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WSTęP

Przenikanie rozmaitych egzotycznych form ekspresji kulturowej do kręgu kultury 
euroatlantyckiej jest jednym z charakterystycznych procesów zachodzących we 
współczesnym świecie. Zjawisko dyfuzji było tematem chętnie podejmowanym 
przez klasyków myśli socjologicznej. dziś to wędrowanie wątków kulturowych 
nabrało innego niż dawniej znaczenia. Jest częścią „wymieszania” związanego 
z globalizacją. Analizowane w poniższym artykule zjawisko capoeira i jego funk-
cjonowanie kulturowe w Polsce wpisało się już na stałe w obszar atrakcji czasu 
wolnego, które oferuje społeczeństwo konsumpcyjne. dziś wymienia się je jednym 
tchem ze wschodnimi sztukami walki, tańcami i innymi formami pracy z ciałem.

Pierwotne, symboliczne treści, przenoszone ze źródeł do innej kultury, ulegają 
spłyceniu, gdy tracą naturalny kontekst. ich oryginalne, czyste symbole stanowią 
ideał, do którego ludzie wciąż pragną się odwołać, uwikłani w różne sprzeczności 
na polach codziennego działania. Tworzą w ten sposób rozmaite indywidualne 
bricolage ze zbitek dostępnych im legend, mitów, historycznych faktów, wynajdują 
tradycję na nowo, dla potrzeb odnalezienia się w zatomizowanym, ponowoczesnym 
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społeczeństwie, by choć na chwilę utwierdzić swoje „ja” w płynnej i niestałej 
rzeczywistości. Kreują jednostkowy światopogląd, styl życia czy po prostu obszar 
odskoczni od szarzyzny codzienności.

Zjawisko poszukiwań w obcym obszarze kulturowym wydaje się zastanawiające. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę efekty modernizacji: rozprzestrzenienie się mediów, 
spustoszenie spowodowane rozwojem handlu i konsumeryzmu, rozstrój moralny 
współczesnego społeczeństwa, logiczne wydawałoby się zwrócenie się ludzi ku 
swojskim, głębiej zakorzenionym lokalnym ideom i wartościom. Tymczasem ob-
serwować można procesy wręcz odwrotne. Następuje multiplikacja osobowości 
ludzkiej, bardzo otwartej na wciąż nowe epizody. Być może jest to rodzaj eskapizmu. 

era społeczeństwa informacji sprzyja rozwojowi pluralizmu kulturowego, przej-
mowaniu przez społeczeństwo obcych wzorów, pędowi ku nowości. Rozpędzona 
tempem dostarczania kolejnych popkulturowych mitów wyobraźnia zbiorowa musi 
być wciąż podsycana. Zaskoczyć, wywołać moment koncentracji może już tylko 
treść niepoznana wcześniej, odznaczająca się walorami egzotycznymi oraz tajem-
niczością. Ale i ona może się okazać kopią kopii, której oryginał przestał istnieć. 
Człowiek zaangażowany w jakiś obcy kulturowo wątek uzyskuje wzbogacające go 
wewnętrznie nowe sposoby działania i myślenia. Nawet jeśli symboliczna mekka, 
z której wywodzi się odkrywcza dla niego treść, okazuje się już tylko stolicą tury-
zmu i konsumeryzmu, a nie – jak dawniej – mistycznej tradycji, to przynajmniej 
pozostaje on w ruchu. Jest częścią ogólniejszych procesów w kulturze, nadąża za 
tempem zmian.

Capoeira jest brazylijską sztuką walki-tańca. Stanowi połączenie: stylu wal-
ki, tańca, akrobatyki, muzyki, transu i spektaklu. Jest „zamazanym” gatunkiem 
sztuki. Ma formę rytualną – dwójka graczy walczy i tańczy ze sobą w roda – kole 
utworzonym z uczestników, przygrywa im bateria (orkiestra złożona z instrumen-
tów: atabaque, pandeiro, agogo, reco-reco) z naczelnym instrumentem berimbau. 
dialog kopnięć i uników to forma pozbawiona przemocy. Konfrontacja oponentów 
zachodzi bezkontaktowo. Capoeira jest witalnym wkładem w kulturę Brazylii, jej 
folklorem. Choć komercyjnym symbolem tego kraju pozostaje samba, capoeira 
stanowi symbol czarnej kultury Brazylii1. 

1 Początki tego stylu walki-tańca są związane z epoką odkryć geograficznych oraz niewolnictwem 
w Brazylii. Niewolnicy z afrykańskich plemion Bantu i Joruba, rozproszeni i wykorzystywani do pracy 
na plantacjach na nowej ziemi, rozwijali te umiejętności ciała w walce z przemocą plantatorów. Capoeira 
była dla nich nie tylko samoobroną, ale także formą manifestacji tożsamości, walką o wolność i sposobem 
odreagowania traumy kolonizacji. Po zniesieniu niewolnictwa w 1888 roku ta sztuka walki-tańca została wyjęta 
spod prawa, stosowano ją w ulicznych potyczkach. Capoeiristas byli wagabundami, którzy oprócz wolności 
nie posiadali nic. Zalegalizowano ją w latach 30. XX wieku. Wtedy powstała pierwsza oficjalna Akademia 
Capoeira w Salwadorze, legendarnego Mestre Bimby. Capoeira została po raz pierwszy wywieziona poza 
Brazylię w latach 70.
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i. BAdANie AdAPTACJi KUlTUROWeJ CAPOEIRA W POlSCe

W moim studium z zakresu antropologii kulturowej szukałam odpowiedzi na 
pytanie, czy przeniesione ze źródeł zjawisko funkcjonuje w nowym środowisku 
jedynie w ramach „mody na egzotykę”? Czy z odległej kultury przenikają głównie 
cienie tej sztuki walki-tańca?

Badanie trwało cztery lata. Składały się na nie dwa lata obserwacji uczestniczącej 
jawnej i dwa lata przeprowadzania, transkrypcji i analizy wywiadów swobodnych. 
Po przerwie nastąpił powrót do grupy na następne dwa lata obserwacji.

Analiza społecznego procesu nadawania znaczeń wykazała, że zarówno uczest-
nicy, jak i animatorzy kreowali rodzaj wspólnotowości, która oferowała uczestnikom: 
radość, energię, chwile rozluźnienia i beztroski, odskocznię od rzeczywistości. 
Formy pozatreningowego życia towarzyskiego grupy podsycały w adeptach również 
pewną „jakość latynoską”, jaką jest samozadowolenie. Badana grupa tworzyła este-
tykę bez wątpienia odznaczającą się znamionami kiczowatości, siłą emocjonalnego 
przyciągania. Zarazem animatorzy ruchu w Polsce przejawiali silne motywacje do 
poszukiwania dróg wierności wersji tradycyjnej capoeira. ich profesjonalizacja 
oznaczała częste podróże do Brazylii i pobieranie nauk u brazylijskich mistrzów, 
import nowości ze świata rodzimego capoeira i zaszczepianie ich na bieżąco 
na rodzimym gruncie w formie najbardziej zbliżonej, lecz obarczonej tragiczną 
sztucznością. W badanym zjawisku uderzała syntetyczność egzotycznego ruchu, 
skoncentrowanego na tworzeniu elitarnych enklaw, szczycących się aurą unikal-
ności i niepowtarzalności. 

