzeni i aksjologii. Innymi
słowy, bójka wewnątrz roda nie stanowi przekroczenia granic – mieści się w regulacjach
narzucanych przez samą naturę gry, jest zamknięta wewnątrz przestrzeni roda, normy
i wartości capoeira z kolei dopuszczają tę formę kinestetycznej ekspresji rywalizacji.
Podkreślają to słowa jednego z ćwiczących:
To jest właśnie fajne, że to wszystko jest takie płynne. To nie jest tak, że trzeba się
pobić, ale że to się wszystko zaplata, że można się zawsze pobić, jeśli ktoś tego
oczekuje, ale też uczysz się takiego sprytu, że nie, nie muszę tej osoby teraz pobić,
ale mogą ją po prostu zaskoczyć [M, 6].
Podczas roda wszystko może się wydarzyć, jak wskazują potoczne narracje. Jest ona
o tyle specyficzna, iż, jak wspomniałem, medium dialogu nie jest język, a ciało i ruch.
Roda ma swoją mityczną właściwość, a ta mityczność nie ogranicza się jedynie do oznaczanej przezeń przestrzeni, ale również kontekstu zjawisk, jakie mogą się wydarzyć. W tym
sensie, każdy zadeklarowany ruch – informacja, łączy się z pewną tradycją, pewnym
etosem. W praktyce w capoeira jedną z ważniejszych figur etycznych jest malandragem,
czyli oszustwo lub cwaniactwo, które nie jest jednak rozumiane w pejoratywny sposób,
a skupia się raczej na zaradności, sprawczości i błyskotliwości. W innych sztukach walki
również istnieją pewne niewypowiadane zasady, które znajdują swoje odzwierciedlenie
w przyjmowanych pozach czy konkretnych ruchach. Specyficzne przestrzenie areny
wymagają specyficznych zabiegów czy choreografii. Na myśl przychodzą mi teraz na przykład zapasy sumo, w których przestrzeń gry nie jest niewinna. Opuszczenie jej kończy
się porażką. Implikuje to pewne formy nie tyle praktyczne, co wręcz etyczne. Zapaśnik
sumo musi być jednocześnie jak góra – niewzruszony, ale też jak woda, reagować na ataki
wroga, wykorzystywać sytuację, w której się znalazł, ogrywać ją i doprowadzać do porażki
przeciwnika. W capoeira sedno gry, opisywanej jako dobra lub piękna, polega na dostosowaniu się do rytmu muzyki, odnajdywaniu w narzuconym nastroju sposobów, by pozbawić rytmu grę przeciwnika. Podczas zawodów sumo piękną grą, walką jest ta, w której
przeciwnik powstrzymując przeciwną mu siłę, wykorzysta ją do odniesienia zwycięstwa.
Ginga czyli „bujanie”
Ginga jest podstawowym ruchem w capoeira. Na pierwszych zajęciach przyszli capoeiristas uczą się najpierw tego niemal tanecznego, podstawowego kroku. Słowo ginga
w języku portugalskim oznacza po prostu bujanie i też ruch ten przypomina. Jest to
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rytmiczne (dopasowane do rytmu berimbau) ciągłe zmienianie pozycji, by raz jedna,
raz druga noga była z przodu, z jednoczesną zmianą ręki, która ma docelowo zasłaniać
twarz. Jednakże gra capoeira nie polega na powtarzaniu tego kroku. Mimo iż początkujący praktykanci mają tendencję do wykonywania kopnięć raz na kilka powtórzeń
podstawowego kroku, to w efekcie sens ginga sięga dużo głębiej. Ruch ten powinien
być płynny, „sztywna” ginga jest efektem niepożądanym. Capoeira powinna płynąć,
a ginga jest właśnie tym płynięciem. Każda technika, kopnięcie, podcięcie czy akrobacja
wyrastają na korzeniu „bujania” i do niego mają finalnie powrócić. W grze mistrzów
jednak ten ruch jest niezauważalny. Każda z technik płynnie przechodzi do kolejnej,
w momencie zagrożenia gracz reaguje unikiem, z którego stara się wyprowadzić technikę przywracającą mu ofensywną pozycję – jednak mimo mnogości technik, a raczej
właśnie dzięki niej, podstawowy krok nie występuje. Wynika to z faktu, iż termin ginga
nie określa konkretnego sposobu poruszania się, konkretnej pozycji, a raczej sposób
poruszania się w ogóle. Każda z technik bujania się jest poprawna, o ile jest płynna.
Stanowi pewną etyczną formułę, w jakiej ruchy mają się ukazywać. Nauczyć się robić
ginga nie znaczy poprawnie wykonywać konkretne kroki, lecz wykonywać wszystkie
znane ci warianty ruchów w określony sposób. W capoeira występuje wiele stylów,
odmian czy rytmów, w których koncepcja ruchu oraz gry jest nieco odmienna. Poza tym
różni gracze mają swoje własne style poruszania się. Z jednej bowiem strony istnieje
pewna konceptualna przestrzeń gatunkowości capoeira, w którą dane ruchy są wpisane,
z drugiej – ta sztuka walki kładzie duży ciężar na interpretację i stosowanie wariacji
w tychże ruchach. Ujawnia się to z resztą nie tylko w samej grze, ale również w graniu
na instrumentach. Istnieją bowiem konkretne rytmy, w jakie należy grać, niemniej od
muzyka oczekuje się, by stosował ozdobniki, wariacje i inne cechy gry, które z jednej
strony mieścić będą się w ramach tego gatunku muzyki, z drugiej pozwolą mu wyrazić
swoją twórczą ekspresję. Analogicznie nie istnieje recepta na idealną ginga. Są pewne
zasady, których należy przestrzegać, np.: trzymanie się rytmu, niewychodzenie poza
roda, zasłanianie rękoma twarzy czy unikanie kopnięć, jednak sposób, w jaki gracz
zareaguje na ruch jego adwersarza, pozostaje dowolny.
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Ginga stanowi jednocześnie wyjściową pozycję, jak i też jest odpowiednikiem gardy
z innych sztuk walk. Jest jednak o tyle wyjątkowa, że nie jest mniej lub bardziej statyczną pozycją, a dynamiczną akcją, ciągłym działaniem. Taka koncepcja ruchu jest
tłumaczona wartościami pragmatycznymi, jak i estetycznymi (przy czym niespecjalnie
chcę takie płaszczyzny rozróżniać, do czego dojdę jeszcze w dalszym tekście). Z jednej
strony, ciągle się poruszając, utrudnia się przeciwnikowi zadanie w pokonaniu gracza,
z drugiej odpowiednie ruchy są ładne, a więc pożądane.
Opisanie tego wymiaru zjawiska nastręcza mi pewnych trudności, gdyż, jak sądzę,
koncepcje ruchu traktujemy a priori. Stosujemy się do technicznych opisów, czasem
sięgając po metaforykę. Chęć wyeksplifikowania tego w tekście naukowym jest o tyle
trudniejsza, że metaforyczność niekoniecznie (nie wprost) jest cechą gatunkową naukowych publikacji. Nie dysponujemy wystarczającą terminologią, by opisać przestrzeń
przeżyć pomiędzy cielesnością, afektem a etyką, by w jakikolwiek sposób opisać takie
sytuacje, korzystamy z metafor lepiej opisanych przestrzeni sensualnych, jak np. wzrok
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czy słuch. Niemniej kinestezja i propriocepcja są płaszczyznami odmiennymi, o tyle też trudnymi do eksploracji, iż nawet
nie znajdują się one w potocznej kategoryzacji zmysłów.
To, w jaki sposób ginga wyróżnia się na tle ruchów czy pozycji
w innych sztukach walki, uświadomiło mi, iż granica między
praktycznością a estetyką przynajmniej w tym kontekście jest
niezwykle niewyraźna. Tak w capoeira, jak i w innych sztukach
walki: boksie, karate, wu shu czy aikido, istnieje pewna forma
na opisanie ruchów estetycznych, stawianych w opozycji do
ruchów praktycznych. W capoeira relacja między tymi dwiema
płaszczyznami nie jest tak wyraźnie zarysowana, gdyż praktyczny ruch zyska pełnię swej praktyczności, gdy jednocześnie
będzie ładny. Sztuki walki tworzą sytuację, w której one same
się manifestują. Capoeira tworzy i manifestuje się wewnątrz
roda, podczas gdy boks systematyzuje zasady ringu, a następnie manifestuje się właśnie w nich. Cała sytuacja walki jest
skonstruowaną przestrzenią, w której kategoria praktyczności
jest tak samo pre-definiowana przez założenia gry jak kategoria estetyczna. Garda boksera jest skuteczna przeciwko
atakowi boksera, jednak nie sprawdzi się przeciwko obaleniu
zawodnika MMA. Zawodnik MMA zna techniki użyteczne
przeciwko obaleniu innego zawodnika, lecz nie będzie w stanie rozbroić szermierza etc.
W tym sensie każda „praktyczność” i „estetyczność” ruchu,
jest w istocie cechą znaczącą jedynie w wykreowanym kontekście danej sztuki/systemu/sportu. Estetyka i praktyka są
dwiema stronami monety, dwiema płaszczyznami wewnętrznie skodyfikowanej etyki uprawianej praktyki.
Muzyka w capoeira

11 Floreios – nazwa akrobatycznych elementów capoeira.
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Greg Downey, pisząc o fenomenologicznej analizie muzyki
w capoeira, wskazywał na istotną rolę, jaką odgrywa muzyka
w przeżywaniu roda. Stopień zaawansowania capoeiristas oceniany jest wszak m.in przez jego umiejętność dostosowania
się do rytmu jednego z wiodących instrumentów w bateria,
berimbau [Downey 2002]. W istocie, rytm berimbau nie tylko jest w stanie kontrolować tempo i temperament gry, ale
także przez zmianę rytmu prowadzący jest w stanie zmienić
jej zasady. Rytm Regional na przykład charakteryzuje szybką
grę, pełną wysokich kopnięć oraz płynnych floreios11. Banguela jest z kolei powolnym rytmem, granym jak najbardziej

przy ziemi, gdzie najważniejsze jest, by wykazać się malicia – sprytem. Inny z rytmów,
Santa Maria, jest rytmem podczas którego zadaniem graczy jest zbieranie worka
z pieniędzmi z podłogi za pomocą ust, a Amazona z kolei obliguje graczy do imitowania swoimi ruchami zwierząt. Downey w swoim artykule pisał, że praktyk capoeira
uczy się możliwych wariacji ruchów, swoistego kontekstu, w ramach którego można
uprawiać tę sztukę poprzez obserwację starszych kolegów, idolów, mistrzów, oraz
przez afektywne uczestnictwo w akompaniamencie capoeira. Zaangażowanie ciała
w emocje (przez co rozumiem kulturowy wymiar ich odczuwania oraz sposób tychże
ekspresji) nie jest czymś „wrodzonym”, jest cechą nabywaną w kontekście akulturacji,
którą za Maussem możemy nazwać „habitusem” [Mauss 1973]. John Blacking podczas
swoich badań przeżycia transu zauważył podobny fakt, pisał, iż „ludzie muszą nabyć
pewne przyzwyczajenie, aby móc zasymilować konkretne doświadczenia sensoryczne” [Blacking 1985]. Tego rodzaju przyzwyczajenia w przypadku capoeira biorą się
z tego co Marcel Mauss nazwałby Prestigious Imitation – naśladowaniem i podziwianiem ukształtowanego kontekstu wśród kompetentnych capoeiristas oraz sprzężeniu
zwrotnym podczas aktywnego uczestniczenia w wydarzeniu, jakim jest roda, między
warstwą muzyczno-rytmiczną, afektywną i cielesną. John Chernoff podczas swoich
badań terenowych z perkusjonistami pisał: „ruch jest kluczem do słuchania muzyki.
Jeśli pozbawimy muzyki jej relacji z ruchem, pozbawimy ją jej partycypacyjnego charakteru” [Chernoff 1997].
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Muzyka w kontekście capoeira jest postrzegana jako zjawisko niezwykle cielesne. Muzykanci nadający rytm wydarzeniu roda zobligowani są grać na instrumentach traktowanych jako swoiste przedłużenie cielesności. Obserwując z zewnętrznej perspektywy
akt grania, nie sposób nie zauważyć cielesnego zaangażowania muzyków. Nie chodzi
rzecz jasna o oczywisty fakt, iż powstaniu dźwięku musi towarzyszyć zawsze jakaś interakcja – ale o całościowe zaangażowanie ciała w tworzenie rytmu, stanowienie o nim
za pomocą narzędziowości ciała. Widzimy muzyków, którzy wybijają rytm, bujając się do
niego, tańcząc wręcz przy swych instrumentach. Rola instrumentu nie jest zewnętrzna,
nie stanowi przedmiotu służącego do komunikacji, instrument staje się kolejnym medium
zaangażowanym w ruch ciała. Akt grania na berimbau splata się z kulturowym obrazem
całej praktyki, bowiem specyfika instrumentu wymaga działania całym ciałem. Muzyk,
grając na berimbau, zmienia intensywność dźwięku, poprzez przysuwanie i odsuwanie
od siebie instrumentu – dźwięk w inny sposób niesie się, kiedy pudło rezonansowe
ma przestrzeń, by wybrzmieć, a inaczej kiedy jego dźwięk jest tłamszony przez ciało
muzyka. Toteż i pozycja instrumentalisty nie jest stała. Nie istnieje prawidłowa pozycja
do grania na berimbau (choć zapewne istnieją nieprawidłowe), gdyż akt gry uniemożliwia przyjęcie statycznej pozy jako takiej. Co więcej wiodąca rola berimbau wykracza
poza płaszczyznę dźwięków. Instrument poza grą jest używany do sygnalizowania
(przez wskazanie, podniesienie, skinięcie instrumentem etc.), stosowania ostrzeżeń,
zachęcania do większego zaangażowania graczy bądź stopowania ich temperamentu,
a przede wszystkim udziela pozwolenia na wejście do gry capoeiristas.
Roland Barthes wskazywał, iż dźwięk muzyki nie wyłania się z próżni (Barthes
1977). Jest wytworem pewnego aktywnie zaangażowanego ciała. Owemu cielesnemu
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wymiarowi muzyki zaproponował termin „muzycznego ziarna”. Powstaniu dźwięku
musi towarzyszyć jakiś akt ze strony muzyka. Muzyka (przynajmniej ta „żywa”, nie
elektroniczna) jest wynikiem jakiegoś działania podstawowego ludzkiego narzędzia,
jakim jest ciało. Klawisze fortepianu muszą zostać fizycznie wciśnięte z odpowiednią
siłą, śpiewak musi poprowadzić przez swe ciało strumień powietrza. Cielesna ingerencja zmienia jakość dźwięku. Inna siła nacisku klawisza zmieni jego intensywność,
strumień powietrza może iść z przepony lub płuc, przechodzić przez zaciśnięte lub
rozluźnione gardło, rezonować przez nos, czoło lub szczękę – w zależności od prezentowanego stylu. Każda ingerencja ciała zmienia jednak jakość dźwięku. W capoeira waga cielesności w wytwarzaniu dźwięku zdaje się mi tym bardziej oczywista
i widoczna. Niemniej dźwięk nie tylko jest połączony z cielesnością. Jak zasygnalizowałem wcześniej, w grze capoeira graczy można postrzegać jako komunikujących się
adwersarzy, z kolei przedmiotem wymiany informacji wydaje mi się z jednej strony
agon sam w sobie, z drugiej zaś afekt. W tym sensie, aby roda była dobra, musi istnieć pewna harmonia, dobra energia, którą praktykanci zwą nierzadko terminem axé.
Harmonia ta, jak mniemam, nie jest equilibrium kilku płaszczyzn, jakimi byłyby ciało,
emocje i dźwięk. Jest ona jednym wymiarem, w którym te jakości stają się niemożliwe do rozdzielenia. Ciało jest narzędziem ujawniającym dźwięk i afekt. Jednak nie
z choreograficznym wyrachowaniem, a w spontanicznej, bezpośredniej ekspresji.
Stwierdzenie, iż dźwięk wynika z ciała, afekt z dźwięku, a ruch (ciała) z afektu byłoby niedopowiedzeniem. Tautologiczna struktura tej kolejności nie jest odpowiednia
w momencie, gdy każda forma ekspresji istnieje, jednocześnie wpływając na inne
oraz będąc ich wynikiem.

