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Przedmowa autorki

we wrzesniu 7947 rok'wyl4dowaram na Haiti na osmiomiesigcznv
pobyt z osiernnasron-la rozmaitymi skrzyniami bagahu. siecre.r
z nich zawieralo sprzgr do krgcenia filmr.r na ra5mie 16 rnrn (3
kamen,.

ta5myfilrnoweitp@äozapistrdZwi9ktr,i,,,,'i

srarv\Ärv

fotograficzny. wsr.cl papier6w mialam dyplorn f'nclacji
Jor,nu si'rona Guggenh eintaza,,rworcz4 dziararnosi na polu
firmn" (nie dotyczyro
to filnr6w dokumentalnych), kr6ry byl nagrod4 za up6r
i wysilek, jaki
wloZylam w stworzenie, wyprodukowanie i uwiericzone
sukcesern rozpowszechnienie czterech poprzednich film6w przy
wykorzystaniu jedynie prywatnych i ograniczonych Srodk6w, konku ruj4c
z rradycj4 filmow4 calkowicie zdominowan4 z jednej srrony przez
komercyjny przemysl filmowy, a z drugiej przez film dokume ntalny. Pomigdzy
moimi
papierami znajdowal sig takZe srarannie o bmySlan plan
fihnr-r, w kt6rym
forma, bylby pol'1c-zopy
prze
i e_lementami. Wymieniam
wszysrkie te'fakry, poniewaZ stan owi4 one dowdd konkretnego,
okre_
Slonego projekm filmowego pocl jgtego przez jednostkg,
kröra byla uzna_
\vanaza sranowcz4, a nawer Llpart4. Dzisiaj we wrzeSnin
1g51 roku (po
trpll"wie czrerech lat i po trzech pocrr62ach na Haiti), kiedy
piszg te
kilka ostatnich stron ksi4Zki, ntlir
(Awi-e&"L+eyrÄri$cqi
material.
-c,o-ny
qp-579-dö"w-niz-rar1c6w) Iezy w swoim pierwornym
stanie rv ognioodpornej puszce w szafce, nagrania s4wci4lna szpulach magnetofonowych,
zdiqcia fotograficzne znajdui4 sig gtgboko w szufladzie
z napisem
,,DO POWIEKSZENfA", a zawily plan montaZu filmu pozosraje
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Przedmowa

(Nie jesr to istotne'
gdzies w moich aktach, nie wiem dokladnie gdzie'
poniewaZ konieczny jest nolvy' i bqdzie to m6j naslgpnv' najblizszl'
projekt). To co sig stalo z przedniotamizwi4zanymi z tnoim piemrotdow6d, Ze ta ksi4zka zostala napisana
nym haitadskimprojektelll

nie dlatego, 2e tak zamierzalam, ale na przekdr tloim intencjom jest dla nrnie najwyZszym wyrazen-I.ttznania dla niepodr'vaialnej rzejako ktoS'
czywisto5ci i wpiyr,vu mitologii wudu' Zaczqlamjalio art.vstlia'
kto manipttluje eiemen cVmi tzeczrywisto5ci, stu'arzaj4c dz\elo sztuki
odpowiadaj4ce wyobrazeniorn

je

go integralnej kreatyrvnosci. Sko6cz\'-

rzeczylam, rejestruj4c tak pokornie i wiernie jak tylko sig dalo logikp
i powistoSci, ktdra zmusila mnie clo tlznania jej u'lasnej integrainoSci
rzucenia jakichkolwiek manipulacji'
Stalo sig to z^raz po tym, gdy w pelni przyznalam sig do srvojej
niemoznosci opanowania materialtt zgodnie ze
porazki jako artystka
kiedv uSwiadomilam sobie dwoiste konsekwenswoimi intencjarni