Jak ujął to jeden z uczestników: „My w monotonny wielkomiejski szum 
wplatamy synkopy z innego świata, świata żółtego pyłu, upału, śpiewu i palm, 
rozkołysanego świata capoeira” 2. 

ii. HiSTORiA CAPOEIRA W POlSCe. BOOM W lATACH 90.,  
STANdARyZACJA OKOłO ROKU 2000

Capoeira pojawiła się w Polsce w 1995 roku w Katowicach. Następne grupy powsta-
wały w dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie. W roku 1999 powstała pierwsza 
grupa w Warszawie. Te społeczności ewoluowały na zasadzie oddolnie zorganizo-
wanego spontanicznego porywu fascynatów nowej, zupełnie wcześniej nieznanej 
sztuki walki-tańca. Zdobywali oni pierwsze informacje i filmy o tym kunszcie ciała 
ze stron internetowych. Spotykali się początkowo w kilka osób w klubach fitness. 

2 Wypowiedź uczestnika nr 2.
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ich inicjatywa szybko spotkała się z zainteresowaniem. Popularność zjawiska rosła 
zwłaszcza w środowisku trenujących sztuki walki ze Wschodu. Zawiązywały się 
pierwsze grupy trenujących, animatorzy ruchu sprowadzali przebywających m.in. 
we Frankfurcie brazylijskich mistrzów capoeira na weekendowe warsztaty. 

Jakościowy charakter mojego badania sprawił, że skupiłam się głównie na ob-
serwacji pierwszej warszawskiej grupy trenujących (dla porównania i zachowania 
niezbędnego dystansu, przeprowadziłam także jednorazowe obserwacje w grupach 
w Katowicach, Gdyni, Wrocławiu).

Uczestniczyłam w pierwszym treningu tego stylu walki w Ursusie pod Warszawą. 
W ciągu trzech lat funkcjonowania grupy liczebność członków wzrosła od 30 do 
300 osób. Koniec lat 90. w Polsce można uznać za okres boomu capoeira nad Wisłą. 

Należy widzieć niebywały rozwój zjawiska w szerszym kontekście społeczno-
-kulturowych przemian, którym podlegało wówczas polskie społeczeństwo. 

Sytuacja Polski lat 90. była bardzo dynamiczna, następował polityczny przełom, 
demontaż świata minionego systemu. Obecnie modnym trendem społeczno-kul-
turowym jest nostalgizacja tego okresu, wspominanie go jako szalonych czasów, 
euforii wolności i odrodzenia. 

lata 90. zdawały się otwierać niezmierzone możliwości.
dla kultury tamtych lat głównym impulsem był upadek muru berlińskiego. Był 

to moment, kiedy bariery zastąpiła rzeczywista integracja kulturowa na poziomie 
makro. 

W sztuce lat 90. dominował pop, kicz, oraz skandal sensation generation, 
a także nurt krytyczny. Właśnie poprzez narzędzie banalizującego popu określała 
się rzeczywistość Polski powracającej do europy. Rozwijały się kultura masowa 
oraz wolny rynek oparty na mechanizmach działania podaży i popytu wspieranego 
akcjami reklamowymi.

W sferze życia codziennego obywateli przez Polskę lat 90., przetoczył się hu-
ragan zmian. Na długo zadomowiona „szarość” z poprzedniego systemu miała być 
zastąpiona nowym kolorytem, otwarciem na wielki świat i zabawę. Czas wolny 
zarysowywał się tutaj jako przestrzeń kolonizowana przez coraz to nowe style 
spędzania go. Otwierano puby, zaczął się przyjmować brytyjski styl rozmów nad 
piwem i wiele innych przejawów różnorodności.

Analizując polską capoeira lat 90. można stwierdzić, że stanowi ona zasta-
nawiający fenomen. Porównując zasady jej obecności w innych krajach europy, 
dostrzegamy, że pełni ona tam rolę ozdobnika, niezobowiązującego i lekkiego. 
W Polsce zaangażowanie ludzi w to zjawisko, zwłaszcza w latach 90., było innego 
typu. ludzie dowartościowywali się poprzez grę w capoeira, podchodzili do niej 
ambicjonalnie. 

Słowami jednego z animatorów: 

Capoeira w Polsce trafiła na niezwykle podatny grunt. Rozwija się prężniej i szybciej 
niż rozwijała się na Zachodzie. Kiedy w Brazylii zaczęli pojawiać się Polacy, zmieniło 



143PRZeNiKANie eGZOTyCZNyCH FORM eKSPReSJi KUlTUROWeJ 

się podejście do białych w capoeira. dla wielu z nas capoeira to nie hobby, ale sposób 
na życie. Jesteśmy coraz bardziej godnymi przeciwnikami dla Brazylijczyków i często 
dominujemy z naszą capoeira na warsztatach i eventach organizowanych w europie. 
Polska capoeira jest bardzo mocna. Piszę i mówię o wszystkich grupach3. 

Capoeira w Polsce eksplodowała. Zafascynowała Polaków jako uniwersum 
symboliczne, treść kulturowa, z której mogli czerpać garściami i wybierać z niej 
to, co najbardziej ich pociągało. Polska capoeira zaznaczyła się w europie:

To jest prawda, że u nas w Polsce capoeira ma bardzo wysoki poziom na tle europy. Nie 
wiem, czy możemy się porównywać do Brazylijczyków, oni jednak wyrastają w tej kulturze. 
Same pieśni capoeira – to w Polsce zaczyna je rozumieć instruktor, który ćwiczy długo, 
który mówi po portugalsku. Natomiast w Brazylii ci ludzie wyrastają, trwają w tym. Oni 
jednak są przed nami. Jednak myślę, że jest coś takiego, że jest Brazylia, i że jest Polska. 
Zawsze. Po prostu inaczej podchodzimy do tych treningów. Zresztą Polacy to zdolne 
bestie. W ogóle narody słowiańskie są bardziej walecznymi narodami... im bardziej na 
Wschód, tym większa dzicz. Niemniej jednak Polska jest taka wypośrodkowana i mamy 
bardzo wysoki poziom capoeira4.

Uczestnicy grup capoeira w latach 90. w Polsce to przede wszystkim studenci, 
pracujący lub niepracujący, poświęcający swój wolny czas na zgłębianie egzotycznej 
sztuki walki. Młodzież, która się garnie do tej wspólnoty, jest liberalna, to ludzie 
z wielkich miast, ale też mniejszych miasteczek, przychylni idei wielokulturowości, 
sami kulturowo luźni. 

To osoby z nowoczesnego megalopolis, świadome tego, że granice się otworzyły, 
wyedukowani, dlatego rozumiejący obce kulturowo wątki. Gdyby byli głęboko za-
korzenieni we własnej kulturze, nie mieliby potrzeby poszukiwań poza jej kręgami. 
To osobowości charakterystyczne dla kultury zróżnicowanej, kultury, która zbiera 
wiele mniejszych „kulturek” łączących się z wyborem stylu życia.