Użyteczność sportu jest zakładana a priori, przez co znaczenie praktyki traktowanej
jako sportowej ulega zmianie.

Pisząc o tej płaszczyźnie dźwięku/ciała/emocji, nie powinienem stosować ich wyróżnienia, gdyż istnieć mogą jedynie wspólnie. Jednak praktyki językowe utrudniają
mi przyjęcie takiej narracji, a problemu tego nie rozwiązałoby wprowadzenie nowej
definicji – ta tak czy inaczej musiałaby zostać wytłumaczona przez wyróżnienie tych
płaszczyzn. Podział na różne poziomy zjawiska istnieje jednak tylko w przestrzeni językowej bądź analitycznej. W sferze przeżyć jest to być może po prostu – axé. Może
być dobre (kiedy axé jest) lub złe (kiedy go nie ma), lecz capoeiristas intuicyjnie wiedzą,
kiedy jest ono odczuwane i kiedy gra jest dobra.
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Różne sportowe konkurencje czy praktyki stanowią niewątpliwie okazję do wyrażenia
swojej fizycznej sprawności. Na ową sprawność nieustannie cień rzuca rygor „użyteczności”. Szeroko rozumiane „wysportowanie” ma czemuś służyć. Zawody sportowe są
przestrzenią, podczas której wyłania się najsprawniejszego zawodnika, jednak w rygorze użyteczności sport maskuje, iż w istocie jest pozbawiony pierwotnego znaczenia.
Wpisana w bieganie prymarna celowość ogranicza się do „biegnięcia za”, a więc łapania
kogoś/czegoś, lub „biegnięcia przed”, a więc uciekania przed kimś/czymś. Z kolei biegi,
wyścigi czy maratony są przygotowywaniem ciała do lepszego… przygotowania swego
ciała do lepszego… przygotowania swego ciała do lepszego… i tak w nieskończoność.
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Jednocześnie sztuki walki nieustannie tkwią w surowym rygorze ich „praktyczności”.
Wobec praktykanta sztuk walk potocznie rzuca się wymaganie, by ten był „gotowy”
na wykorzystanie nabytych umiejętności w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Tymczasem
tak sztuki walki, jak i sport są symulakrami, wciąż ukrywającymi, iż w istocie pozbawione są celowości – czy też raczej wytwarzają własną celowość, którą następnie mogą
zaspokoić. Bieganie nie stanowi uciekania czy gonienia (chyba że poprzez nadużycie
metaforyczności terminu „bieganie”), tak też sporty walki nie odnoszą się do pozbawionej kulturowego bagażu idei „walczenia” stanowiącej czystą konfrontację dwóch sił.
Sztuki walki są w moim mniemaniu przestrzenią pewnej kulturowej manifestacji oraz
kontekstem dla wyrażenia indywidualnych ekspresji (w ramach cech gatunkowych
danej sztuki). Stanowi to o ich dialogicznej strukturze, gdzie komunikowaną informacją są afekty i emocje. Te wyrażają się w ciele oraz poprzez ciało. Kategoria „wnętrza” i „zewnętrza” może być zauważalna jedynie jako kategoria analityczna, bowiem
w spontanicznej ekspresji istnieje jedna, nierozróżnialna przestrzeń jestestwa. „Ja” to
wszystko, co czuję niezależnie od receptora, który odczuwanie rejestruje. Akt ruchu
stanowi podstawowy sposób posługiwania się ciałem. Ruch jest aktywną percepcją,
nie tylko informuje o granicy i otoczeniu jednostkowego „ja”, ale jest działaniem, przez
które „ja” wchodzi w interakcję ze światem.
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Bycie w ciele poprzez ruch, interakcję,
współdziałanie.

Studentka na wrocławskiej etnologii i antropologii kulturowej. Jej zainteresowania
badawcze oscylują wokół antropologii miasta,
fotografii, antropologii ciała oraz krytyki
kultury. Pasjonuje się fotografią, teatrem
i literaturą piękną. Śpiewa od dziecka. Jest
aktorką we wrocławskim teatrze Ej!Aj, gdzie
uczy się pracy z ciałem i relacji z partnerami
na scenie.

Rozważania na przykładzie Contact Improvisation

Według Ruth St. Denis, jednej z czołowych przedstawicielek
tańca współczesnego, ciało stanowi naturalny instrument,
który wyraża wibrację życia pełną uniesienia, piękna lub odbija
negatywne stany takie jak strach, nienawiść, uprzedzenia.
Taniec może być postrzegany jako żyjąca rzeźba nas samych.
W tym artykule chciałabym skupić się na tym, jakie znaczenie
posiada taniec w odniesieniu do koncepcji ucieleśnionego
podmiotu Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Czy poprzez praktykę tańca – ,,bycie ciałem w ruchu” – możliwa jest zarazem
specyficzna praktyka poznawcza? Poznawanie jakby ,,od wewnątrz”, poprzez ciało? Chciałabym zwrócić szczególną uwagę
na taniec zorientowany na relację z drugim człowiekiem,
gdzie ,,ciało »kontempluje« swoją obecność poprzez drugą
osobę” (Juźwik 2015-2014: 22), a nade wszystko na bycie
w ciele ,,tu i teraz”, sytuacyjnie, sensorycznie, poprzez ruch,
interakcję i współdziałanie. Tego typu praktyką jest Contact Improvisation.
Bycie w ciele – poznanie ucieleśnione
Kwestie związane z ucieleśnionym poznaniem pojawiły
się w filozofii po raz pierwszy prawdopodobnie dopiero pod koniec pierwszej połowy XX w. w kręgu francuskich fenomenologów. W Fenomenologii percepcji Maurice
Merleau-Ponty (2001) stara się uchwycić i opisać źródłowe doświadczenie świata, które nie jest niczym innym, jak
doświadczeniem ciała działającego w świecie, pomiędzy
innymi ciałami, w kontakcie, interakcji i, co niezwykle istotne, w ruchu. Podmiot, o którym pisze francuski filozof nie
stanowi czystej świadomości – która była punktem wyjścia
i przedmiotem badań Edmunda Husserla we wczesnej fazie rozwoju fenomenologii – lecz cielesność. Egzystencję
określa on za Martinem Heideggerem jako specyficzne
bycie-w-świecie, ,,gdzie określenie świata jako przedmiotu
poznania jest wtórne wobec pierwotnej dostępności świata
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danej dzięki ciału i w przeżywaniu ciała” (Gołębiewska 2004: 241) Ciało u Merleau-Ponty’ego jest narzędziem rozumienia, to w nim konstytuuje się sens, na przecięciu ucieleśnionego bytu i tego, co go otacza. Wyrazem natury ciała jest cecha,
którą filozof określa jako:
,,myślenie organiczne” – ciało jako element rzeczywistości zewnętrznej potrafi
bez udziału świadomości dostosować się do sytuacji, co ma wyraz choćby w odruchach, które nie pojawiają się bez sensu, tylko są odpowiedzią na sytuację
i odczytaniem jej znaczenia (Merleau-Ponty 2001: 68).
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Francuski fenomenolog określa związek świadomości ze światem jako przedrefleksyjny.
Merleau-Ponty zaznacza, że istnieje świadomość nieetyczna, czyli taka, która nie posiada
pełnego określenia swych przedmiotów, kierująca się logiką przeżywaną. Znaczenie
treści tej świadomości jest immanentne, czyli dostępne jedynie przez doświadczenie i przeżycie (Nowacka-Dobosz, Femiak, Pędraszewska-Sołtys 2015: 58). Oznacza
to, że wiedza pojęciowa zakorzeniona jest w pierwotnej, bezpośredniej „wiedzy”, jaką
posiada ciało. Poprzez zmianę rozumienia tego, czym są ciało i świadomość, filozof zmienia koncepcję podmiotu. Cielesność jest tutaj specyficznym sposobem bycia w świecie,
to w oparciu o nią konstytuuje się wszelka podmiotowość.
Istotnymi pojęciami, które Merleau-Ponty wprowadza, by opisać cielesne doświadczenie
są schemat ciała (schéma corporel) i ciało własne (corps propre). Schemat ciała odnosi
się do percepcji wewnętrznej i percepcji siebie samego w danej chwili, do postrzegania
własnej pozycji w przestrzeni, ale również do postawy ciała względem zadania, które
się przed nim pojawia. Marek Pokropski w takich słowach podsumowuje stanowisko
Merleau-Ponty’ego:
Doświadczenie ciała nie może więc zostać zawężone z jednej strony do prostych relacji bodziec-reakcja, z drugiej do syntezy wielości wrażeń. Percepcja
i motoryka ciała są wzajemnie sprzężone. Każdy ruch wpływa na postrzeżenie, a to z kolei jest motywem zmiany położenia ciała (dlatego też Merleau-Ponty twierdzi, że filozofia ciała jest zarazem teorią percepcji). Schemat
ciała jest zatem systemem nieskończenie wielu pozycji i perspektyw, który
definiując aktualną pozycję ciała, jednocześnie wykracza poza ramy tu i teraz
(Pokropski 2011: 124).
Ciało jest uwikłane w świat, trwa w nieustannej relacji i zależności, jego granice są
płynne i zmienne. Ciało własne jednocześnie postrzega siebie i świat oraz jest postrzegane przez innych, nie jest w pełni autonomicznym podmiotem ani przedmiotowym
organizmem, jest gdzieś pomiędzy.
Ciało bowiem nie jest tu utożsamiane ani z tym, co definiowano jako podmiot
poznania, ani z tym, co miałoby być przedmiotem poznania, a jego status jest
dwuznaczny i poznawczo, i egzystencjalnie. Stanowi ono warunek dostępu do
przedmiotu poznania, samo będąc podmiotowym (Gołębiewska 2004: 241).
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Interesującym stanowiskiem we współczesnej kognitywistyce, wyrastającym z fenomenologii Merleau-Ponty’ego, jest enaktywizm. Zakłada on, iż poznanie zdeterminowane jest przez działanie ucieleśnionego bytu w świecie. ,,Enaktywizm ma pogodzić
standardy naukowości ze światem przedrozumienia, ma wyjaśnić poznanie nie jako
abstrakcyjny proces obliczeniowy, ale jako proces ucieleśniony i zanurzony w rzeczywistym świecie” (Pokropski 2011). Poznanie jest tutaj fenomenem pojawiającym
się na przecięciu ciało–świat. Zdaniem jednego z przedstawicieli enaktywizmu, Alvy
Noëgo (2004), percepcja jest integralną częścią ruchu, integralną częścią bycia, nie
da się jej oddzielić od tego, co robimy, wyłączyć jej. Ciało posiada swoistą inteligencję, jest matrycą pamięci wykonywanych przez nas ruchów. Magdalena Juźwik
podkreśla fakt, że ciało w którym żyjemy, jest zarazem ciałem, którym jesteśmy –
jest z nami tożsame:
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Zapamiętuje nie tylko nasz umysł, ale też nasze ciało, które jest materialnym nośnikiem indywidualnej historii każdego człowieka. To na ciele zapisane są istotne
elementy naszego bycia w świecie. Jeżeli „w toku istnienia” stracimy np. rękę,
nasze ciało się zmieni, zostanie zdeformowane – tylko ciało będzie znacznikiem
tych działań; nie zmienimy biologicznych uwarunkowań: płci, rasy, koloru skóry.
Ciało jest świadectwem, przedmiotem zapośredniczenia w świecie, stanowi medium niewerbalnej komunikacji. Ciało jest plastyczne i modalne, zmienia się wraz
z upływem czasu (Juźwik 2014–2015: 21).
Merleau-Ponty również zakłada, że to, co duchowe jest tożsame z tym, co cielesne; jego
zdaniem obie te płaszczyzny są niemożliwe do rozdzielenia podczas faktu egzystencji
człowieka – między tym, co psychiczne i fizyczne zachodzi ciągła wymiana (Merleau-Ponty 2001: 106). Dla filozofa ludzkie ciało to niezwykła przestrzeń, w której zachodzi
ciągły ruch wychodzenia ku zewnętrzności, a jest on możliwy tylko i wyłącznie dzięki
niepowtarzalnej naturze ludzkiego ciała (Nowacka-Dobosz, Femiak, Pędraszewska-Sołtys 2015: 57-58).
Ciało w ruchu
Ciało, żywe, percepujące i zapamiętujące, jest zawsze w ruchu. W praktyce analizy
własnego ruchu, który jest początkiem tańca, tkwi ogromny potencjał poznawczy.
Poprzez skupienie uwagi na ciele, na byciu w ciele, a jednocześnie obserwowaniu go
jakby z zewnątrz dokonuje się zjednanie podmiotu i przedmiotu – medytacja w ruchu. Jest to miejsce czy przestrzeń, które Merleau-Ponty określał ciałem własnym.
Istnieje ono gdzieś na przecięciu poznającego podmiotu i przedmiotu poznania, który
na moment – w stanie medytacji w ruchu – stanowi jedno. W takich momentach to,
co cielesne przenika i splata się z tym, co mentalne. Juźwik pisze o tej relacji w tańcu
w takich słowach:
ciało (materialny nośnik znaczenia) musi współgrać z bezcielesnością (sferą psychiczną, emocjonalną, pamięciową). Oczywiste jest przecież, że materia tworzy
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1 http://student.us.edu.pl/files/student/pdf/
Zatanczyc%20siebie.pdf (dostęp: 3.03.2020).
2 Choreoterapia zakłada, że zmiany na poziomie neuro-mięśniowym powodują nie tylko fizyczne, ale również psychiczne zmiany.