tego niepowodzenia. W rzeczywistoSci

przyczyny i istota tnojej
,cje
poraZki zawietaly w sobie röwnoczesnie ptzyczyny i istotg zr'vycigskich sil. tlprzytomnilam sobie, 2e gdyby hiscoria byla spisywanaprzez
nie teopokonanych, a nie przez zwycigzc6w, ukazalaby prawdzirn'e' a
,"ry"rn" metody uzyskania wladzy,poniewaZ to wla5nie pokonany najto
lepiei wie, jaka taktyka go pokonala' Rosyjski chlop powiedzialby
arl, ,,f"n kto nosi buty najlepiej wie, gdzie uwieraj4"'
intencji
Pocztt lam, 2e fakt poraZki w rcallzacji mojej pierwotnej
potwierdza w wystarczaj 4cym stopn iu to, 2e material, kt6ry nakrgcilam
nie odzwierciedla rnojej artystycznej indywidualno5ci' kt6ra zostala
zapokonana, tylko tg tzeczryisto5d' ktdra j4 opanor'vala' To wla5nie
2e
chgcilo mnie do napisania tej ksi4Zki, gdyZ bylarn Swiadoma tego'
rzeczach,
nie jest czymS zwyczainym, zeYsy nieprofesjonalista m6wil o
antropoiokt6re zwykle przynaleZE do domeny wykwalifikowanych
dwug6w. Poniewa| ptzyjplam tP odpowieclzialnoSö dwa iata tetntt'
krorni" powracalam na Haiti (co l4cznie dalo osiernnaScie rniesigcy
pcltwierdziöszczetan-r spgdzonych), szczegllnie po to,2eby znalei'ö i
troszczylam sig za
nie
wizyty
göly, o ktdre podczas swojej pierwszej
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bardzo. w tyrn samyn-r czasie poswigcilam sig rdwniez sr.diowanill
prac specjalistdr,r', zainreresor,vanych haitarisk4 kr.rltu14: Flerskovitsa,
Courlandera, Sin-ipsona i innvch. Jeclnakze czvtal4c te clziela, oclkr,v_
lant,2e rnoje arrystyczne rwksztalcenie ipocz4tkou,e pocrejscie cio kultury-, ktdre 11,ywolal projekr nakrgcenia filmu. posluzyly cio rozjasnieniu obszarriw mitologii lvlrdu, r,r'spos6b. kt6rego nie zau,iera stanclardorva proce dura anrropologiczna, a jesli nawer rak. ro czvni z calkiem
innej perspektyrvy. tiu,aZam. 2e pou'innam zrvr6ciö Llwagg na ro, co
jest nietypctrve ll, rnoim podejSciu do telnaru, po ro, Zeb1, czytelnili,
jeSli zechce, rn6gl zachov,aö odpowieclni4 rezer\\/g.
Po pieru'sze, ponieuraZ film pozosta je uzaleznion)r ocl wizualnego oddziall'rvania, na pocz4rkrr celorvo
1)owstrzvn-rvn,Alaul sig ocl rrczenia sig czegokolrviek na reurar podstar,vow ego znaczenia tanecznych
rttch6w. \eby u rviedza nie lr,plyngla na moi4 oceng ich uryl4cznie r,viztralnego urraZenia. Kiedv co pienvorn e zaloLenie upacllo

gclv

tylko

usr,viadomilam sobie, Le ta6,ca nie da sig rozparryrvai niezaleznie
od
n-iitologii
nie mialan-r ladnego przygorowania ani rnotywacji, zadnego antropologicznego w.vksztalcenia (ani uprzedzert) zwi4zanego z in-

nymi etnicznymi kulturami, zadnego usysremaryzowanego poclejscia
do tradycyjnej metodologii zbierania clanych, Zaclnego planu zadawania pytari, kt6re by- mnie ü' jakikolwiek spos6b krgpou,ary i znieksztalcall' n<.'rmal ny odbiör w razef . c hociaz specj ali s ryc zne zajnter esorvan ie
fihnern sprawilo, 2e byiam nie przygoto\ /ana na inn4 kultr-rrg jako ca-

loSi, to r1wnieZ umoZliwilo'ri jej bezstronn4 percepcjg. Na pocz4tku,
przez pewien czas, jedynie zachowywalarn bezkszrakny zbi6r wspomniefi , ktdry profesjonalny obserwaror uporz4clkou,alb-v tak szvbko.
jak to tvlko mozliwe, a ja nie rnaj4c takich zobowi4zaf ani nie odczuu'ai 4c Zadnego profesjonalnego czy intelektual nego przym'sll, pozwalaiam, Zeby kultura i mit stopniou'o wylanialy sig, swoboclnie ksztaltuj4c i podlegaj4c jedynie swoir-t-r wlasnym prawom.
Nie twierdzg, Ze moja posrawa byla czy teZ mogla byö calkor.vi_
cie pasywna. Nazwaiaby'r i4 raczej rozmysln4 clyskreci4, oclzwierciedlaj4c4 siln4 niechgö do agresywnych bada6, gapienia sig czli wScib-
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_ srwa, wynikaia ona raczej z poczvcia ludzkiej wit)zi, lit6rej nie rozllmialan a2 do mojego pierrvszego powrotu do standrv zjednoczonych.
Wtedy dopiero uSwiadomilam sobie sytuacjg, do ktdrej sig przyzrvycza\lam i nie zdau,alam sobie z niej sprawy: 'uve r,r,spdlczesnej' indtt-