Uczestnicy grup skupiali się na samorozwoju, szlifowaniu charakteru, zapoży-
czaniu elementów obcej kultury, których brakuje im we własnej. Zaangażowanie 
trenujących w opisywanym tu okresie było bardzo głębokie. W wywiadach, które 
przeprowadzałam, podkreślali oni, że w capoeira odnaleźli „drogę, którą pragną 
podążać”. Jest ona sposobem na poznanie samego siebie, swoich ograniczeń i moż-
liwości. Ważny był dla nich element ekspresji własnej, możliwość prowadzenia gry 
z przeciwnikiem w sposób twórczy. Poza tym nawet jedynie chwilowe, mentalne 
przekroczenie progów własnego „zaścianka” powodowało przemianę ujmowania 
siebie w kontekście świata i wszechświata.

Capoeira dawała badanym przeze mnie uczestnikom „poczucie przynależności 
do rodziny” ( familia da capoeira). 

Mieli oni świadomość, że ta sztuka walki-tańca:

3 Wypowiedź uczestnika nr 4.
4 Wypowiedź uczestnika nr 5.
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Przygotowuje do życia, uczy odporności na chytrość innych ludzi. Rozwija umysł, pla-
nując w jogo, przygotowując atak, robisz to pod presją partnera. Musisz wykazać się 
inteligencją, a nie siłą w sytuacji stresującej, czy to nie przełoży się potem na twoje życie? 
daje radość, rzecz, której wielu z nas brakuje. dla wielu jest jak terapia antydepresyjna. 
Roda, jogo i już po kłopocie5.

Capoeira okazała się tak atrakcyjna dla młodych ludzi, bo zawiera w sobie 
elementy walki i akrobatyk. Stanowią one wyzwanie, dają możliwość wykazania 
się, osiągnięcia czegoś, co wzbudza podziw innych. Zaangażowani doświadczają 
poczucia twórczego sukcesu. Afrobrazylijskie rytmy, dostępność pieśni wydają się 
graczom niezwykle atrakcyjne. Poza tym w grupie stwierdza się wzrost potrzeby 
osiągnięć, lepsze rozumienie reguł w zróżnicowanych sytuacjach społecznych, 
lepsze radzenie sobie z negatywnymi emocjami. W grupach można dostrzec pry-
mat naturalności nad sztucznością, odruchu nad konwenansem, spontaniczności 
nad racjonalnością.

Grupa capoeiristas dostarcza oparcia. Może, choć nie musi – to zależy od 
indywidualnego wyboru jednostki – monopolizować cały zakres więzi i interakcji 
społecznych. Ta wspólnota może być całym makro- i mikroświatem stosunków 
społecznych. dla trenujących, z którymi rozmawiałam, capoeira była atrakcyjna 
i miała w sobie porywającą energię. dostrzegali, że ma ona znaczącą siłę oddzia-
ływania, zwłaszcza na jednostki niedoświadczone, niezepsute i wrażliwe. 

ówcześni capoeiristas poświęcali bardzo dużo czasu i energii na budowanie 
swojej tożsamości. Oznaczało to jeżdżenie na warsztaty do Hamburga, tworzenie 
prywatnych kolekcji nagrań z muzyką capoeira i sambą, instrumentów, wieszanie 
na ścianach w swoich pokojach flag brazylijskich.

 Natomiast pierwsza dekada wieku XXi stwarzała zdecydowanie odmienny 
kontekst. i bardzo wyraźnie widać to w standaryzacji grup capoeira, ustatkowaniu 
ruchu, zmniejszaniu się liczebności uczestników. Najważniejszym zagadnieniem 
tego okresu była unifikacja wzorów kulturowych, a więc podporządkowanie 
narzuconym przez globalny świat regułom. Rozwój kultury masowej oznaczał 
standardową produkcję wykluczającą często rzeczywiste, indywidualne poznanie 
i przeżycie estetyczne. „Kopia zaczynała wypierać oryginał”6. Po roku 2000 zmienił 
się rodzaj zaangażowania capoeiristas, obniżył poziom motywacji:

Te osoby, które teraz zaczynają, mają zupełnie inne podejście. Zastanawiam się, na czym 
ten fenomen polegał. Jak my zaczynaliśmy, to ludzie przychodzili godzinę wcześniej na 
trening, trenowali, było dużo większe „wkręcenie się” w tę capoeira. a teraz nie ma 
takiej zajawki. Większość ludzi traktuje to jako jedną z aktywności – poruszać się dwa, 
trzy razy w tygodniu. Mam poczucie, że obecnie ci, którzy trenują po kilka lat ładnych, 
to traktują to tak jakby rekreacyjnie. [...] My mieliśmy poczucie, że coś zaczynamy, 

5 Wypowiedź uczestnika nr 6.
6 P. S t a s i o w s k i, Luksus niezależności w postransfrmacyjnej Polsce, „Quart” 2007, nr 3/5, s. 18.
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przecieramy jakieś szlaki, no i to było szaleństwo wtedy. Teraz tego nie ma, trochę to 
zauważam w mniejszych miejscowościach pod Warszawą7.

Zainteresowani trenowaniem mają dziś większy wybór. Jest więcej grup capo-
eira, więcej sztuk walki i tańców. Na decyzję wpływa po prostu przystępna cena. 
Podejście idealistyczne zmieniło się w materialistyczne. W jakimś stopniu jest to 
związane z kryzysem. Capoeira jest jedną z aktywności, a nie całym życiem, jak 
było na początku.

Grupy w Polsce przestały być otwarte. Chociaż podchwytują nowe pomysły, 
a nawet podkradają je sobie, jednak wyrazistym trendem jest duże zamknięcie 
grup na siebie. 

Przestają się one przenikać. Generalnie ludzie nie wychodzą na zewnątrz poza 
swoje akademie. Nie ma chęci, żeby się otwierać i szukać. Brakuje więc pewnego 
wzbogacenia, jakim jest wymiana informacji z innymi grupami. Nie ma czerpa-
nia z doświadczeń innych. Zamykanie się w swojej niszy nie jest korzystne. Nie 
wynika ono z odgórnego nakazu, tylko z tego, że ludzie nie mają takiej potrzeby, 
żeby czegoś szukać, żeby jeszcze więcej trenować. Nie mają możliwości i pieniędzy. 

Podsumowując, można uznać, że doszło do pewnego zubożenia treściowego, 
jeśli chodzi o samo uniwersum symboliczne capoeira. 

iii. deFiNiCJe KiCZU

Rozpatrując badane zjawisko jako przejaw kiczu, odwołuję się do definicji Abra-
hama Molesa: „Kicz to bardziej stosunek człowieka do rzeczy, aniżeli rzecz sama. 
[...] W przetworzonych kiczowato produktach sztuki, dostępnej dla wszystkich, 
następuje swoiste »rozcieńczenie« najbardziej oryginalnych kulturemów”8. „Oby-
watel epoki kiczu, naznacza swe relacje z materialnym otoczeniem postawą, która 
oscyluje od estetycznej stylizacji, przez fetyszyzm przedmiotowy (kolekcjonerstwo) 
do hedonizmu wywołującego kulturową alienację”9.