3 Fragment rozmowy, którą przeprowadziłam z Dorotą Kamecką, wrocławską instruktorką i tancerką Contact Improvisation w
dniu 6.04.2020.
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jedność z formą, że sacrum nie może istnieć bez profanum. Te sfery łączą się ze sobą i przenikają, nie są jasno
odgraniczone (Juźwik 2014-2015: 29)/

dostarczająca fizyczną i emocjonalną prawdę, o wspólnym momencie ruchu, który pozostawia uczestników
poinformowanych, skupionych i ożywionych4.

Wykorzystanie elementów tańca, ruchu i rytmu jest drogą
do uzyskania harmonii ciała i umysłu – jak pisze psycholożka Małgorzata Tyburska – ,,ułatwiają poznanie siebie, swoich emocji i porozumienie z innymi ludźmi. Pozwalają nam,
w bezpieczny i społecznie akceptowalny sposób, na ekspresję
własnych stanów emocjonalnych”1. Taniec posiada niezwykły
potencjał terapeutyczny; w formie choreoterapii2 jest drogą
do wyzwolenia siebie od różnego rodzaju niezwerbalizowanych blokad. Poza ramami szeroko pojętej arteterapii jest
sposobem na wyrażenie swoich emocji, próbą opowiedzenia
historii, głębszego wglądu w swoje wnętrze, zabawą i kontaktem z partnerami w tańcu. Eksplorując i próbując poszerzyć o nowe pojęcia koncepcję ucieleśnionej podmiotowości
Merleau-Ponty-ego, proponuję wprowadzić pojęcie świadomości ciała: świadomego bycia ciałem i w ciele. Odnosi się
ono do rozumienia jego motoryki, dostrzegania niuansów
i zmian w ekspresji ciała, uważności w odniesieniu do zadań,
przed którymi stawiany jest podmiot i które się przed nim
pojawiają. Pojęcie świadomości ciała często pojawiało się
w rozmowach, jakie prowadziłam z tancerzami i tancerkami
Contact Improvisation. Jedna z moich rozmówczyń podkreślała, że taniec jest dla niej ,,mocnym narzędziem do budowania
świadomości ciała”3.

Pracując nad tą metodą, wykorzystał on elementy ruchu, takie
jak: chodzenie, bieganie, siedzenie czy przewroty, a także
wybranych wschodnich sztuk walki – Aikido czy Qigong. Tancerze zapoznają się ze spektrum możliwych ruchów, jednak
poruszając się, dokonują spontanicznych wyborów, od nich
zależy też kiedy to zrobią. W tej metodzie nie ma mowy o narzuconej, ustalonej z góry choreografii, krokach. Wszystkie
ruchy wydarzają się tu i teraz, w danym momencie, kreowane
są przez tancerza, przestrzeń i pozostałe osoby.

Ciało w interakcji i współdziałaniu
Contact Improvisation to taniec, który opiera się na pogłębionej świadomości ciała i podejściu do ruchu jako sposobu
niewerbalnej komunikacji. Czym dokładnie jest ten taniec?
Nazwa podpowiada nam, iż polega on na wchodzeniu w kontakt i powiązanej z tym improwizacji. Taniec ten jest jednak
czymś znacznie więcej. Jako odrębny nurt zapoczątkował go
amerykański choreograf Steve Paxton. On sam opisuje Contact w takich słowach:
Contact Improvisation to spontaniczny, fizyczny dialog,
od bezruchu po silną energetycznie wymianę. Czujność
jest rozwijana by zorientować się w stanie fizykalnej
dezorientacji, by zaufać swoim instynktom przetrwania. Jest to swobodna gra z równowagą, samokorygująca niewłaściwe ruchy i wzmacniająca właściwe,

szok kulturowy 1/2020

4 https://www.nytimes.com/2017/10/20/
arts/dance/steve-paxton-tea-for-three-yvonne-rainer-simone-forti.html (dostęp:
3.03.2020 )

Jest to nie tylko kontakt pomiędzy tancerzami, ale też szukanie kontaktu z samym sobą i doświadczaną przestrzenią.
Instruktorka i tancerka Contact Improvisation, z którą udało mi się porozmawiać, tak opisywała swoje doświadczenia
z tym tańcem:
Contact jest dla mnie ruchem w relacji, relacji na wielu
poziomach. Czasem jest to relacja czysto fizyczna, czasem pojawia się wyraz artystyczny, czasem też emocje.
Tańcząc go jeszcze bardziej zyskuję poczucie wolności,
mogę zrobić rzeczy, które solo są niemożliwe, podróżować w trójwymiarowej przestrzeni. Bardzo lubię w CI
organiczność ruchu, co pozwala na podążanie w nieznane5.
Świadome poznawanie jakości swoich ruchów, tego, skąd
bierze się energia ruchu, co się z nią dzieje, jaka jest jej
droga w ciele i poza nim. Dla tancerzy ważne jest, by ruchy
były funkcjonalne, by odnaleźć w nich przyjemność. Performowanie ma raczej wewnętrzny niż zewnętrzny wymiar,
nie tańczy się ,,dla kogoś”, na pokaz, ale dla siebie samych.
Zasady kierujące ciałem tancerza i ciałem jego partnera
to m.in. podążanie za punktem kontaktu, dzielenie równowagi, podnoszenia z użyciem jak najmniejszej siły, użycie
siły odśrodkowej np. przy obracaniu się, wsłuchiwanie się
w impulsy, jakie wysyła ciało drugiego tancerza. Sfera związana z zaufaniem, ze spontanicznym oddaniem swojego
ciężaru drugiej osobie to w moim odczuciu newralgiczny
punkt. Ogromnie ważny, ale i dla wielu trudny etap. Ta metoda pozwala na swobodne zbliżenia w tańcu, wyzwala ruch
i pozwala mu się swobodnie toczyć przez ciało, poprzez

5 Fragment rozmowy, którą przeprowadziłam
z Dorotą Kamecką, wrocławską instruktorką
i tancerką Contact Improvisation 6.04.2020.
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ciała, z ciała do ciała. W Contact Improvisation realizują się
założenia Merleau-Ponty-ego dotyczące natury ciała, jego
organicznego myślenia, które jest źródłem wszelkich odpowiedzi ciała na to, co nadchodzi. Ciało jest źródłem wiedzy
o nas i otaczającym nas świecie. Contact jest metodą odkrywania jej pokładów, twórczą eksploracją. Jednak dopiero
refleksja nad tym, co przynosi tego rodzaju taniec, jest dla
mnie niezwykle odkrywcza. Kiedy towarzyszące mu praktyki
związane z ruchem w ciele i z ciałem potraktuje się jako pewnego rodzaju metaforę poznawczą w zupełnie niezwiązanych
z tańcem sferach życia.
6 Kontakt będzie oznaczać tutaj dla mnie
bycie w stanie nieustannej uważności psycho-fizycznej, otwartości na to, co się wydarza i gotowości na to, by odpowiedzieć
na impuls. Jest to kategoria emiczna, którą
poznałam podczas zajęć contact improvisation, w jakich miałam okazję brać udział.
Spotkałam się również z takim rozumieniem
„wchodzenia w kontakt” czy „bycia w kontakcie” z samym sobą podczas grupowej
praktyki jogi.
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Wejście w kontakt6
W moim odczuciu wejście w kontakt zakorzenia w ,,tu i teraz”, w miejscu, którego się doświadcza. Pozwala na słuchanie
siebie, swojego pulsującego ciała i wsłuchiwanie się w drugiego człowieka – budowanie relacji. Zasady, którymi rządzi
się Contact Improvisation stanowią dla mnie swego rodzaju
kalkę, którą można powielać na zupełnie inne, nie związane
z tańcem obszary, praktykując słuchanie siebie, bycie w sobie,
bycie uważną i otwartą na wydarzający się, możliwy kontakt.
Tak, by ta pierwotna w stosunku do świadomej refleksji, wiedza wyrastająca z ciała, którą Merleau-Ponty określał jako
myślenie organiczne, była wskazówką, dotyczącą tego kim
jesteśmy, w jakie skomplikowane relacje jesteśmy organiczni,
cieleśnie uwikłani i dokąd zmierzamy – czy obraliśmy dobrą drogę, starannie separując bycie ciałem od bycia w ciele,
dokąd zaprowadziła nas ta instrumentalizacja cielesności?
Co nasze ciała mogą ,,powiedzieć” nam o świecie, w którym
żyjemy? Na zajęciach Contact Improvisation, na które uczęszczałam, często podnoszony był problem granic, wyraźnego
ich zaznaczania lub też przeciwnie – przekraczania kolejnych.
Narracje, którym się wówczas przyglądałam, mogą wpisywać
się, moim zdaniem, w założenia ontologii relacyjnej i nowej
duchowości, wyrastającej z ekoposthumanistycznego zwrotu. W ramach tego podejścia rzeczywistość rozumiana jest
jako sieć splątanych zależności, interakcji i relacji, gdzie podmiot ludzki jest silnie powiązany – wręcz nierozerwalnie –
z przedmiotem swojego poznania, szeroko pojętą przyrodą.
U podstaw owego zwrotu leży silna wiara bądź przekonanie
o jedności wszelkiej naukowej i nienaukowej wiedzy. Ekoposthumanistyka, z której owa nowa duchowość się wyłania,
według Ewy Domańskiej opiera się na:

myśleniu relacyjnym, które podkreśla wzajemne związki, współzależności, współbycie i współżycie naturo-kultury, człowieka i środowiska, bytów i istot ludzkich
i nie-ludzkich. W opcji tej chodzi o zmianę świadomości,
a także o społeczną transformację i budowanie partycypacyjnej i inkluzywnej demokracji ekologicznej; o możliwość kompozycji wspólnego świata zrzeszającego ludzi
i nie-ludzi (Bruno Latour). Przy czym ten wspólny świat
rozumiany jest nie w kategoriach globalizacji, ale w perspektywie planetarnej i kosmicznej, a także molekularnej (Domańska 2013: 15).
Zmiana świadomości, o której pisze Domańska, związana jest
z głęboką refleksją nad wielością zależności, jakie determinują
ludzki i nie-ludzki byt, nad ich współistnieniem. Poczucie separacji, wyobcowania i płynności charakterystyczne dla człowieka doby ponowoczesności, opisywanej przez Zygmunta
Baumana w Płynnej nowoczesności (2006) zastąpione zostaje
tutaj zakorzenieniem w doświadczaniu świata. Rosi Braidotti
w takich słowach wyraża się o nowej podmiotowości:
Posthumanistyczna etyka dla niejednolitych podmiotów czerpie z poczucia powiązania między ja i innymi,
łącznie z innymi nie-ludzkimi czy też przyrodniczymi,
pozbywając się przeszkody, jaką stanowi egoistyczny
indywidualizm […] jest to afirmatywna więź umieszczająca podmiot w przepływie relacji z licznymi innymi.
(Braidotti 2016: 121-122).
Struktura tych relacji pozostaje płynną, ale przypomina bardziej sieć niż dryfujące w przestrzeni, obijające się o siebie
atomy. Wspominany kontakt ma swoje źródło w pierwotnej
interakcji nas samych ze światem. Mateusz Hohol pisząc
o metaforach jako o nośnikach znaczenia, porusza zagadnienie interakcji jako źródła wiedzy o świecie:
sądy, które uznajemy za prawdziwe, nie stanowią absolutnej prawdy o świecie. Są one jednak czymś znacznie
więcej niż tylko naszymi mniemaniami. Mówią one bowiem coś o interakcji nas samych ze światem zewnętrznym. Interakcji, która kształtowana była przez wiele
tysiącleci ewolucji biologicznej i kulturowej7.
Interakcja jest słowem kluczem do wyrażenia mojej myśli,
zawartej w tym artykule. Interakcja ciała z otaczającym go

7 https://www.granicenauki.pl/myslenie-metaforami-czyli-dlaczego-glowa-do-gory-26056, (dostęp: 3.03.2020).
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światem, jest źródłem ucieleśnionej wiedzy; zakorzenienie w ciele może umożliwić
głębszy wgląd w tę organiczną wiedzę, być przyczynkiem do pozytywnych indywidualnych i społecznych zmian. Wieńcząc wypowiedź, przywołam słowa Juźwik dotyczące
teatru tańca:
W teatrze fizycznym emocje przefiltrowane przez specyficzny język ciała opowiadają o najbardziej pierwotnych, naturalnych odruchach, wyrażają naszą intymność
i indywidualność za pomocą komunikacji niewerbalnej (Juźwik 2014-2015: 27).

60

Praktyka uważnego tańca może być zatem drogą do pogłębionej refleksji nad ciałem
w ruchu, ruchem odbywającym się w ciele. Jest to jedna z dróg wiodących do poznania siebie, wglądu we własne wnętrze, refleksji nad tym, w jaki sposób budujemy
relacje z naszym otoczeniem, tym ludzkim oraz tym składającym się z nie-ludzkich,
różnych od ludzi, aktorów (rośliny, zwierzęta, szeroko rozumiana biosfera). Praktyka
ta może stanowić również ścieżkę do świadomego bycia w ciele, ale i bycia ciałem
ze wszystkimi towarzyszącymi temu procesowi konsekwencjami. Wejście w kontakt
jest w moim odczuciu przyczynkiem do praktyki filozofii ciała i zgłębienia teorii poznania Maurice’a Merleau-Ponty›ego. Stanowić ono może również krok w stronę rozszerzenia własnej podmiotowości w ramach ontologii relacyjnej.
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resowany kwestią rodzimowierstwa słowiańskiego. Poszerza swe horyzonty w antropologii
współczesności. W wolnych chwilach tatuażysta oraz linorytnik. Sztukę łączy z nauką.