Zwłaszcza kwestia przeniesienia obcego wątku kulturowego, który na nowym 
gruncie staje się spłycony i zbanalizowany, jest tu istotna. Przetworzony zostaje 
on w taki sposób, że pierwszoplanowe stają się motywy odwołujące się do emocji. 
Taki aspekty „pięknej gry” ( joga bonita), jak aura tajemniczości, łatwość i przy-

7 Wypowiedź uczestniczki nr 1.
8 A. M o l e s, Kicz czyli Sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu, przeł. A. Szczepańska, 

e. Wende, Warszawa 1978, s. 35.
9 Tamże.
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jemność percepcji, niebezpieczeństwo i nieprzewidywalność, zostają uwypuklone. 
Służą one wzbudzaniu niepokoju i nieodpartej fascynacji. 

„Kicz to stosunek między tym, co oryginalne, a banalne”10. Należy go rozumieć 
jako zjawisko równie stare jak sztuka, jako naiwną sztukę szczęścia. Niedojrzałą, 
mówiącą o człowieku pewne prawdy, których nie potrafi przekazać sztuka wyższa. 

Zjawisko brazylijskiej capoeira, eksportowanej dziś do krajów europy i Ame-
ryki Północnej, postrzegać można jako bliskie kiczowi barwnych pocztówek 
z egzotycznych miejsc, ponieważ kicz jest także sztuką Wielkiej Tęsknoty11. 
Uniwersum symboliczne sztuki walki-tańca tworzy dla adeptów zastępczy świat 
marzeń o dalekich podróżach, odległych lądach, swobodnej przestrzeni. dostarcza 
wizji wolności, niezależności, wiecznego śpiewu i zabawy, życia w oderwaniu od 
norm i reguł obyczajowych. świat Ameryki Południowej to obszar bliżej nieznany, 
obszar pewnego nadmiaru, kipiącej witalności i kolorów, karnawałowy świat na 
opak, obiecujący romantyczną przygodę i walkę. W tych radykalnie odmiennych 
okolicznościach kultury peryferyjnej, można zabłysnąć sprytem, rozumem i odwagą. 
Kwitnie tam kult ciała, piękna, młodości i sprawności.

iV. UNiWeRSUM SyMBOliCZNe CAPOEIRA  
– leGeNdy i MiTy O HeROSACH

Na przełomie XX i XXi wieku wśród uczestników badanej przeze mnie grupy stały 
się modne wyjazdy wakacyjne do Brazylii, mekki capoeira. Były to prywatne po-
dróże trenujących, którym mistrz prowadzący grupę zapewniał miejsce zatrzymania 
i opiekę lokalnych grup capoeira (ruch capoeira to globalny network i wspólnota). 
Pobyt na drugiej półkuli oznaczał mieszkanie razem z brazylijskimi mistrzami lub 
instruktorami stylu, poznanie romantyzmu lokalnego życia, udział w treningach.

Polscy capoeiristas, jako radośni pasażerowie w samolocie do ciepłych krajów, 
uosabiali ludzkie marzenie o ziemskim raju. Taka wyprawa to znowu koncentrowanie 
się na ulotnych wrażeniach, zwłaszcza szerokiej gamie wzrokowych przyjemności. 

Capoeira stwarza „wybujałą perspektywę”. Naprawdę zaangażowany uczeń może 
obudzić się któregoś dnia po drugiej stronie globu i poznawać świat, w którym 
słońce zachodzi jakby w drugą stronę. Ogarnia go podmuch świeżości nieznanego.

Także możliwość sprawdzenia się w rywalizacji na treningach, w świecie 
„niepokonanych supermanów”, stanowi sens podróży. Jest to konfrontacja ze sferą 
ideałów, wierzeń w potencjał waleczny capoeira.

10 Tamże, s. 31.
11 M. H e n d r y k o w s k a, Kicz egzotyczny w polskim kinie międzywojennym, w:  Niedyskretny 

urok kiczu. Problemy filmowej kultury popularnej, pod red. G. Stachówny, Kraków 1997, s. 78.
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adept capoeira zobowiązany jest przez mistrza do poznawania historii tej sztuki 
walki, poznaje jej mity i legendy, legendarnych herosów capoeira – obdarzonych 
nadziemską siłą wojowników o wolność. Wzór osobowy wojownika capoeira za-
wiera w sobie kult sprytu i przebiegłości (maladragem). Mistrzowie i animatorzy 
często podsycają wyobraźnię trenujących legendami o łobuzerskich, ulicznych 
korzeniach capoeira – idzie za tym fascynacja mroczną stroną historii. Kult siły 
i sprawności, romantyzowanie przemocy, wszystkie te tendencje odnaleźć można 
w grupie. Wzór capoeiristas – człowieka sprytnego, przebiegłego, złośliwego, 
skłonnego do zaczepek i podpuszczania, może konotować skojarzenia z czarnym 
charakterem. Jest to raczej postać spod znaku Hermesa – boga złodziei, oszustów12. 
Historyczne postaci dawnych capoeiristas – zbiegłych niewolników, zmagających 
się z przemocą panów, są owiane nimbem „pięknych wyklętych”, którzy nawet po 
zniesieniu niewolnictwa (Brazylia zniosła niewolnictwo jako ostatnia – dopiero 
w 1888 roku) bytowali poza marginesem społeczeństwa. Organizowali się w grupy 
przestępcze, wywoływali w miastach zamieszki, starcia z policją. 

Zachowane z tamtego okresu ryciny przedstawiały ich jako ubranych elegancko 
czarnych mężczyzn w sile wieku. W bieli, z kapeluszami w formie kloszy. Koszule 
wkładali oni do wewnątrz spodni i nosili wąskie buty. Były zresztą różne warianty. 
Capoeiristas zakładali także eleganckie garnitury oraz chustki na głowy. Według 
zachowanych zapisków13 chustka na szyi chronić miała przed pchnięciem nożem, nie 
tylko przed spoceniem się. Wojownicy nosili też kolczyki w uszach. Tak ubranych 
widzieć ich można było na ulicach, placach i targach Rio de Janeiro, Salwadoru 
i Recife. Jako broni używali noży, a także kości – rany zadawane nimi długo się 
goiły. Noże i ostrza były ukrywane pod włosami i na plecach. istniał również spe-
cjalny nóż z drzewa Mane Veto, któremu przypisywano działanie magiczne. Wśród 
legend z tamtego okresu jedna opowiadała o corpo fechado – ciele zamkniętym, 
jakie poprzez długotrwałe praktyki uzyskiwali capoeiristas. Było ono odporne na 
ciosy, nieśmiertelne i jedynie nóż z drzewa Mane Veto mógł je zranić lub zabić.