Wszystkie grafiki w artykule są autorstwa
Dominika Rolka.

Tabor wędruje do nieba. Sedno tkwi w jednym zdaniu będącego w istocie jest tytułem filmu z 1975 roku w reżyserii Emila
Loteanu. Ekranizacja stworzona została na kanwie powieści
Maksima Gorkiego, a dokładniej Aleksieja Maksimowicza
Pieszkowa, rosyjskiego oraz sowieckiego literata i noblisty.
Kadr z tego filmu stał się dla mnie inspiracją do stworzenia
grafiki – przedstawia muzykanta z Galicyjaków, jednego ze
szczepów cygańskich należących do grupy Polskich Romów
nizinnych (Ficowski 2000: 46).
Swoisty nimb otaczający głowę aktora jest z kolei elementem
zaczerpniętym z romskiej flagi (powstałej dopiero w latach
70. XX wieku, czyli jakiś czas po tym gdy większość z nich
zaczęła prowadzić osiadły tryb życia za sprawą powojennych ustaw) – ma symbolizować koło wozu, którym niegdyś
poruszali się oni po świecie. Sama postać, choć wzorowana
na jednym z aktorów, ma być jedynie punktem wyjścia dla
moich rozważań dotyczących ruchu. Wiadomym jest, że ruch
jest nieodłącznym elementem życia człowieka, jednak u Cyganów czy też Romów posiada pewne wytworzone poniekąd
(zarówno przez samych Romów, jak i ludnośc spoza szczepów) konotacje – czy to ze względu na nieustanną podróż
odbywaną jeszcze do niedawna przez wiele cygańskich grup,
czy też przez wzgląd na ich podejście do tańca i muzyki, której
skoczność może się wydać niedościgniona. Zresztą, Cyganie
choć „znani”, przez większość z nas nadal tkwią w okowach
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stereotypów, jednocześnie będąc ciągle pewnym egzotycznym elementem, nie tylko
w Polsce, ale również w innych krajach Europy oraz poza nią. Ponadto należy mieć
na uwadze, że stereotypy także posiadają swoje funkcje. Częstokroć, próbując stawić
czoła przedstawieniu Cyganów (i nie tylko), sami wpadamy w pułapkę stereotypów, nie
wiedząc o tym. Próbując wykreować takowy obraz, kreujemy go głównie za pomocą
własnych obserwacji, które jak wiadomo nie są wolne od osądów oraz uwarunkowań
kulturowych. Dodatkowo, mówiąc o wiecznych tułaczach, mistycznych grajkach,
ludziach kochających wolność, a także tych, których spotkać możemy pod galeriami
handlowymi, na dworcach, żebrzących, mówić będę o nich jako o Cyganach, odbiciu
naszych własnych przekonań oraz obserwacji, bliższej poetyckiemu przedstawieniu.
Słowem – o figurze, którą skonstruowaliśmy. Sformułowania „Rom” użyję zaś jako
określenia postaci niezmitologizowanej, tej która najbliższa jest rzeczywistemu obrazowi. Zacznę jednak od krótkiego nakreślenia, kim właściwie są owi ludzie, przy okazji
odnosząc się do pierwszego problemu, który chciałbym poruszyć – wędrówki.
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Romów nie można postrzegać jako jednej zwartej grupy. W zależności od regionu z którego pochodzą, posługują się oni różnymi dialektami, są również mocno zróżnicowani
kulturowo oraz społecznie. Toteż mówiąc „Cygan” tak naprawdę trudno stwierdzić,
o kim właściwie jest mowa. Także w sferze duchowej nie pozostają jednolitą grupą
– mamy wszak na wielkim świecie, a także i w Polsce, Romów wyznających zarówno
katolicyzm, jak i prawosławie, a także Islam. Idąc za Agnieszką J. Kowarską, a wcześniej za J.P. Liégeois, dzielimy Cyganów na cztery większe grupy, wśród których są
właśnie między innymi Romowie – najliczniejsza ze wszystkich grup, której członkowie
mieszkają na całym świecie, Manusze – pochodzący głównie z terenów Francji, Włoch,
Niemiec, a także Ameryki Północnej, Sinti będący często utożsamiani z wspomnianymi
wcześniej Manuszami (przez wzgląd na zamieszkałe przez nich tereny – przygranicza
Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii oraz Austrii), a także Kale, nazywani również
Gitanos – zamieszkujący cieplejsze rejony, to znaczy Hiszpanię, Portugalię oraz południowo-zachodnią Francję. Jeśli zaś chodzi o Cyganów na terenach Polski, największą
grupą jest Polska Roma, która podzielona jest dodatkowo na rody, w skład których
wchodzą m.in. Lesiaki czy Galicjaki (ci ostatni jako jedyni nie posiadają tzw. Szero
Roma, czyli swoistej głowy rodu) oraz inni (Kowarska 2005: 7–10). O ile sytuowanie
całości grup na wskazanych terenach i wpisywanie ich w daną przestrzeń wydaje się
dosyć nierozważnym przedsięwzięciem (przez wzgląd na postępujące migracje czy
na globalizację), o tyle podział taki ułatwi nam wstępne ich rozróżnienie w kontekście
chociażby dialektów.
Jeszcze do XVIII wieku Romowie byli przekonani o swym Egipskim pochodzeniu.
W wątpliwość poddał ich egipskie korzenie Węgier – Istvan Valyi. W 1763 roku zetknąwszy się z grupą przybyłych z Malabaru (Indie) studentów, zauważył, że Cyganie
są w stanie zrozumieć niektóre słowa wypowiadane przez przybyszów. Było to motywacją do podjęcia studiów filologicznych zapoczątkowanych przez J.C.C. Rüdigera.
Przez lata badań wyciągano wiele wniosków, starając się umiejscowić gdzieś na mapie
świata „egzotycznych” wędrowców, których wygląd i zachowanie budziły wśród wielu
społeczności niemałe zainteresowanie, jednocześnie z wydźwiękiem pozytywnym
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u jednych, jak i negatywnym u drugich. Ostatecznie za kolebkę
Romów uznano Indie, a szlak ich wędrówki miał przebiegać przez
Persję, Armenię oraz Grecję – przy czym ten ostatni kraj miał być
miejscem dłuższego postoju cygańskich taborów, o czym świadczą
liczne zapożyczenia językowe. Romowie nie osiedlili się na stałe
na południu Europy, a przynajmniej nie część z nich. Przez wieki
wędrowali po całym kontynencie. Czy to wzdłuż łuku Karpat, czy
to na zachód, ingerując w życie ludności Francji i Hiszpanii, czy już
później – przenosząc się aż za Ocean Atlantycki. Do Polski dotarli
oni prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsze ślady pobytu Cyganów
na ziemiach polskich datuje się na 1419 rok. Na ziemi sanockiej
odnotowano imię pewnego osadnika, które brzmiało: Petrus
Cygan. Początkowo, dzięki pewnemu fortelowi, mogli bezkarnie
wędrować po terenach centralnej i zachodniej Europy – okrzyknęli
się pokutującymi za sprawą kary wymierzonej w pierwszej połowie
XV wieku przez Zygmunta Luksemburskiego, króla Węgier. Kara
ta polegała na tułaczce po świecie przez siedem najbliższych lat,
a także na przyjęciu rozgrzeszenia u samego papieża. Dodatkowo
Zygmunt Luksemburski dał im glejt, który zezwalał jednocześnie
na swobodne poruszanie się, a także utworzenie własnego sądownictwa, dzięki czemu Cyganie sami między sobą mogli się sądzić.
Dlatego też często pokutniczy charakter ich wędrówki, znoszona
odzież oraz ogólnie zauważalne ubóstwo były przyczynkami do
otrzymywania pomocy od miejscowej ludności. Zmiany nastąpiły
po kilku latach, kiedy to nadużywając swoich przywilejów, stali się
w oczach innych niechcianymi elementami (Ficowski 2000: 8–10).
Przez kolejne wieki włóczyli się więc, za nic nie chcąc zrezygnować ze swego trybu życia. Przełom nastąpił dopiero po II wojnie
światowej, kiedy to zmuszeni przez nowe polskie władze musieli
zaniechać ciągłego przemieszczania się, porzucić swe wozy, konie
i „odwieczną swobodę”. Warto dodać, że obraz Cygana kształtowany był przez hegemoniczne konceptualizacje „gadziów”. Cygan
jako ten Inny, wyrażony w obrazach, które wynikały w ogromnej
mierze z relacji historycznych, zawsze tkwił gdzieś na peryferiach
(na obrzeżach centrum, które należy tu rozumieć jako „zachodnią
kulturę”). Już pod koniec XX wieku reprezentował raczej wszystko
to, co należy wyeliminować z systemu kapitalistycznego. Aparat
przymusu i kontroli wobec grup, które nie rościły praw do ziem,
względnie bezbronnych (Fiałkowska; Garapich; Mirga-Wójtowicz
2018: 10) był na tyle duży, że ostatecznie mógł doprowadzić do ich
„zastania” zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Jednak „wędrowny
duch” w Cyganach nie zanikł do końca. Ponoć jeszcze dziesięć lat
temu na terenach Rumunii można było spotkać wozy zaprzężone
w konie (Milewski 2009: 12) – taki widok mógł budzić niemałe
zaciekawienie, szczególnie u przybywających spoza kraju turystów
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bądź po prostu „cywilizowanych” mieszkańców.
Obraz „dawnych” Cyganów od tych „dzisiejszych”
mocno się różni się pod wieloma względami. Jak
wiadomo, nic nie pozostaje niezmienne, „tańcujący Cygan”, a raczej jego obraz, również się
zmienia. Warto byłoby nakreślić zatem relację
Romów do tańca oraz muzyki – zarówno w wydaniu dawniejszym, jak i dawniejszym. W ten
sposób poruszamy drugą i równie ważną kwestię
ruchu we wspomnianym wcześniej kontekście,
muzyki oraz tańca.
Potrzeba stworzenia przeze mnie figury „tańcującego Cygana”, o którym uprzednio napomknąłem, zaprowadziła mnie wprost w ramiona Payo
Chaca, a dokładniej Jacques’a Leonarda, fotografa
z Paryża (posiadającego również romskie korzenie), który w połowie XX wieku, przebywając
wśród katalońskich Gitanos, uwiecznił moment
niezwykły. Zdjęcie, które postanowiłem przerobić na własne potrzeby, dostosowałem do stylistyki, w której czuję się nadzywczaj swobodnie,
a która zarazem oddaje poniekąd nastrój owej
fotografii. Surowy charakter grafiki i cieniowanie
przy pomocy linii mają oddać jak najlepiej kolorystykę tejże fotografii, to samo dotyczy mocno
zaznaczonych konturów postaci. Przypatrując się
tejże fotografii, doznałem pewnego wstrząsu.
W jednej chwili znalazłem się na miejscu owego
Cygana, usłyszałem żywiołową muzykę, straciłem
poczucie czasu, jakbym był jednocześnie „tam”
i „tu”, jakby „teraz” w całej swej krasie nic nie
znaczyło, było jedynie pustym, nic nie znaczącym
słowem, kapitulującym pod naciskiem ekstatycznej chwili bytowania w „gdziekolwiek” i „kiedykolwiek”. Wspominam o tym dlatego, że ten oto
„tańcujący Cygan” w dużej mierze jest właśnie
jedynie figurą, owym romantycznym tułaczem,
pragnącym wyłącznie żyć „teraz”, cokolwiek mogłoby to znaczyć. Jest jednakże rzeczywistą postacią, której życie utrwalono na fotografii i przez
co nadałem mu drugie życie. W konsekwencji
tego mamy Cygana w całej jego okazałości, choć
Roma jedynie w części.
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1 Charakterystyczny akompaniament wokalny wykonywany przeważnie przez romskich mężczyzn.
2 Utwór zespołu Parno Graszt z płyty Reggelig Mulatok (Zsite Hara Mulatino) wydanej
w 2011 roku.
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Istnieje cała masa stereotypów dotyczących przybyszów –
od tych wybitnie gorszących i stawiających każdego Cygana
na pozycji złodzieja, oszusta, prostaka, brudasa czy nawet
bandyty, po te mniej uwłaczające, ale z kolei opisujące wyłącznie te cechy oraz atrybuty, które lokalnej społeczności
wydają się być czymś zgoła innym, niecodziennym, a wręcz
egzotycznym. Długie suknie z monetami, kolorowe chusty,
szklane kule, karty tarota, za pomocą których podstarzałe Cyganki wyczytują przyszłość, wróżą, czy w końcu muzykantów ubranych w poszargane łachy, z liczną biżuterią
w postaci kolczyków czy pierścieni na dłoniach, podskakujących żywo w rytm muzyki wygrywanej na gitarach tudzież
innych przedmiotach, nieraz pełniących rolę instrumentów.
Jak wiadomo, stereotypom ciężko jest zarzucić jakiekolwiek
przedawnienie. Co prawda wizerunek Cyganki „wróżbitki”
nie jest do końca zgodny z prawdą, jednak w tym drugim
wymienionym przeze mnie przypadku, gdy pominiemy biżuterię oraz brudne ubrania, możemy dostrzec, że w cygańskiej
krwi nadal płynie muzyka. I choć nie wiemy dokładnie, jak
brzmiała ona w dawnych czasach, możemy odnieść się do
tej, która istnieje współcześnie. Choć aktualnie nie jest ona
tak rozpowszechniona jak inne muzyczne gatunki, nadal żyje
i ma się względnie dobrze. Pomijając takich wykonawców jak
Goran Bregović czy Emir Kusturica, którzy w ten czy inny
sposób zainspirowani „cygańszczyzną” tworzą coś bardziej
eklektycznego, nadal istnieją zespoły Romskie, w muzyce
których można poczuć specyficzny, cygański zryw. Zryw,
dzięki któremu częstokroć mam ochotę tańczyć, choćbym stał
na środku ruchliwej drogi. Zryw będący częścią nieokiełznanej
natury, a jednocześnie twórczym poskromieniem chaosu,
krzykiem wszystkich we mnie wędrownych dziadów, dziadów
o długich brodach, w kapeluszach z dziurami, pykających fajki,
radośnie podrygujących. Jednym z takich zespołów jest Parno
Graszt – kapela z Węgier tworząca muzykę folkową. Powstała
w latach 80. XX wieku. Jest to jeden z zespołów, który bardzo
przypadł mi do gustu – charakteryzuje go niezwykle żywiołowe wykonywanie utworów przy pomocy wielu instrumentów,
w skład których wchodzą m.in. gitary, akordeon, podwójny
bas czy drumla. Niezwykle interesującym, przyprawiającym
o niemałe dreszcze elementem romskiej muzyki jest także
oral bass1 – pojawiający się w większości utworów. Zarówno kobiety jak i mężczyźni odśpiewują niezwykle poetyckie
teksty często o miłosnym, ale także nawiązującym do drogi
charakterze – sztandarowym przykładem może być utwór Estefelé2. Drogi utraconej, drogi, która niegdyś była dla Cyganów

życiem – wszystkim, co znali i miejscem, gdzie tworzyła się ich historia. Obok Parno
Graszt istnieje więcej zespołów, które mogą zwać się przodownikami muzyki romskiej
w mniejszym lub większym stopniu, a przynajmniej tej, która kształtowała się na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Choć aktualnie jest to jedynie ułamek i w zasadzie
poniekąd rekonstrukcja dawnej muzyki drogi – nazwę ją tak roboczo – to nie zatraciła
ona do tej pory swej poetyckości i swego niezmiernie charakterystycznego brzmienia.
Trzeba jednak zaznaczyć, że większość z zespołów obecnie wykonujących cygańską
muzykę tworzy ją wedle przeważnie jednego wzoru, tym samym ujednolicając ją, co też
nie jest najlepszym rozwiązaniem i co utwierdza nieobeznanych słuchaczy w zdaniu,
iż cygańska muzyka wielu szczepów zdaje się być taka sama, z małymi jedynie różnicami.
Warto też pamiętać, że trudno określić muzykę cygańską, nie patrząc na nią przez pryzmat miejsca, w którym się kształtowała. Podobnie rzecz się ma z dialektami, którymi
posługują Romowie. Choć muzyka tego wędrownego ludu nigdy nie była poważnie
przebadana przez naukowców, nieznaczną jej część jesteśmy w stanie poznać. I tak
dla przykładu Ficowski, który jakiś czas przebywał wśród Cyganów Nizinnych pisze:
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Zmienny, pełen kontrastów rytm i specyficzna barwa dźwięku, który charakteryzuje cygańską muzykę, trudne są do ścisłego nutowego zapisu, który by wiernie
zachował jej oryginalną postać. Muzyce tej właściwa jest skala cygańska, minorowa: a, h, c, dis, e, f, gis, a, albo – g, as, h, c, d, es, fis, g, a także – g, a, h, cis, d,
es, fis, g. W zasadzie jest to muzyka jednogłosowa. Kontrabas podkreśla jej rytm,
wystukiwany także obcasami lub klaskaniem w dłonie. Orientalna rytmika zespala
się tu z melodyką, w której Wschód ustępuje już miejsca wpływom europejskim.
Jednakże sposób, w jaki przebiegają melodyczne wariacje znany jest – oprócz
cygańskich kapel – właśnie ludom Wschodu (Ficowski 2000: 80).
Oczywiście opis ten odnosi się w dużej mierze do grupy z jaką w owym czasie – a było
to chwilę po zakończeniu II Wojny Światowej (w latach 1948–50) przebywał Jerzy
Ficowski. Do taboru tego należała z resztą poetka romska, Bronisława Wajs, znana
również jako Papusza. Co się natomiast tyczy samego opisu – myślę, że przez lata
mógł on ulec znacznym przekształceniom, głównie ze względu na osiadły tryb życia do
jakiego musieli przejść Romowie z tej konkretnej grupy. Najlepiej oddającymi specyfikę
muzyki cygańskie i jej „ruchliwość” są słowa wybitnego romskiego muzyka. Edwarda
Dębickiego, który – będąc także członkiem grupy Cyganów Nizinnych – wypowiada
się o muzyce cygańskiej jak o muzyce wędrownej. Jest ona przez niego widziana jako
uniwersalna właśnie za sprawą tychże wędrówek oraz powielania różnych elementów
kulturowych, które zostają zespolone w całość właśnie w muzyce.
Co się tyczy tańca, warto by zacząć od tego, czym właściwie jest taniec a także ruch
sam w sobie. Podług ustaleń labanowskiej kinetografii stwierdzono, że o ruchu decydują trzy czynniki, po pierwsze – źródłem każdego ruchu jest ciało, toteż ruch ten
determinowany jest przez możliwości motoryczne, a także budowę ciała, po drugie
– ruch odbywa się wyłącznie w przestrzeni, ciało zmienia swe położenie względem
punktów przestrzennych, jednocześnie pozostając w ścisłym związku z przestrzenią,
po trzecie – ruch trwa w konkretnym czasie, więc należy o nim mówić jedynie jako
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o procesie, w kategoriach ciągłości i nieciągłości czasowej, które warunkują konstrukcję
oraz wyznaczają granice tegoż ruchu (Kowalska 1985: 63). Tego typu skonkretyzowane
dane również można przenieść na płaszczyznę ruchu u Romów. O ile sam ruch zdaje się
być czymś oczywistym, tak już samo jego zespolenie i przeobrażenie do postaci gestów,
skoków i obrotów u Romów przedstawia się inaczej w ich tańcu „jednym” i „drugim”.
Na początku chciałbym jednak wspomnieć o samym podejściu Romów do ciała.
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Istnieją wśród nich tzw. „skalania” – są to kary nakładane na Romów za różne przewinienia. Dzielą się na „małe” – Tykne Mageripena, do których w kontekście ciała możemy
zaliczyć Łubnitko Mageripen, a także po części Sasterytko Mageripen. Pierwszy nakładany jest na członka społeczności w momencie, kiedy ten dokona aktu seksualnego
z prostytutką gadźo lub z kobietą pochodzenia romskiego, ale prowadzącą bardziej
„swobodny” tryb życia. Dodatkowo skalanie takie może paść na mężczyznę lub kobietę, którzy przez akt seksualny z innym Romem rozbijają związek swego pobratymcy.
Drugi dotyczy bezpośrednio używanych przedmiotów w trakcie bójek. Rom przeciwko
Romowi nie może użyć żadnego przedmiotu wykonanego z żelaza. Prócz „małych”
istnieją także „wielkie skalania” – Bare Mageripena. Podobnie jak „małe” w kontekście
ciała możemy wyróżnić m.in. Dźuvlitko Mageripen – które dotyczy znowuż aktów
seksualnych, wszelkich odchyleń od normy, a także całowania (w przypadku Roma)
swej żony po „nieczystych” miejscach na ciele. Podźitko Mageripen – tzw. skalanie
spódnicowe, występuje, kiedy kobieta celowo uderzy mężczyznę swą spódnicą, a także podczas przypadkowego zetknięcia się z kobiecą spódnicą podczas „nieczystego”
czasu (po porodzie oraz w trakcie menstruacji). Mamiakro Mageripen – występujące
również podczas wspomnianego już okresu – tyczy się wyłącznie kobiet (Kowarska
2005: 36–37). Wybrałem takie, które nawiązują w mniejszym lub większym stopniu
do ciała. Wychodząc od skalań, warto również napomknąć o ogólnym podziale ciała
wśród niektórych grup Romów. Mówiąc o „nieczystych” miejscach na ciele, miałem
na myśli miejsca znajdujące się poniżej pasa. Granica „czystości” u Romów przebiega
dokładnie w talii. Ciało dzieli się na „wyższe” i „niższe”, a elementem, który w tym
wypadku dzieli obie części są ręce. Ich status może się zmieniać w zależności od
tego, z którą z nich się stykają. Dla przykładu mężczyzna za każdym razem, gdy zapnie pasek u spodni, musi obmyć dłonie. Natomiast kobiety mogą odsłonić piersi, ale
nie mogą ukazać nóg. Rzecz ma się podobnie, jeśli chodzi o wydzieliny – ślina oraz
łzy pochodzą z tej części ciała, która jest czysta, zatem same w sobie już są czyste.
Sama kwestia „czystego” i „nieczystego”, a także „obcego” jest zdecydowanie bardziej
rozbudowana i w zależności od grup przedstawia się inaczej – nie wszędzie istnieje
podział stricte horyzontalny (Kowarska 2005: 39–40). Nie bez przyczyny wspominam
tu o skalaniach, gdyż w dużym stopniu przekładają się na podejście Romów do tańca.
Jak wiadomo, dany element nie może istnieć poza społecznością i być jej całkowicie
odrębną częścią, ponieważ nawet w nim zawarte są uwarunkowania kulturowe. Skupię
się jednak na ciele w odniesieniu do tańca. Wcześniej wspomniałem o tańcu „jednym”
i „drugim” – mówiąc to miałem na myśli podział na układ ruchów wykonywanych przez
Romów dla „obcych” oraz dla „swoich”. Bo taniec wykonany dla nie-Romów będzie
wyglądał zupełnie inaczej niż ten, którego nie-Romowie zobaczyć nie mogą. Początki
tańca estradowego można datować na XV wiek, kiedy to Cyganie grywali na dworach
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królewskich. Zbierano również pieniądze za występy. Dzięki temu ukształtował się
taki charakter tańca, który bserwowany przez ludzi z zewnątrz może być uznany
za zawierający pierwiastek erotyzmu. Dalsze losy wpisują się w czas, kiedy na tereny
Polski zaczęli przybywać Cyganie z różnych stron Europy, przynosząc ze sobą nowy
rodzaj tańca. Komercjalizacja była czynnikiem utworzenia nowych standardów tańca
estradowego, który przez samych Romów zaczął być postrzegany jako mniej wartościowy. Jeśli chodzi natomiast o ten wykonywany „w domu”, rzecz ma się nieco inaczej.
Przede wszystkim można uznać, że jest to taniec improwizowany, choć nie do końca
jest to prawdą. Właściwy dobór ubrań również wpływa na wykonanie tańca. Romowie
nie mogą wykorzystywać ruchów, które mogłyby nieść za sobą erotyczne przesłanie.
Taniec tradycyjny, choć mogłoby się wydawać, że jest wykonywany z uwzględnieniem
wcześniej istniejących choreografii, wcale nie musi być ich sztywnym i konwencjonalnym odzwierciedleniem. Jednak za każdym razem to starszyzna zatwierdza tego
typu „modernizacje” (Kowarska 2009: 74). Zatem to, co jesteśmy w stanie zobaczyć
i uznać za „tradycyjny” romski czy też cygański taniec, odwiedzając deski teatrów czy
lokalne festyny lub festiwale, można jedynie określić „tradycyjnym” w ujęciu estradowym czy też scenicznym, natomiast ten wykonywany „w domu” zawiera w sobie
zupełnie inny przekaz. A skoro już o tym mowa, warto nakreślić jak niegdyś wyglądało
cygańskie tańcowanie w tym ostatnim ujęciu:

69

Taniec kobiet jest odmienny od tańca mężczyzn. Cyganka drobno przebiera stopami, korpus jest wyprostowany, głowa niemalże nieruchoma, wzniesiona. Głównie,
zwyczajem tancerek Wschodu, tańczą ramiona, ręce, dłonie. Ręce unoszą się
nad głową, opadają ku dołowi, składane razem i rozłączane. Tancerki cygańskie
zwracają przy tym uwagę na grę dłoni i palców; stulających się, rozchylających –
nieco podobnie jak to czynią tancerki Indii. Taniec mężczyzn jest gwałtowniejszy,
szybszy, bardziej ruchliwy i zwrotny. Tancerz wybija rytm obcasami oraz szybkimi
uderzeniami dłoni o piersi, uda, golenie i podeszwy. Zgromadzeni wokół tańczących Cyganie pokrzykują i rytmicznie uderzają dłonią o dłoń, wspomagając w ten
sposób muzykantów, uzupełniając improwizowaną perkusją cygańską kapelę
(Ficowski 2000: 80).
Tak widział je Ficowski, o którym wcześniej już wspominałem. Romscy tancerze bez
wątpienia przeszli niemałą ewolucję przez ponad pół wieku. Obecnie młodzi Romowie
przez wzgląd na dużą dostępność „innej” muzyki nie skupiają się wyłącznie na tańcowaniu do swych rodzimych brzmień. Oczywiście nie mogę mówić o wszystkich,
bo popełniłbym wielki błąd – jednak sami starzy członkowie tejże społeczności tak
rozprawiają – „[…] Młodzi teraz to już zapominają te stare tańce. Te młode to teraz
wszystko modne tańczą. Starsi to jeszcze nie zapominają, ale młodzi to tak…” (Kowarska 2009: 72). Pomimo że wypowiedź ta prawdopodobnie zawiera ziarno prawdy,
warto zastanowić się, czy owa starszyzna też nie była niegdyś podsumowywana tak
przez swoich ojców czy dziadków. No bo przecież świat nie stanął w miejscu. Muzyka różnić się będzie z każdym dniem, czego nie unikniemy, choćbyśmy nie wiem
jak się starali.

szok kulturowy 1/2020

Dominik Rolek

3 Romski system praw obyczajowych.

Rzecz o osiadłych wędrowcach

Ruch od zawsze towarzyszył Cyganom – przez wieki przemieszczali się ze swoimi taborami po lasach, polanach, by
na końcu pojawić się w miastach. Tam przez większość
okrzyknięci zostali „niechcianymi” i do tej pory pozostali egzotycznym elementem, choć rzadko kto zdaje sobie sprawę,
że większość z nich w Polsce przebywa z dziada pradziada.
Być może wynikało to z ich romanipen3, być może przyczyną
był odmienny język, kolor skóry czy ciągnące się za nimi niczym szczurzy ogon stereotypy – niekoniecznie pozytywne.
Wyklęci, z początku wędrowni tancerze, pokutujący piechurzy, koniokrady, kotlarze, szczurołapy, pozostawiali po sobie
żarzące się drwa. Kierując się za nietoperzami, podążali dalej
i dalej, by w nowym miejscu rozstawić swe namioty tuż obok
leśnych ścieżek, tak by nie zakłócić kroków diabła, co to
nocą się po lesie przechadza. Tamci dawni, mityczni Cyganie zdają się być nietknięci zębem czasu, ich mit nadal żyje.
Obecnie jednak istnieją stowarzyszenia zrzeszające Romów
na terenach Polski, które pomagają im na różne sposoby.
Podobnie istnienie muzeów posiadających zbiory związane
z dawnymi wędrowcami również działa na korzyść Romskich
społeczności. Myślę, że w większości wyobrażenia dotyczące
tej mniejszości w naszym kraju po dziś dzień są krzykiem
naszych pradziadów, który utknął i w naszych gardłach
niczym wiekowa ość – krzykiem przesiąkniętym niewiedzą,
a także być może strachem przed nieznajomym, innym,
obcym. Zapewne inaczej widzielibyśmy romów, gdybyśmy
zamiast niepoprzedzonego refleksją powtarzania zachowań
naszych przodków – spróbowali zrozumieć więcej i wniknąć
w cygańską skórę, patrząc na otaczający nas świat nie-swoimi
oczami. Kto wie, może w końcu runęłyby mury. Jedno jest
pewne – muzyka drogi, choć już drogi dawno nie widziała,
nadal porusza serca – może nawet z większą mocą.
Bibliografia:
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Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego romowie migrują
(z naszego pola widzenia), „CMR Working Papers”, no. 108 (166).
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Autorką plakatów zaprezentowanych w artykule jest Antonina Konopelska.