Postać bojownika capoeiry można interpretować w kategoriach archetypu 
trickstera – swoistego bohatera narodowego Brazylii. W folklorze tego kraju za-
pisał się on jako pół zwierzę, pół człowiek, typ herosa. Według mitów owładnięty 
był on manią destrukcyjną, jako na pół święty, pół diaboliczny. Stanowił jedną 
z kluczowych postaci karnawału. Zwiastował skandale. Występował też w polite-
istycznej religii afrobrazylijskiej. Jest dziś refleksem minionej epoki, symbolem 
podwójnej osobowości14. 

12 j. P r o k o p, Lekcja rzeczy, Kraków 1972, s. 93–104. 
13 a. d a s  a r e i a s, O que e capoeira, Sao Paolo 1983, s. 34.
14 i. m a c e d o  F e r n a n d e s, O Arquétipo do Malandro: Zé Pelintra como Imagem do Trickster 

Nacional, Rio de Janeiro 2005.



148 KATARZyNA KOlBOWSKA

W XX wieku w stolicy stanu Bahia, mekce tradycyjnego stylu capoeira angola, 
najwięksi mistrzowie capoeira (mistrz Bimba15 i mistrz Pastinha16) byli otaczani 
wielkim, niemal religijnym kultem. świadczą o tym słowa jednej z popularniejszych 
pieśni tej rytualnej sztuki walki-tańca:

Mistrz Bimba odszedł,
do nikogo nie wróci
Odszedł od capoeira
Odszedł, by odpocząć
Pastinha jest z nim,
Powiedziane, czego ja nie wiem
dwaj mistrzowie razem,
Strzegący dziewicy Marii,
Jest powiedziane
Proszę zdejmij kapelusz,
Mistrz Bimba i Pastinha
Grają w niebie17.

Na koniec podrozdziału o kulcie herosów capoeira warto wspomnieć jeszcze 
postać mitycznego wojownika Besouro Mangangá, także pochodzącego ze stanu 
Bahia. Wyposażony był w nadludzkie właściwości, z każdej potyczki wychodził 
cało – potrafił przemieniać się w żuka i odlatywać z pola walki. Posiadał corpo 
fechado, ciało niepodatne na zranienie. Okres największej popularności historii 
o nim to lata 30. XX wieku.

legendy i mity o bohaterach stylu walki-tańca mocno przyciągają osoby mło-
de i niedoświadczone. ich przekaz pochodzi z innego, nieistniejącego już świata. 
Jest marzycielski i sentymentalny, przez swoją nierealność przenosi do wymiaru 
wyobrażeniowego.

Gra w capoeira na treningach ma cechy magicznego widowiska, podczas któ-
rego dochodzi do upojenia ruchem, ekstatycznego transu. Gdy kończą się zajęcia, 
powraca nudna rzeczywistość. 

15 legendarny mistrz, wynalazca nowoczesnego, usportowionego stylu capoeira regional, założyciel 
pierwszej oficjalnej akademii capoeira w Salwadorze.

16 Największy mistrz capoeira angola, prowadził Akademię Capoeira Angola w Salvadorze na początku 
XX wieku, był obrońcą „dawnego stylu”, sprzeciwiający się ewolucyjnym zmianom w capoeira i stylowi 
capoeira regional. Ostatnie dni wiódł w biedzie i chory, opuszczony przez uczniów.

17 a. d a s  a r e i a s, O que e capoeira, s. 142.
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V. TRyWiAliZACJA PieRWOTNeGO SeNSU GRy CAPOEIRA

W historii odchodzenia capoeira od swoich tradycyjnych korzeni wyodrębniają 
się „momenty przełomowe.”

Pierwszym z pewnością był „moment modernistyczny”, gdy populistyczne rządy 
prezydenta Vargasa zalegalizowały capoeira jako folklor, dozwolony odtąd w ma-
nifestacjach ulicznych (lata 20. XX wieku). Od tej pory następowała jej legalizacja, 
formalizacja, systematyzacja, uznanie za narodowy sport oraz brazylijską sztukę 
walki. Otwierano szkoły capoeira, zdejmowano z niej piętno gry wykluczonych 
i zmarginalizowanych czarnych. Obok capoeira angola, wyłoniła się capoeira 
regional. Capoeira regional nastawiona była na racjonalną grę rywalizacyjną. Ca-
poeira angola strzegła rytuału i nieracjonalnego sprytu, gierek, zaczepek i zabawy.

Salwador zmienił się w stolicę turyzmu, przestawał być mekką metafizycznej 
tradycyjności i mistycyzmu capoeira. Sztuka walki zaczęła się rozwijać w całym 
kraju.

drugi przełom, „moment przejścia” nastąpił pod wpływem globalizacji. Capo-
eira „wyszła” z Brazylii do Stanów Zjednoczonych i europy. Jednocześnie uznano 
równorzędność stylów – bez angoli capoeira traciła magiczność. Poza swą ojczyzną 
capoeira otrzymywała większe wsparcie i mogła się lepiej rozwijać. dziś jej centra 
doskonale funkcjonują z dala od korzeni. Młodzi nauczyciele z krajów europy, tzw. 
gringo (nie-Brazylijczycy) przyznają, że aby uczyć się nowych technik, jeżdżą np. do 
Kanady, bo tam capoeira wciąż ewoluuje. do Brazylii jeżdżą, by uczyć się kultury. 

Niezliczone wypowiedzi mistrzów, których poznałam na mojej badawczej 
ścieżce, nie dały klarownej odpowiedzi na pytanie o to, w jakim kierunku roz-
wija się capoeira. Pozostało wrażenie, że chodzi w tych głoszonych przez nich 
refleksjach o „podtrzymanie ognia” gry capoeira, o to, by żyła ona dalej, by nie 
została utracona jej energia i ewolucja. Tworzą oni pewną ideologię, która była dla 
capoeira tym, czym kawałek drewna dla ognia. Wyraźnie zarysowały się jedynie 
momenty przejściowe dla kultury brazylijskiej, bo one znajdowały ścisłe odbicie 
w przemianach stylu i statusu społecznego capoeira, oraz to, że z capoeira ubywa 
mistyki, duchowości, irracjonalności.

Wielu starszych mistrzów sztuki walki-tańca, nie uznaje jej obecnej, globalnej 
wersji. 

Jak twierdzi mistrz Curio, nauczyciel angoli z Salvadoru:

ludzie, słysząc o capoeira, niejednokrotnie utożsamiają całe zjawisko z tym widowi-
skowym baletem, przyjmują formę zewnętrzną i automatycznie pomijają sferę duchową 
i wewnętrzną. Aby zrozumieć i poczuć capoeira, trzeba poświęcić wiele pracy i uwagi 
nie tylko swojemu ciału i technice gry, ale przede wszystkim temu, co dzieje się w nas 
w środku, trzeba zagłębić się w rytuał, a także powolną, pełną skupienia grę z drugim 
człowiekiem, a nie skocznie i szybko podskakiwać wokół siebie. Poza tym nie wystarczy 
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mówić o filozofii capoeira, trzeba ją poczuć całym sobą. To da się zrealizować tylko 
w roda traktowanej w sposób magiczny, z poszanowaniem zasad, szacunkiem dla każ-
dego członka roda, w miejscu do tego przeznaczonym. W regional z roda została tylko 
zasada, że ma to być koło, natomiast miejscem gry jest zwykle sala gimnastyczna lub 
klub fitness. Nie wyobrażam sobie skupienia w takim miejscu18.

Bardzo istotnym tu wątkiem jest rola, jaką w propagowaniu egzotycznego stylu 
walki odegrały media. Polscy współcześni fascynaci tego kunsztu ciała, do których 
docierałam z moimi wywiadami, zgodnie przyznawali, że pierwsze zetknięcie ze 
zjawiskiem następowało poprzez popkulturę.

Capoeira zobaczyć można było w filmach Niewolnica Isaura, Only the Strong 
(wszyscy polscy animatorzy capoeira podają ten film jako swoją inspirację do 
trenowania capoeira), Red Sun Rising, w grze komputerowej Tekken, reklamach 
telefonu komórkowego Nokia i obuwia sportowego Nike, w teledysku grupy Uniting 
Nation czy Sepultura.

Cytuję dalej wypowiedź polskiego nauczyciela tej sztuki walki-tańca: 

Media miały tu ogromne znaczenie. Only the Strong wykonał na świecie ogromną pracę, 
której nie byłby w stanie sprostać żaden mistrz czy nawet grupa capoeira. Siła mediów 
jest nam dobrze znana, a to, że Polska to podatny grunt, jeśli chodzi o capoeira, wzmo-
gło tylko oddziaływanie tych mediów. Tekken jako rzecz późniejsza wzmocnił drugą 
falę zainteresowania capoeira, szczególnie wśród młodszych. Natomiast filmy typu 
Przyczajony tygrys, ukryty smok nie mają tu znaczenia19.

dalej przytaczam wypowiedź innego nauczyciela:

Trenowałem capoeira w wolnych chwilach na siłowni, a był to czas, w którym za spra-
wą filmu fabularnego Only the Strong wielu młodych ludzi orientowało się, co to jest 
capoeira. Kilku entuzjastów przyłączyło się do mnie, trenując wytrwale i chętnie, za 
darmo. Nie było tu mowy o jakiejś grupie, ale z czasem wieść rozeszła się po regionie20.

Ten wątek przeplata się w wypowiedziach wielokrotnie:

Wielkie znaczenie w propagowaniu capoeira miał też z pewnością film Only the Strong 
(miałem ucznia, który dialogi z filmu znał na pamięć); [...] Na początku to tak było, że 
trenowałem kung-fu, instruktor puszczał nam różne filmy o tematyce różnych sztuk 
walki. i zobaczyłem pierwszy raz film Only the Strong. Od tego filmu zaczęła się taka 
zajawka w naszej grupie i parę osób zaczęło trenować to samemu, no. dostałem modem 

18 M. R ó ż a l s k i, Salvador Miasto Bahia, „Konteksty” 2003, T. 56, z. 3–4, s. 193–201.
19 Wypowiedź uczestnika nr 3.
20 Wypowiedź uczestnika nr 8.
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do internetu i pierwszy raz zacząłem szukać różnych rzeczy na temat capoeira i zacząłem 
sam właśnie coś z tego próbować21.

Capoeira w przywoływanym powyżej filmie klasy B w reżyserii Sheldona 
latticha, została przedstawiona jako niezwykle skuteczna uliczna sztuka walki, 
wykorzystywana do przeciwdziałania złu.

Trenujący obecną wersję capoeira w Polsce są przeświadczeni, że jest ona przede 
wszystkim sztuką walki, spychają jej wątki mistyczne i rytualne na dalszy plan. 

Tymczasem brazylijscy mistrzowie ze „starej gwardii” podkreślają:

Capoeira jest rytualną walką, nie sztuką walki. Zwycięstwo oznacza, że jeden z prze-
ciwników znika jakby, umyka z trajektorii ruchów oponenta, zaskakując go tym osta-
tecznie. W capoeira bardzo istotne jest, by wszyscy praktykowali razem. Musi być 
jedność, wspólna wibracja, szczęście. Capoeira jest czymś odmiennym od sztuki, którą 
uprawiał Bruce lee. Capoeira oznacza przestrzeń, w której ludzie dramatyzują swoje 
życie. Wojownicy wschodnich sztuk walki zwykli udawać się w góry, nad wodospady 
i praktykowali w izolacji. Tymczasem capoeira potrzebuje ludzi, ich energii – axe22, 
każdy ją wnosi. Pieśni także mają energię i dają energię. Capoeira uczy nas, jak żyć, jak 
interpretować nasze życie. Bez słów. Gra podpowiada ci coś podstawowego, w stylu „jak 
przyrządzić jedzenie”. Praktykowanie capoeira jest połączone z poznaniem brazylijskiej 
kultury, jej filozofii i tradycji23.

Bardzo trudno ocenić stopień trywializacji symbolicznej treści, jaką niesie 
w sobie uniwersum capoeira. Z jednej strony animatorzy popularyzujący unowo-
cześniony styl, „idą z duchem czasu”, a więc dodają zapożyczenia ze wschodnich 
sztuk walki – całe sekwencje figur, akceptują szybkie, cięte ruchy, na jakie obecnie 
panuje moda w środowisku. Z drugiej strony podkreślali w wywiadach, że darzą 
wielkim szacunkiem tradycyjnych mistrzów i starają się, aby ich capoeira zacho-
wała wierność korzeniom. Wydaje się, że następuje „rozmywanie się” granic stylów. 

Animatorzy w Polsce starają się chronić capoeira przed „wrzuceniem do jednego 
worka” z innymi sztukami walki – podkreślają, że dopiero połączenie wielorakich 
elementów: tańca, muzyki, walki, folkloru, rytuału – sprawia, że w capoeira jest 
magią, i że tylko jako hybryda jest ona zjawiskiem unikalnym i oryginalnym. Za-
biegają więc o to, żeby nowoczesna capoeira nie była zbyt usportowiona. i raczej, 
wykorzystując jej widowiskowe walory, promują ją jako przejaw kultury afrobra-
zylijskiej niż jako rywalizacyjną dyscyplinę sportową. dużą wagę przykładają do 

21 Wypowiedź uczestnika  nr 9.
22 energia, która udziela się grającym capoeira. Jest ona ciągła i intensywna, pozwala graczom 

na przekraczanie swoich ograniczeń. Występuje też w indiańskich, szamańskich wierzeniach, jest 
tym, czym mana u Kwakiutlów – bezosobową, nadnaturalną siłą, która sprawia, np. że łódź płynie.

23 Wypowiedź mistrza Biry, Almeidy Acordeona, Berkley, California, 2005 (z wywiadu prze-
prowadzonego przez autorkę tekstu).
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nauki gry na instrumentach. Capoeira – w odróżnieniu od sztuk walki – rozwija 
nie tylko fizycznie i psychicznie, lecz także artystycznie. 