Zwykle, kiedy pada hasło „bandażowanie piersi”, pierwszym
skojarzeniem jest obraz świeżo upieczonych matek, które
w ten sposób chcą zatrzymać laktację po zaprzestaniu karmienia piersią. Ten sposób nie jest jednak bezpieczny, może prowadzić do uszkodzenia tak delikatnej przecież tkanki piersi,
a nawet do poważnych infekcji, nie wspominając o towarzyszącym bandażowaniu piersi bólu, który doskwiera kobietom stosującym ten zabieg. Ja jednak chcę napisać o innym
bandażowaniu. O bandażowaniu, które jest jednym ze sposobów zmiany wizerunku własnego ciała. Chęć dokonywania
takich zmian – ściśle powiązana z problemem samoakceptacji
– dotyczy coraz większej liczby osób w różnym wieku.
Bandażowanie piersi może stać się częścią codzienności
młodej kobiety. Istnieje możliwość, że z czasem bandaż nie
będzie już potrzebny. Bandaż, który jest tu symbolem nieodpowiedniego, niewygodnego, niedoskonałego ciała. Ciała,
które należy naprawić lub zmienić.
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Chciałabym przeanalizować to zjawisko, przyglądając się katowickiej wystawie, na której w grudniu 2019 roku Emanuela Pawłowska i Zlata Lebedz zaprezentowały rysunki
zestawione z działaniem performatywnym. Pomysł na projekt narodził się niespodziewanie, w trakcie rozmowy przyjaciółek – wspólnym tematem ich zainteresowań
jest bowiem cielesność kobiet. Zlata (studentka II roku malarstwa) zastanawiała się
wówczas nad zjawiskiem przemocy domowej występującym powszechnie w jej rodzinnych stronach – na Białorusi. Interesowało ją także to, w jak brutalny sposób (mimo
powszechnie znanej kobiecej solidarności lub – mówiąc kolokwialnie – „solidarności
jajników”) kobieta potrafi zranić drugą kobietę. Emanuelę (studentkę III roku malarstwa)
interesowały natomiast działania autodestrukcyjne oraz ich pochodzenie. Jak podkreśla
Emanuela – zazwyczaj to my same jesteśmy dla siebie najbardziej surowymi krytykami,
nieustannie porównując się z innymi.
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Działanie zorganizowane zostało w Pracowni Multigraficznej na katowickiej Akademii
Sztuk Pięknych w przestrzeni galeryjnej Ba\sen. Zlata, która należy do wspomnianej
wcześniej pracowni, zaprosiła do współpracy Emanuelę. Dziewczyny pomimo różnic
w sposobach materializowania twórczości mają ze sobą wiele wspólnego. Podczas
wernisażu Zlata przedstawiła publiczności swój intymny rytuał bandażowania biustu. Stała przed lustrem, nie zwracając uwagi na publiczność – tak, jakby była sama
w pokoju. Następnie zdjęła koszulę, pod którą zamiast zwykłego stanika pojawiło się
zabandażowane ciało. Na finisażu zaczęła z kolei powoli ściągać bandaż, odłożyła go
na stolik i założyła koszulę. Medium Emanueli były natomiast kolorowe kredki – artystka
stworzyła rysunki bohaterki performansu w żywych, elektryzujących barwach. Mimo
akademickości kreski, dzięki kolorom, przeskalowaniu i kadrom odbiegającym od reguł
rysunków dawnych mistrzów prace przyciągały uwagę odbiorców.
Wywiad przeprowadziłam po wernisażu wystawy na ASP w Katowicach. Usiadłyśmy
wygodnie w fotelach i rozpoczęłyśmy rozmowę. Emanuelę widziałam po raz pierwszy,
natomiast ze Zlatą znam się od 4 lat. Obie chętnie przystały na rozmowę.
Wywiad z Emanuelą Pawłowską:
Każda z nas poruszyła bardzo podobne tematy dotyczące kobiecości. Zlata chciała
w szczególny sposób skupić się na przemocy wobec kobiet. Mnie natomiast interesuje
temat autodestrukcyjnej przemocy kobiet, ale także nienawiści do swojego ciała i porównywania siebie z innymi. Dojrzewanie jest bardzo trudnym okresem i każdy z nas
przeżywa je na rozmaite sposoby, czasem bardziej dramatyczne, czasem mniej. Na wystawie chciałyśmy pokazać, jak zjawisko to wygląda na przykładzie jednej osoby. Ten
brak samoakceptacji – zaostrzany przez media – związany bywa również z okresem lub
ciążą i towarzyszącym im bólem, który towarzyszy kobiecie przez znaczną część życia.
Ból ten powoduje często niechęć do samej siebie, krew menstruacyjna jest do tego
bardzo źle odbierana przez społeczeństwo, kojarząc się z brudem i czymś odpychającym.
Kobieta często okazuje się silniejsza psychicznie od mężczyzny, ponieważ więcej jest
w stanie znieść – można to nazwać pewnego rodzaju odpornością.
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Zdjęcie 1. Zdjęcie w dzień wernisażu, od
lewej Emanuela Pawłowska, Zlata Lebedz,
fot. Dominika Wollman.
Zdjęcie 2. Zdjęcie w dzień wernisażu, od
lewej Zlata Lebedz, Emanuela Pawłowska,
fot. Dominika Wollman.

szok kulturowy 1/2020

Bandażowanie biustu – tę czynność Zlata wykonywała przez
pół roku, gdy miała czternaście lat. Był to jej prywatny rytuał
w okresie poszukiwania własnej tożsamości seksualnej. Performance wykonany podczas trwania wernisażu oraz finisażu
uwolnił Zlatę od traumy z przeszłości. Po siedmiu latach miała
okazję znów poczuć ten zapomniany już ucisk bandażu, poczuła jednak ulgę, gdy wszystko dobiegło końca.

Tytuł wystawy To nie my związany jest z udawaniem, że nic nas nie boli, nie cierpimy. A tak naprawdę – przyjmując taką postawę – „toniemy”, okłamujemy siebie, pogłębiamy dręczący nas
smutek. Coraz częściej wypieramy to, kim jesteśmy, czasem ze strachu, czasem z bezradności.
Uczymy się zakładania na zawołanie perfekcyjnej maski, aż do momentu, w którym nie odróżnimy
jej już od prawdziwego JA. Gdy ją zdejmiemy, z pewnością poczujemy niezwykłą ulgę, rozumiejąc,
że wszystkie nasze skazy są rzeczą ludzką i niepotrzebnie przysłaniały nam drogę do wewnętrznej
wolności. Żyjemy w czasach zapewniających kobietom ogromne wsparcie, które wywalczone zostało dzięki feministkom. Członkami grup „bodypositive” są praktycznie tylko kobiety. W swojej
obecnej twórczości skupiam się więc nie tylko na cielesności kobiet, ponieważ każdy zasługuje
na odrobinę wsparcia od społeczeństwa.
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Wywiad ze Zlatą Lebedz:
Ten pomysł jest rezultatem mojego własnego doświadczenia. Ukrywanie piersi to
czynność, którą wykonywałam przez pół roku, kiedy byłam nastolatką. To był trudny
okres – czułam, że nie miałam wpływu na nic. Wydawało mi się to wtedy jedyną
właściwą rzeczą, którą mogłam zrobić. Z jednej strony było sposobem na uporządkowanie rzeczywistości – kiedy mówię o rzeczywistości, chodzi mi o relacje z rodzicami,
nauczycielami. Czułam się źle z powodu tego, jak odbierane są kobiety przez osoby
starsze. Trudno było zaakceptować siebie przez to, co mówiły.
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Historycznie bandażowanie ciała praktykowane było już dosyć dawno, na przykład
bandażowanie nóg w Chinach. Wydaje mi się, że cel tego bandażowania jest taki sam
jak teraz. Bandażowanie prowadzi do dyskomfortu, może nawet spowodować problemy
zdrowotne. Znów mamy tu nawiązanie do zewnętrznego świata, do społeczeństwa. To,
jak odbieramy własne ciało jest odzwierciedleniem tego, jakie mamy życie. Jeżeli chodzi o to, jak obecnie postrzegam swoje ciało – mam dobre środowisko, jestem starsza
i umiem z tym już pracować.

77

Rosnące piersi dziewcząt to wyznacznik jednego z etapów rozwoju płci. Ten etap pozostaje jednak traktowany niejednoznaczne, dopóki symbolika płci charakterystyczna
dla danego społeczeństwa nie nada mu definicji. I ta symbolika (moda) mimo wszystko
okazuje się zmienna. Bandażowanie piersi wśród nastolatek, jak pokazuje przykład
Zlaty, może być traktowane nie tylko jako eksperyment z własnym wizerunkiem, ale
też jako sposób kwestionowania własnej płci, poszukiwania tożsamości, mierzenia się
z problemem samoakceptacji. Jest także przejawem oporu, jaki hegemoniczne definicje
wywołują w wielu młodych ludziach – wyrazem sprzeciwu wobec wzorów ustalonych
w danym środowisku.
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Student II roku studiów magisterskich na
kierunku Migracje Międzynarodowe na UJ.
Zainteresowany antropologią miasta i migracji.
Aktualnie sprawdza, ile roślin doniczkowych
może się zmieścić w kawalerce.

Wojciech
Śliwa

Notatka

kobieta z włosami delikatnie rozczochranymi po jednej stronie głowy; wyglądały jakby
próbowała je wyrwać. Po drugiej stronie przy uchu trzymała telefon i wręcz do niego
krzyczała. Na sam ten widok Baśka uśmiechnęła się pod nosem, kliknęła na telefonie
przycisk pauzy i nie wyciągając słuchawek z uszu, zmieniła rozrywkę podczas podróży.
Przez chwilę w jej głowie pojawił się pomysł, krótka myśl: „tak nie wypada!”. Ale myśl
ta zniknęła zaraz po tym, jak się pojawiła. W miarę jak Basia poznawała szczegóły
i detale związku, który właśnie kończył się kłótnią przez telefon, starała się by na jej
twarzy nie powstał uśmiech, tym bardziej, by nie wybuchła śmiechem.

Notatka
terenowa

Niniejsza praca powstała w oparciu o notatki terenowe prowadzone z myślą o pracy licencjackiej. Tematem przewodnim pracy były sposoby korzystania z komunikacji miejskiej
na przykładzie linii tramwajowej numer 3 w Krakowie. Praca
została zrealizowana w ramach seminarium licencjackiego
prowadzonego przez dra Jerzego Baradzieja w roku akademickim 2018/19. Po obronie i teoretycznym zakończeniu pracy
notatki okazały się źródłem inspiracji do napisania krótkiego
opowiadania poruszającego błahy i oczywisty temat, jakim
jest wyjście z tramwaju.

***
Rozmowę dwóch znajomych przerwało głośne położenie
kufla na środku stołu.
– Baśka, chcesz bym zawału dostała? – powiedziała Zosia,
wstając, by przytulić Basię.
– Cześć! Przepraszam za spóźnienie, ale nie uwierzycie…
– Co, zgubiłaś się u siebie w łazience? – komentarz Darka
został przemilczany. Basia tylko spojrzała Darkowi w oczy
i wymownie westchnęła.
– Jechałam już ze dwa przystanki, może trzy tramwajem…

***
Basia siedząc wygodnie w tramwaju szukała następnych
kawałków, by ułożyć sobie playlistę na podróż. Na trzecim
z kolei przystanku jej podróży drzwi otworzyły się z hukiem,
a przestrzeń tramwaju wypełniły krzyki. Do tramwaju weszła
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– Ej, ale my chcemy poznać te szczegóły!
– Co? No bez przesady, trochę prywatności. On…
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– Cooo? Nie przesadzaj – podsumował Darek. – A ty niby dałaś im tę prywatność?

***
Pasażerka rozmawiająca przez telefon zdążyła już przyciągnąć większą uwagę pozostałych osób w tramwaju, zrobiło się zdecydowanie głośniej. Każdy, kto był bliżej wieku
emerytalnego chciał popisać się swoją mądrością życiową i poinformować współpasażerów obok, jak bardzo takie zachowanie nie przystoi. Rozmowy w miejscach publicznych nie mogą mieć miejsca, co z tego, że telefony straciły kable dawno temu, tak
nie można! A jeszcze kobieta rozmawiająca o swoich problemach? Broń Panie Boże!
Basia przez chwilę zastanawiała się, czy może jednak nie zmienić miejsca. Tam za tą
panią z telefonem było super miejsce, lepiej by słyszała, ale… ale coś ją powstrzymało,
prawdopodobnie nie był to głos rozsądku, raczej zażenowanie samym pomysłem, by
tak chamsko podsłuchiwać. Wymagając od siebie odrobiny przyzwoitości, Basia została na swoim miejscu i unikając zaczepek od pasażerki obok, postanowiła wsłuchać
się w historię i nie komentować jej. W szczególności z pasażerką obok, która chciała
przewodzić tej krucjacie przeciw telefonom w przestrzeni publicznej.
Pasażerka z telefonem nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, jak wiele osób
w tramwaju jej słucha. Nie to było jej głównym zmartwieniem. Jedyne, nad czym
teraz myślała, to jak w kulturalny sposób, tak jak ją wychowali, by zawsze była miła
dla chłopców, powiedzieć mu, jakim jest kretynem i by w końcu dał jej spokój. Było to
wyzwanie bardzo trudne, w szczególności że – Basia też się tego domyśliła – osoba
po drugiej stronie słuchawki nie jest w stanie zrozumieć tego, co się dzieje i co zostało
do niej wypowiedziane.
Rozmowa przybierała coraz bardziej dramatyczny charakter: więcej szczegółów, więcej
krzyków. Stopniowo pojawiały się też głębokie wdechy, po których pasażerka próbowała się uspokoić i wyjaśnić spokojnie, o co jej chodzi. Jednak wdechy i wydechy
były coraz częstsze, a przerwy raz po raz szybciej kończyły się krzykiem, kolejną próbą
opanowania agresji.
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Wojciech Śliwa

Notatka

Basi chwilę zajęło spostrzeżenie, że krucjata przeciw telefonom zmieniła się w wyszydzanie. Śmiech w tramwaju był głośniejszy, im dalej od obiektu śmiechu. Nawet nie sama
reakcja śmiechem oburzyła Basię, tylko poziom dowcipów, które były bardziej w stylu Darka. Ten fragment opowieści Basia pominęła, ze względu na Darka, ale taka była prawda.
Basia zmierzyła pasażerów wzrokiem, ale nikt nic sobie z tego nie zrobił. Zrezygnowana
obróciła się w stronę pasażerki w trakcie rozstania i zobaczyła w jej oczach rezygnację, ona
już nie miała sił po raz siódmy tłumaczyć tego samego. To spojrzenie przestraszyło Basię,
zamknęła oczy i ucieszyła się z faktu bycia singielką, to była jej bezpieczna przestrzeń.
Nagle z głośnika wydobyła się informacja: „Teatr Słowackiego możliwość przesiadki…”.
Basia przeklęła w duszy i podbiegła do drzwi. Miała wysiąść trzy przystanki wcześniej.
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***
– Ale jak to się kończy?
– No tak, Zośka, spóźniłam się do was, bo tak się wsłuchałam w tę historię, że musiałam zapieprzać na nogach tutaj, bo kurwa nic nie przyjechało przez 15 minut, chociaż
na tablicy prawie każdy tramwaj miał przyjechać za minutę.
– Jezu, a tak chciałam poznać koniec, ale ja też mam, czy ja chcę to mówić? Nikomu
jeszcze tego nie powiedziałam, ale dobra słuchajcie. Wracałam, chyba tak, no wracałam…

***
Tramwaj był pełen, ludzie stali między siedzeniami, wciśnięci jeden za drugim. Zosia miała
trochę szczęścia, wsiadając dwa przystanki przed jednym z węzłów przesiadkowych.
Miejsce nie najlepsze, nie mogła popatrzeć przez okno. To bliżej zasłonięte przez bujną
fryzurę pasażera, w tych dalszych nie było widać nic oprócz kawałka nieba. Znaczy, było
jeszcze jedno okno, ale przy nim siedział jakiś creep i jak Zośka zaczynała patrzeć przez
okno to gościu sądził, że ona próbuje go poderwać. Zdecydowała się na telefon i przeglądała sobie na nim, jak jej znajomi rywalizują między sobą w wakacje. Zawsze było
to dla niej dziwne. Znajomi z pracy jeździli w te same miejsca: Zakopane, Łeba, Dąbki,
ewentualnie coś za granicą, ale zawsze to były te same nazwy. Nie potrafiła zrozumieć,
dlaczego te miejsca. Tyle świata, a oni wybierają to, co najgorsze. Pewnie gdyby nie
mieszkali w Krakowie, to jeszcze by tutaj wakacje spędzali. Ale, by być dobrą koleżanką,
każdej z tych osób dawała serduszko pod zdjęciem. Czekała na swój urlop, miała plany
i chciała się ich trzymać, ale w jej głowie pojawiły się myśli – czy oni, przeglądając jej
zdjęcia, dadzą serduszko? We wrześniu zeszłego roku nie miała z kim gadać na przerwie
o swoich wakacjach w Tallinie, a Ci którzy byli w tych samych miejscach każdą przerwę
do listopada poświęcali takim rozmowom. A może to tylko jej wyobraźnia.
Spojrzała na sufit z nudów, obróciła głowę w bok. Przez okienka zobaczyła kawałek dachu jednej ze swoich ulubionych kamienic w mieście. Jeszcze dwa przystanki.
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Rozejrzała się po tramwaju i zaczęła żałować, że nie siedzi bliżej drzwi. Włączyła sudoku
na telefonie; na średnim poziomie, by zdążyć je skończyć. Wpisując ostatnie liczby, była
już skrzyżowanie przed docelowym przystankiem. Ostentacyjnie schowała telefon do
torebki, poprawiła szalik, założyła czapkę i rękawiczki. Obróciła się w się w bok, a pasażer
stojący obok niej nawet nie drgnął. Cham – pomyślała Zosia. Zaczekała, aż tramwaj zatrzyma się na przystanku i wstała, i nic się nie zmieniło. Gościu obok nie drgnął, a blokował
przejście. „Przepraszam!” – chwilę jej zajęło nim to wydusiła, stojąc obok niego, ale on nie
drgnął. Zdziwiona, że pasażer nie ruszył, agresywnie na niego naparła, tym razem używała angielskich zwrotów grzecznościowych. Gosciu sie ruszył, a ona napotkała następnych pasażerów. Głośno mówiąc „przepraszam”, przepychała się pomiędzy pasażerami,
aż nagle poczuła jak coś pociągnęło ją w tył.
Tramwaj ruszył gwałtownie, siła pędu sprawiła, że Zosia zatrzymała się na pasażerce,
którą właśnie minęła. W jej głowie oprócz przekleństw pojawiło się wyjście z sytuacji:
„podejdę do przodu i wyjdę na następnym, w sumie to nic się przecież nie stanie”. Jeszcze dwie osoby, stopień w dół i jest przy drzwiach. Tym razem, nie czekając na ostatni
moment, ruszyła do przodu. Kiedy podeszła do stopnia, zatrzymała się na nim i rozejrzała się. Tylko tył tramwaju, gdzie wcześniej siedziała, był tak zapchany, reszta była
w miarę pusta. Poklęła chwilę w myśli, po czym stwierdził,a że już wyjdzie, zapomni
o tym, że minęła przystanek, nie przyzna się kolegom, no chyba że pod wpływem, tak
jak właśnie teraz.
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Patrząc przez oszklone, podwójne drzwi, zobaczyła, jak trawa wokół torów zmieniła się
w skrzyżowanie, ono zmieniło się w murek, a za murkiem miał pojawić się przystanek.
Jednak coś przeszkodziło jej w zobaczeniu kostki brukowej wyłożonej na przystanku.
W drzwiach stanął pan, prawie dwa razy większy od Zośki, i zablokował wejście. Nie
zdając sobie jeszcze z tego sprawy, pewna siebie nacisnęła guzik otwierania drzwi,
one posłusznie się otworzyły, a gościu dalej stał. Zaczęła na niego krzyczeć, on się
przestraszył i zaczął maleć w oczach. A ponieważ dalej stał jak kołek w miejscu, Zosia
musiała go okrążyć, by wyjść.

***
– A to była niedziela wieczorem! Prawie nic nie jechało! Musiałam przejść wzdłuż
tych ogródków działkowych, bo nie dałam rady wyjść z tramwaju.
– Jaja sobie z nas robisz!
– Darek! Ja też czasem boję się, że nie dam rady wyjść w zatłoczonym tramwaju.
Dlatego stoję przy drzwiach! Nie mów, że tak nie masz. Ja tak mam Zosiu.
– No, no może jak jest bardzo dużo ludzi. Ale… wiecie co to ja bardziej creepy historię
wam opowiem.
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***
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Darek był u swojego znajomego na wakacjach, obcy kraj, obcy język. A że Darek nigdy
nie był zbyt bystry, to miał ciężej. Akurat tego dnia zwiedzał miasto na własną rękę. Kiedy
był w centrum miasta, znajomi napisali, że już na niego czekają i by przejechał do nich.
Darek szybko wyskoczył z tramwaju na najbliższym przystanku i postanowił, że wróci
linią numer 2, która robiła kółko wokół centrum miasta. Przy okazji była to malownicza
trasa. Na przystanku Darek niecierpliwie dreptał z jednej strony na drugą, by spojrzeć,
co jest za wiatą przystanku i przyjrzeć się gazetkom w kiosku. Przyjrzeć się, bo nic nie
zrozumiał. W końcu doczekał się tramwaju z numerem 2 i zadowolony wskoczył do
niego. Jednak nie zauważył małego szczegółu, obok numeru linii była literka „L”, a był to
bardzo ważny szczegół, informował o zmianie trasy. Darek nie wiedział o tym i dopiero
koledzy mieli mu to wytłumaczyć za jakąś godzinę, bo sam nie domyślił się, o co chodzi.
Początkowo nic nie wzbudzało zastrzeżeń Darka, nawet gdy po pięciu przystankach
tramwaj zjechał ze swojej linii. Przed szóstym przystankiem inni pasażerowie zaczęli
się zbierać i podchodzić do drzwi. Na siódmym przystanku jeden z nielicznych pasażerów zaczął mówić do Darka, ale on nic nie zrozumiał, patrzył się głupim wzrokiem
i nie zareagował. Pasażer obrócił się wtedy od niego i zaczął mówić do rudej pasażerki,
ale ona miała przerażoną minę i tylko przytuliła swój plecak mocniej. Pasażer jeszcze
zaklął na do widzenia, akurat tego Darek się domyślił. Jeszcze nie wiedział, że zjechał
z trasy, ale przekleństwo rozpoznał. Został sam z rudą pasażerką, ona spojrzała na niego trochę przerażona. Ona wiedziała. Dla Darka trzeba było jeszcze dwóch zakrętów,
jednego przystanku, dziwnego wiaduktu i widoku rzeki z jeszcze nieznanej mu perspektywy. W tym właśnie momencie wyjął telefon z kieszeni i spojrzał co pokazują mu
mapy. Nie myśląc wiele, wyskoczył z tramwaju. Stanął na przystanku, wpadł na jedna
z lepszych myśli tego dnia i przeszedł na przystanek po drugiej stronie torów. Zaczął
się rozglądać i w oczekiwaniu na tramwaj zauważył, że numer jego tramwaju nie jest
wypisany na przystanku. Po kilku minutach nadjechal tramwaj z numerem „2L”, Darek
uznał, że może uda mu się nim wrócić do centrum. Jeszcze się nie domyślił. Zatrzymał
się obok niego tylny wagon otworzyły drzwi i…
– Kurde spóźniłem się, ale nie uwierzycie! – Piotrek położył piwo na stole i przesunął
krzesło bliżej siebie.
– Co? Miałeś przygodę w tramwaju?
– Nie, nie! Nie uwierzycie, co mój kot dzisiaj zrobił.
Powrót do spisu treści

Diana
Sawulska
Biorąc słowo do siebie (dosłownie!)
Refleksje na temat duchowego doświadczania
i ucieleśniania Słowa Bożego poprzez ruch i dźwięk na
przykładzie warsztatów JONA1
Aby w możliwie jasny i niezakłamany sposób przedstawić przyczyny mojego wyboru projektu na praktyki terenowe w ramach
zajęć z antropologii religii, winna jestem załączyć nieco dłuższy,
autobiograficzny ustęp. Postaram się go możliwie streścić, nie
ukrywam jednak, że ma on charakter osobistego wyznania,
przez co ciężko jest rachować słowa w trakcie pisania.
Dla osób, które mnie znają, jasny (przynajmniej od pewnego czasu) jest mój związek z tańcem. Taniec był pierwszą
aktywnością, którą pamiętam ze wczesnego dzieciństwa.
Moje pierwsze wspomnienia dotyczą tego, jak kręciłam się
w rytm muzyki cygańskiej (dziś już powiedziałabym „romskiej”, wówczas były to: „cygańska muzyka”, „cygańskie pieśni”, „cygańskie tańce”…) w dużym pokoju naszego mieszkania,
w spódnicy uszytej przez babcię w takii sposób, by kolorowe
falbany mogły efektownie unosić się w ruchu. Nikt mnie nie
namawiał, nikt nie zachęcał. To po prostu było – nie wiadomo
skąd i jak. Nie wiadomo było, dlaczego z zaangażowaniem
śledziłam taneczne klipy i wymyślałam własne choreografie, kiedy byłam sama w pokoju, do jakiejś popowej muzyki zasłyszanej w radiu, dlaczego nieustannie chciałam, by
wieczorami mama wkładała do odtwarzacza jedną z dwóch
ulubionych przeze mnie płyt, abym mogła się kręcić i kręcić,
i kręcić. Trafiałam zatem od jednej grupy tanecznej do drugiej. Od „pomponierek” w drugiej klasie szkoły podstawowej
(nadprogramowo, najmłodsza w grupie), przez nijakie zajęcia
tańca nowoczesnego w domu kultury LSM, potem ćwiczenie choreografii w równie ograniczonym, jednak doskonale
rozwijającym kondycję i pamięć nurcie New Age, po street
dance w szkole NBDS Lublin. Street dance zdawał się być
tym, czego właśnie poszukiwałam przez cały ten czas, ale
nie trafiłam na tę dziedzinę we właściwym czasie. Długa
tułaczka po wielu grupach, rywalizacja i interpersonalne zawiłości, które się tam przytrafiały, a na które nigdy nie byłam
odporna, do tego powoli podwyższający się status materialny