Vi. HedONiZM i lANSOWANie Się

Uczestnicy badanej przeze mnie grupy poświęcają wiele czasu i energii na kre-
owanie swoich wizerunków, estetyzację własnego wyglądu (malowanie paznokci 
u rąk i nóg, finezyjnie wiązane włosy, warkoczyki, tatuaże, kolorowe spodnie 
noszone na biodrach, nadające cech chłopięcych również dziewczynom, koszulki 
z chwytliwym logo grupy).

Następuje ciągłe wnoszenie energii do grupy, zastrzyki silnych emocji. ścisły 
cel przynależności nie jest określony. istnieją ramy, wedle których wszystko się 
toczy, ale reszta ruchów zostaje zindywidualizowana dla partnerów gry.

Wytworzyła się konwencja polegająca na jak najefektowniejszym prezentowa-
niu się w grze i jak najtrafniejszym zaskakiwaniu partnera interakcji, złośliwych 
utarczkach z nim. Zaczepki są czymś spontanicznym, nieprzygotowanym. 

Capoeiristas to także zapaleni kolekcjonerzy, otaczający się rozmaitymi gadże-
tami ze świata latynoamerykańskiego. Ukazuje to wypowiedź jednego z członków 
grupy: 

Kiedy otaczasz się tą „brazylijskością” robisz z siebie takie indywiduum. Masz fajny 
znaczek, masz pierwszy taką koszulkę, której jeszcze nikt nie ma. Masz tyle i tyle 
tekstów piosenek, masz cztery czy pięć płyt z muzyką. Potem ktoś podchodzi do ciebie 
i mówi: – „Pożycz”– to miło łechce próżność24.

Bycie praktykującym graczem daje możliwość złapania oddechu od codzien-
ności, ale także brania udziału w pokazach, a więc zabłyśnięcia:

Z capoeira czerpię spokój. Gdy się trochę pogra, zapomina się o kłopotach. dużo pokazów 
robimy tutaj i w innych wioskach. Fajnie jest później słyszeć, jak między sobą mówią: 

„niezła ta capoeira”. Jak mamy treningi, to przychodzą dzieci. Możemy przekazać im to, 
czego sami się nauczyliśmy. To jest zupełnie nowe przeżycie25.

innym elementem przekazu, jaki niesie w sobie polska capoeira, jest aktywne 
życie towarzyskie w grupie i poza nią, wspólne imprezy przy brazylijskiej muzyce, 
tzw. capoeira party, picie piwa, wspólna zabawa, udzielanie się na forum interne-

24 Wypowiedź uczestnika nr 10.
25 Wypowiedź uczestnika nr 11.
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towym. Ważne jest przestrzeganie zasad i hierarchii, które obowiązują w grupie, 
szacunek dla nich, zdobywanie i podtrzymywanie prestiżu w grupie, przyjaźnienie 
się i zabieganie o względy mistrza. 

Capoeira pozwala na zdobycie miejsca gwiazdy socjometrycznej, postawienie 
się w sytuacji bycia uwielbianym przez grupę. 

Kolejną praktyką, pozwalającą doświadczyć samospełnienia i satysfakcji tre-
nującym, jest lansowanie się. Rozumiem przez to propagowanie lub promowanie 
zjawiska. działanie ekspansywne i nastawione na efekt. Celem jest nagłośnienie 
działalności, zyskany rozgłos ma zapewnić stałe miejsce na rynku dóbr kulturo-
wych, podkreślić zaistnienie.

animatorzy capoeira dokładają wszelkich starań, aby ich grupy rozrastały się, 
kontakty między nimi rozszerzały, zaangażowanie było wciąż podsycane. Najstar-
szy z nich przekonuje: 

Obecnie nasza grupa to około 30 miast w Polsce, gdzie nauczają nasi instruktorzy, po-
nad tysiąc osób ćwiczących capoeira. Wielkie zloty i obozy capoeira, ciągła bytność 
naszych adeptów w Brazylii na szkoleniach, liczne pokazy i prezentacje oraz programy 
pomocy dla ubogiej młodzieży. To część tego, co udało nam się osiągnąć przez 10 lat. 
inne grupy robią to równolegle z nami i chwała im za to, ale to my daliśmy impuls, co 
sprawia nam szczególną satysfakcję26.

Pokazy capoeira są organizowane po to, by promować działalność grupy. Uczest-
niczą w nich ludzie grający wyjątkowo efektownie, będący w stanie „zabłysnąć” 
swoim stylem, ci, którzy osiągnęli wyższy poziom. Wybrańcy mistrza. Uzdolnieni 
akrobatycznie, często ci, którzy mają doświadczenie w sporcie – wyrobieni akro-
baci, którzy włączyli się w nurt capoeira już jako ukształtowane talenty. Osoby 
te potrafią robić zdumiewające rzeczy: salta, wbieganie na ścianę, chodzenie na 
rękach bez zachwiania się. Stanowią reprezentację i ozdobę grupy.

Jednostki te tworzyły show na naprawdę wysokim poziomie. Pokazy odbywały 
się na bankietach dużych firm w nowoczesnych wieżowcach i na uczelniach, by 
zyskać nowych adeptów, na różnego rodzaju festiwalach kultur etnicznych, także 
w klubach muzycznych. Wywoływały duże emocje w grupie, towarzyszył im 
pewien splendor i poczucie „bycia wybranym”. 

Jeden z reprezentantów grupy opowiadał: „lubię pokazy osobiście, dlatego 
że ja jestem osobą, która się lubi czasem pokazać i strasznie mnie grzeje fakt, że 
patrzą na nas ludzie, którzy zupełnie nic z tego nie umieją” 27.

Czasem pokazy wywołują napięcia, wzmagają rywalizację w grupie. Nie 
wszyscy uczestnicy grupy są zainteresowani towarzyszącą temu atmosferą: „To 
jest taka sfera, na którą zamykam oczy i uszy. Jest to rywalizacja i jest też takie 

26 Wypowiedź uczestnika nr 12.
27 Wypowiedź uczestnika nr 13.
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myślenie, kto gra lepiej i robią się takie towarzyskie trochę grupy, ale może to jest 
kwestia tego, na ile wybierasz, żeby to widzieć w ten sposób”28.

Niektórzy nie lubią pokazów w sposób zdecydowany: 

Nie podoba mi się, nie lubię tego, nie jest to przyjemne poczucie, bo to się wtedy po 
prostu robi kompletną rzeczą na pokaz i na sprzedaż. Ale trudno, to się jakby odnajduje 
w tej rzeczywistości w jakiś sposób, jako taka grupowa działalność. Coś, do czego ludzie 
wracają i w co się cholernie angażują i trudno się dziwić, mieć pretensje. Nie jest to coś, 
co lubię, albo coś, o co mi chodzi w tym, ale to jest jak element krajobrazu29. 

Pokazy są stałym elementem grupy, ale zarazem czymś nieprzymusowym: 
„Nie ma przymusu prześcigania swojego ciała jak na przykład w wyczynach spor-
towych. Nie trzeba być akrobatą, nie trzeba się w ten sposób poświęcać, dlatego 
bo to jest nisza uniwersalna”.30

Z drugiej strony, capoeira jest wyjątkowo atrakcyjna wizualnie, więc jakby 
jest stworzona do tego, żeby ją oglądać. 

Uczestnicy grupy uważają capoeira za: „Bardzo widowiskową, potrafi robić 
naprawdę duże wrażenie. Kombinacja właśnie bardzo szybkich technik walki, 
różnych kopnięć, uników i tak dalej z akrobacjami jest czymś nowym. Trenując 
inne sztuki walki, takich wygibasów się nie robi”31.

do pewnego stopnia nie wiadomo, czemu służą pokazy:

Te pokazy, to jest takie fajne połączenie zabawy ludowej, bo przecież to jest stare, oraz 
zabawy klubowej. To jest bardzo ciekawe połączenie. To jest taka promocja Brazylii, 
jest wyświetlona flaga Brazylii na ścianie i wszyscy na to patrzą i na te napisy: „Ordem” 
i „Progresso” („Porządek” i „Postęp” – hasła polityki Brazylii)32.

Wydaje się też, że capoeira jest na tyle nośna, że po prostu aż trudno byłoby 
nie wykorzystać jej widowiskowego waloru.

Pokazy mają również spore znaczenie rozrywkowe w grupach capoeira, to-
warzyszy im zabawa: 

Będziemy organizować brazylijskie wieczorki, fiesty brazylijskie. Na tych wieczorkach 
raz w miesiącu będziemy robili pokazy capoeira i pokazy tańców brazylijskich. W naszej 
grupie batizado (nadawanie kolejnych sznurów – cord) jest zawsze połączone z show 
kulturalnym, pokazujemy tańce, pokazujemy, jak się gra na instrumentach, pokazujemy 
coś więcej niż samą capoeira. Propagujemy w ten sposób także capoeira. Bo tak robi 

28 Wypowiedź uczestnika nr 14.
29 Wypowiedź uczestnika nr 15.
30 Wypowiedź uczestnika nr 16.
31 Wypowiedź uczestnika nr 17.
32 Wypowiedź uczestnika nr 15.
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mistrz. On daje wzór. Gdybym robił tylko capoeira, to byłbym bardzo ubogi. Przez to, 
że dodaje się te inne rzeczy z kultury, to grupa ma coś więcej do zaofiarowania ludziom. 
i więcej ludzi ćwiczy33.

Pokaz jest publicznym „agonem”. Jest pokazem umiejętności. Jest „ustawia-
ny” – zorganizowany „po cichu”, „w grupie”, karty są rozdane. Zaangażowanych 
w niego łączy solidarność.

Powyższy podrozdział o lansowaniu się poprzez udział w działalności grupy 
stanowiącej enklawę egzotyki może stanowić przykład bardzo charakterystycznego 
dziś zjawiska: relikty przebrzmiałej epoki trafiają do popkultury. Gloryfikowana 
jest żywiołowość, dzikość i odmienność. 

ZAKOńCZeNie

Problem zarysowany w powyższym artykule nie zostaje do końca rozstrzygnięty. 
Banalizacja i trywializacja pierwotnego wątku kulturowego po przeniesieniu na 
obcy grunt pozostaje faktem. Jakościowy charakter badania pozwolił uchwycić 
postawy, motywacje uczestników i proces nadawania znaczeń brazylijskiej capo-
eira w realiach polskich. Zabrakło jasnego i wyraźnego obrazu przemian, jakim 
uległa istota capoeira po przeniesieniu nad Wisłę. Udało się wyodrębnić zasady 
profesjonalizacji instruktorów capoeira, takie jak: częste podróże do Brazylii 
i pobieranie nauk u brazylijskich mistrzów, import nowości ze świata rodzime-
go capoeira, zaszczepianie ich na bieżąco na rodzimym gruncie w formie jak 
najbardziej zbliżonej, lecz obarczonej sztucznością, bo capoeira w Brazylii jest 
zakorzeniona, jest dziedzictwem narodowym, a w Polsce jest egzotycznym ruchem, 
skoncentrowanym na tworzeniu elitarnych enklaw. Wątek kulturowy widzieć 
należy w szerokiej perspektywie, odłączenie go od macierzystego kontekstu jest 
równoznaczne z „rozcieńczeniem”.

„świat współczesny nie handluje już ani przedmiotami, ani znaczeniami, lecz 
znakami”34. 

33 Wypowiedź uczestnika nr 9.
34 J. B a u d r i l l a r d, Le systeme des objectes. La consommation des signes, Paris 1968, s. 232–239.
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S t r e s z c z e n i e

Zjawisko dyfuzji kulturowej nie jest niczym nowym, było problemem podejmowanym chętnie 
przez klasyków myśli socjologicznej. dziś to wędrowanie wątków kulturowych nabrało innego niż 
dawniej znaczenia. Jest częścią „wymieszania” związanego z globalizacją. Treści przeniesione ulegają 
spłyceniu, gdy tracą naturalny kontekst. Kiedy „osiadają” w nowych warunkach, tracą pierwotną 
czystość, zostają odarte z tradycyjności i mistycyzmu.

Capoeira jest brazylijską sztuką walki-tańca. W moim studium z zakresu antropologii kulturowej 
szukam odpowiedzi na pytanie, czy przeniesione z Brazylii zjawisko funkcjonuje w nowym, polskim 
środowisku jedynie w ramach „mody na egzotykę”? 

Analiza społecznego procesu nadawania znaczeń wykazała, że zarówno uczestnicy, jak i ani-
matorzy kreowali rodzaj wspólnotowości, która oferowała uczestnikom: radość, energię, chwile 
rozluźnienia i beztroski, odskocznię od rzeczywistości. Badana grupa tworzyła estetykę bez wątpienia 
odznaczającą się znamionami kiczowatości, siłą emocjonalnego przyciągania. 

Słowa kluczowe: capoeira, wątek kulturowy, kicz, trywializacja, hedonizm 
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THe PeNeTRATiON OF eXOTiC FORMS OF CUlTURAl eXPReSSiON.  
TRiViAliSATiON OF THe ORiGiNAl SyMBOliC MeANiNGS,  

FOR eXAMPle, CAPOeiRA GROUPS iN POlANd

S u m m a r y

Cultural diffusion phenomenon is not new, there was a problem willingly undertaken by the classics 
of sociological thought. Today is a wandering cultural topics took a different meaning than in the 
past. it is part of the “mix” associated with globalization. The contents are transferred shallower when 
they lose a natural context. When you “settle” under the new conditions they lose their innocence, 
are stripped of traditionalism and mysticism. 

Capoeira is a Brazilian martial art-dance. My studies in cultural anthropology seeks to answer 
the question, whether rooted phenomenon, operating in a new environment only in the Polish part 
of the :exotic fashion”? 

Analysis of the social process of transmitting meanings revealed that both participants and anima-
tors creating the kind of community that offered to participants; energy joy, moments of relaxation 
and carefree, escape from the grey reality. The study group formed aesthetics without a doubt, to 
exhibit traits kitsch, the emotional force of attraction.

Keywords: capoeira, the cultural thread, kitsch, trivialisation, hedonism