Studentka czwartego roku Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zafascynowana
teorią mitu i antropologią religii, a także – od
wczesnych lat dzieciństwa – tańcem i muzyką. Szczęśliwym trafem badania do pracy
magisterskiej udało jej się umieścić na przecięciu tych dwóch sfer. Prywatnie (i czasem
publicznie) – działaczka społeczna i aktywistka, zajmuje się pracą pomocową dla
ofiar przemocy seksualnej.
1 Na niniejszy tekst składają się fragment
raportu i notatek terenowych, które powstały w ramach pracy terenowej na kurs
z Antropologii Religii pod kierownictwem
prof. Anny Niedźwiedź. JONA to zajęcia
ruchowe dla kobiet prowadzone przez tancerkę Kasię Marię Rosalię. W szczególny
sposób splatają one techniki świadomości
ciała, rozmaite ćwiczenia improwizacyjne
z czytaniem fragmentów Biblii.
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mojej maksymalnie nuklearnej rodziny, zaangażowanie i wsparcie ze strony mamy (materialne: „rodzice dają ci kasę na cały karnet?! ja muszę sama zarabiać!”, emocjonalne;
estetyczne: „zobacz Dianka, te spodnie będą super wyglądać w hiphopie” — przypomnę,
że miałam wówczas 15–16 lat) – czynniki, z którymi rzadko miały w takim stopniu do
czynienia osoby, z którymi byłam w grupach – powodowały, że zaczęłam „odstawać”.
Popadłam w kompleksy i zaczęłam doświadczać pierwszych oznak wypalenia – zjawiska, które przytrafia się w każdej działalności, ale którego modalności były mi wówczas
nieznane. Po którymś kryzysie czy też porażce uznałam, że to koniec – w bezwzględny,
kategoryczny i bardzo tragiczny sposób postanowiłam zerwać z tańcem i zapomnieć
o nim na zawsze.
Niestety nie udało się to. Sposób wyrazu, jakim jest ruch, powracał do mnie w najmniej oczekiwanych momentach i długo starałam się tuszować sama przed sobą oznaki
tych spotkań z dawną pasją. Dopiero niecały rok temu uświadomiłam sobie, że jeżeli
na powrót nie zaakceptuję znaczenia ruchowej ekspresji w moim życiu, będzie mnie
nieustająco prześladowała. Brak tańca nie był jedynie brakiem zajęcia, z którym związana
byłam od dziecka. Było to doświadczenie braku o głęboko egzystencjalnym wymiarze,
braku medium, które do tej pory zapewniało mi dostęp do niecodziennych przeżyć –
euforii oraz katharsis, pełniących bardzo ważną rolę w moim życiu. Historia mojej drogi
z tańcem równie dobrze mogłaby być świadectwem drogi duchowej od dziecięcego
niewinnego odkrycia, przez kryzys wiary, po nawrócenie – narracją, od jakich nie skąpi
katolicka strona polskiego YouTube’a.
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Kiedy jeszcze byłam silnie zaangażowana w taneczne życie, zastanawiałam się, na czym
polega fenomen głębokiej religijności u tancerzy z długim stażem, których spotykałam
na swej drodze [mhm, wkrada się tu motyw drogi, wędrówki – i prawidłowo!]. Wielu
z nich wiedzie duchowe życie z niekwestionowaną pasją, na myśl przychodzi mi chociażby wspaniały polski tancerz poppingu – Tempski (także Tempsick), który na Instagramie
i Facebooku, pomiędzy wstawianiem filmików ze swoimi improwizacjami oraz zdjęciami
wykonanych graffiti, popełniał niesamowicie długie posty będące wyrazem jego głębokiej wiary. Wiedziałam z doświadczenia, że musi mieć to jakiś związek z przeżyciami,
jakie może zapewnić kreatywny, improwizacyjny ruch – na czym jednak polega – trudno
było (i nadal jest) mi stwierdzić. Jedyne, co jest tu niemal pewne, to fakt, że doznania
duchowe są często pozawerbalne i taki też jest taniec.
Sama jednak, choć niegdyś wierząca i uduchowiona, jestem niepraktykująca i nie zawsze
odnajduję się w doktrynach chrześcijańskich. To antropologia pomogła mi na nowo
odkryć religijne zabarwienia mojej codzienności i otoczenia, jak i pogłębiać je. Wbrew
temu, co można by sądzić o „naukowości”, antropologia nie odsunęła mnie od tego typu
doświadczeń, ale pomogła (i pomaga) je zgłębić poprzez dostrzeganie ich przejawów
tuż obok – na rynku w Krakowie, gdy ludzie w weekendowym podnieceniu chwytają
się spontanicznie za ręce i zaczynają obracać, w wyznaniach znajomych na temat
przeżyć podczas koncertów ulubionych wykonawców, w postawach politycznych, jak
i w zakonniczej, czasem ascetycznej wręcz gorliwości niektórych wobec nauki samej. Dostąpić wiedzy objaśniającej świat, otworzyć się na emanację sensów, które składają się
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na sens je (i nas) obejmujący, odkryć (przypomnieć sobie) pra-opowieść — niektórzy
robią to za pośrednictwem nauki, niektórzy za pośrednictwem tańca, inni jeszcze łączą
jedno z drugim – sposoby, dzięki którym można wpaść na ścieżkę duchowych przeżyć
i poszukiwań, są niezliczone.

***
Ludzie patrzą na mnie z zainteresowaniem, ale trochę niepewnie, trochę pobłażliwie, gdy
słyszą jak mówię im, że „jestem superpozytywnie zaskoczona warsztatami Jona” i mi się
podoba. Mnie? Która tak bardzo besztam upolitycznienie chrześcijaństwa, brutalność
postawy misyjnej i wykluczającego ducha litości? Jak to się stało?
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Po pierwsze: kontekst
Już jutro mogę pójść uprawiać jogę, polecieć w podskokach na spotkanie buddystów
albo Latającego Boga Spaghetti. Będzie to na pewno nie mniej fascynujące. To nie
zmienia faktu, że wychowałam się w kraju zdominowanym przez katolicyzm, że łapię
związane z chrześcijaństwem słowa-klucze w mig i zamiast skupiać się na ich poprawnym spozycjonowaniu i odczytaniu, mogę potraktować je jako znaki indeksowe
i od razu przejść w głąb. Do czego? Do ciała. Do ruchu. Jak słowo tak abstrakcyjne,
tak wymykające się z tego, co doświadczane może przeze mnie przechodzić, może
wywoływać we mnie ruch? W którym punkcie następuje ten moment transformacji,
mutacji? Odpowiedź jest trudna do przełożenia na tekst, ale tak naprawdę banalna
z perspektywy doświadczeniowej. Słyszymy słowa, widzimy słowa, odczytujemy słowa, ale żeby zaczęły coś znaczyć, muszą się w nas i dla nas (to dla jest tu kluczowe)
wydarzyć. Muszą nas – no właśnie! – poruszyć.
W jaki sposób mogę sprawić, że te słowa, słowa Świętej Księgi chrześcijaństwa wydarzają się dla mnie? Dla niepraktykującej i niekiedy sceptycznej?
Sarah Pink i Jennie Morgan zaznaczają, że w dobrze przeprowadzonym krótkoterminowym researchu etnograficznym kluczowe jest „utworzyć wzajemne powiązania
pomiędzy doświadczeniami uczestników badań i naszymi własnymi. W ten sposób
technika czerpania z minionych doświadczeń w celu zrozumienia zasad tego, co uczestnicy usiłują osiągnąć, zapewnia sposoby służące wytwarzaniu pomostów pomiędzy
doświadczeniami ich oraz etnografa”.
Do tych połączeń-pomostów (correspondences) prowadzą drobne, niespodziewanie
pojawiające się w trakcie etnograficznej pracy przebłyski pytań: „jak to jest, gdy…”,
„co ja czułam, gdy…”, „jak ja czuję X lub Y, nadzieję lub zaufanie, Obecność”. Wówczas
następuje szereg skojarzeń, zwykle obrazowych, jak wycinki klipów. One z kolei, wprawiają moje ciało w ruch.
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2 Pina Bausch, tancerka i choreograf, jest
powszechnie uważana za jedną z najważniejszych postaci fundatorskich dla gatunku
teatru tańca.

Biorąc słowo do siebie (dosłownie!)

Pina Baush2 w poświęconym jej filmie Wendersa także nie
wstydzi się banału, którego być może my, antropolodzy i antropolożki, wstydzimy się za często, nie chcąc popaść w #coelhizm. [Ale czy nie robimy tego wymyślając kolejne metafory,
pisząc, że antropologia jest jak meteorologia, że jest jak słoń…?]
Przytrafiają się każdemu takie momenty, kiedy słowa zdają się
niewystarczające. Wówczas przychodzi taniec – informuje Pina.
Czymże innym jest dla wierzących Bóg, jeżeli nie czymś,
co przekracza wszystko w nieskończoność, co wymyka się
słowom i interpretacji, co przekracza granice i jednocześnie wszelkie granice istnieją dzięki temu? Czymże innym
dla wyznawców nauki jest fakt, jeżeli nie czymś, co przebija
wszelkie kontrargumenty, nie daje sprowadzić się do niczego
mniej ani niczego więcej (ja wiem, być może przesadzam
z tą analogią, filtrując dane, i zamiast mówić o Bogu, mówię
o stereotypie Boga, i zamiast faktem w jego pełnej różnorodności posługuję się stereotypem faktu. Trudno, to tylko
notatka. To aż notatka).
Każdemu z naukowców przytrafia się taki moment, że dalsze
dywagacje nie są już potrzebne. Staje w obliczu Prawdy. Fakt
w odczuciu scjentystów jest poza interpretacją i także wymyka się granicom, a jednocześnie je określa. Po prostu jest.

3 Ten i kolejne cytaty blokowe pochodzą z
eseju Karla Kerenyiego Czym jest mitologia?.
Tekst w tłumaczeniu prof. Andrzeja Szyjewskiego znajduje się w zbiorze tekstów dla
uczestników kursu Teoria mitu w bibliotece
Instytutu Religioznawstwa UJ.
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A jednak — może i tutaj wszystko jest jeszcze między
ustami, a brzegiem pucharu. Prawdziwa mitologia stała
się nam tak całkowicie obca, że zanim jej skosztujemy,
musimy się zatrzymać i zastanowić. Nie tylko nad dobrymi i złymi stronami mitologii […], lecz także nad tym,
jakie zachowanie wobec niej będzie dla nas możliwe.
Utraciliśmy stosunek bezpośredni do wielkich rzeczywistości świata duchowego — a do nich należy też wszystko, co autentycznie mitologiczne — utraciliśmy także
i właśnie z powodu naszej zbyt gorliwej i zbyt sprawnej
naukowości. Tak nam ona wytłumaczyła skład i naturę
trunku znajdującego się w tym kielichu, że już z góry
wiedzieliśmy lepiej, jak on smakuje niż ci, którzy sami
długo z niego pili. I z tej naszej lepszej wiedzy mieliśmy
być zadowoleni, lub w każdym razie mieliśmy ją uważać za wyższą od naiwnego przeżywania i zażywania.
Musimy tedy zadać sobie pytanie: czy bezpośredniość
przeżywania i zażywania jest dla nas jeszcze w ogóle
możliwa w stosunku do mitologii?3

Po pierwsze i drugie: (auto)biografia
Pamięć ucieleśnionych zdarzeń pełni bardzo ważną rolę
w autonarracji na temat jednostkowego stawania się. Jedna
z profesorek antropologii, które poznałam podczas pobytu
w Rzymie w ramach programu Erasmus+, Anna Iuso, czyni
w swojej monografii zasadnicze spostrzeżenie: pamięć miejsc
w obrazach dzieciństwa to tak naprawdę złożona topografia
emocji, souvenirs pierwszych silnych doznań, zaś ucieczka
z domu, która zazwyczaj kończy się fiaskiem, stanowi sygnał
przełomu w strukturze myślenia i patrzenia na świat. To pierwszy silny znak sprawczości. Ucieczka jako element procesu
kształtowania tożsamości jednostkowej to wydobycie się poza
granice oswojonego otoczenia. Ciało osoby znajduje się wówczas poza krępującymi konwencjami – można więc poruszać
się tak, jak się czuje. Nikt nie patrzy. Taniec, ruch to zatem
wysiłek przekraczania normatywnych ram na drodze uświadamiania sobie swojej tożsamości, uświadamiania sobie – siebie
Obrazowo można by też mówić o pewnego rodzaju
zanurzeniu się w nas samych, które prowadzi do żywego zarodka naszej całościowej jedności. Stosowaniem
takiego zanurzenia jest mitologiczne wyjaśnianie i uzasadnianie, a jego wynikiem to, że dzięki tryskającym
stamtąd obrazom, uzyskawszy zdolność widzenia, docieramy z powrotem do miejsca, w którym obie archai
się ze sobą łączą.
Kiedy spoglądam ponownie na moje dzieciństwo, moją
młodość, mój okres studencki i mój czas jako tancerki
i choreografki – wówczas widzę obrazy. Są pełne dźwięków, pełne aromatu. I oczywiście pełne ludzi, którzy byli
i są częścią mojego życia. Te obrazkowe wspomnienia
z przeszłości powracają nieustannie i poszukują miejsca. Wiele z tego, czego doświadczyłam jako dziecko,
powraca o wiele później, na scenie4.
Co dzieje się, gdy do tego uświadamiania włączymy pierwiastek transcendencji, gdy nasze ciało stanie się narzędziem
epifanii? Działa tu podwójna siła: uwewnętrznianie (boskiego
pierwiastka, który manifestuje się poprzez słowo) i ekspresja
(wynoszenie na zewnątrz namiastek tego, jak element ów się
dla nas objawia). Siła ekspresji sugeruje, że poprzez ruchy
ludzkiego ciała – konkretne i ulotne jednocześnie – gdyby
ustawić się w pozycji obserwatora, zyskujemy namiastkę

4 Fragment przemowy Piny Bausch wygłoszony w trakcie ceremonii nadania Nagrody
Kyoto w 2007 roku. Tłumaczenie moje – D. S.
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Biorąc słowo do siebie (dosłownie!)

formy tego, co boskie, tego, co wyznajemy – równie konkretną i ulotną, zawsze
potencjalnie dostępną i nigdy niemożliwą do zawłaszczenia – czyli taką, jaką
jest dla doświadczających jej osób. Oznacza to zatem – a będzie to przecież
nic innego, jak dobrze znany aksjomat dotykający sedna zanurzenia w micie
– że także słowa tego nie możemy raz przyjąć do siebie i żyć nim, ale skazani
i skazane jesteśmy nieustająco je odnawiać, jeżeli tylko chcemy kontynuować
duchową ścieżkę.
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Mitologia ugruntowuje się przez to, że opowiadacz mitu swoją przeżywaną opowieścią znajduje drogę do pra-czasów. Bez kluczenia i bez
poszukiwań, bez żmudnych badań i bez wysiłku, znajduje się on nagle
w owej pradawnej przeszłości, o którą mu idzie, pośród owych archai,
pra-początków, o których przekazuje wieść. Wśród jakich archai człowiek
może się znaleźć naprawdę? W jakich może się znajdować naprawdę?
W jakich może się zanurzyć bez kluczenia? Człowiek ma swoje własne
archai, archai swego bytu organicznego, z którego czerpie nieustannie.
Własnego pra-początu doświadcza jako rozwinięty twór organiczny
na zasadzie poczucia tożsamości, jakoś tak, jakby był był tonem dalej
brzmiącym i tysiąckrotnie wzmocnionym, a ów pierwszy początek, arche,
tego tonu pierwszym zabrzmieniem.
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