strialnej kulturze, artysci faktycznie tworzyli,,grtlpQ etniczn4", traktojako tuwan4 w pelni jak ,,tttbylcza"' NIv takZe jestesmy pokaz-v$'ani
rysryczna ciekalvostka 11, psniedzialek, wvchrvalani za kulturp we wtorek, uznalvani za niernoralnych i niehigieniczn-Vchu' 5rodg, stajeml'
pi4sig prze dmiotem nattkowl'cil sttldi<ju'tl' czrvärteli' zapornniani rv
rv
sobotg'
tek, z jakichs niejasnvch eieganckich pou'od6w zapraszanl
ponorvnie oclwiedzani jako coS malowniczego rv'niedzielg' JesteSmy
oraz
rdr,r,nieZ blgdnie interpretorv ani ptzez profesjonalnych znau'c6w
naj zostaj emy pod dawani rvplyrvorlvi cluchorvego i mperializmtt, nasze
pobudek,
niskich
z
Srvigtsze wysilki sraj4 sig przeclmiorem plagiatu
juzka|dy
nasze historie kopior,vane, a psychiki analizowane' A kiedv
wygnani
zostajemy
wykorzysta nas clla swojej r'vlasnej przyjernno5ci,
z wlasnych, skrotnnych siedzib i skazani na chromowane drapacze
chmur. Zewszystkich lr-rclzi tworz4cych nowoczesnzl kulturp, to u'laczloSnie artysta, spogl4daj4c na tubylca podgl4dane go przez,'bialego"
antroczY
przemyslowlec
niezalelnie czy bgdzie ro tllrysta,
wieka
moZe mu zupeln\e szczerze wyszeptaö: ',Bracie' lvieur ccr
polog
myslisz i moZesz to porny5lei ieszcze razl"
NIoje wlasne cierpienia,,-artysty-tttbylca" w industrial nej kulcurze sprawily,2e nie mogla'r dofüSöie sig pöclobnego afrontu w stosunku do hairafiskich chlop6ri'. o przecigtnych ludziach odwiedzaj4cych
I{aiti äiezbyr dobrze Srviadczy fakt. 2e dla Flaitariczyk6w taka dvskrecja rvydala sig czym5 tak rvyj4tkowym, 2e od raztt doszli do przekonania, i2 wcale nie bvlam obcokrajorvcetn, ale rniejscorv4 marnotrawn4
cörk4, kröra w koricu u,röcila. (To przekonanie podzielala wigkszoSö
lraitariskiego tttieszczal'stwa, ktöre uwaZalo, 2e tylko domieszka murzyriskiej knvi we mnie mogla odpowiadaö za psychiczne pokrervieflsrwo z chlopami, poniewaZ mieszkaricy miast byli zbyt durnni,aeby
bpd4ce
y.trz\znaö sig do prsvchicznej alienacji.) To pokrer,viedstwo

-
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rezukarem s)irllacji typowej dla artysty jako obvtvatela inclustrialnej
kult*rv
sranor,vi podsrawg kornunikacji, kr6ra nie jesr ,jgta
r,v Zacrnym podrgczniku profesjonalnych rnetod pracy,w rerenie.
N,Ioj e anys ryczne,, pochoclzen i e,' zaolvocor,valo
rezenv4, ht6ra cho_
ciaz wv11v61zyla og6i'oludzk4 niö sympatii, to rakze
za'-rkngla
'rozli_
rvosci przepror.vadzania wyr,viad6r,v i zcloblnvania rv_vjasnie6.
Jeclnak clo_
starczvia akernarvu'nej r-'etocry kornunikacji i posrrzeganiai

;rrtä[ri^;.

nej plaszczyzny, kt6ra sranou,i specyficzn4 umiejgtno5i artystycznej
r'r-porviedzi. choclzi nri r'taj <> przel;azpojgi i icleisroclkar.,ri
skiero*a_
nllrni do e'rocjonalnej i psychicznei percepc.li za'riast sr,viacromego
artvkulorvania i odrvoiyu'a.ia siq clo intelektrrarnej anarizy, jak
na przyklad, idea wladzy przekazywana barclziej przez posuLvg
niz naclanie
nazw)r czy de finicig. PoniervaZ rnoim arrystyczny
m ntlr.ierbylo poslugi_
rvanie sig tak4 subiektyrvn4 ko'rr-rnikaci4,
sig spoclzieu,aö,2e
'roglarn
bgdzie mi ona polnocna w kaZclym kontek5cie.
Lecz nie bylarn przy_
gotowana na fakt, Ze takie prymityrvne ryrual1,, kröre _ jak
generalnie
Lrwazano
ukazui4 su'oje prau,dziwe znaczenie
dzigki
naukorylko
w1'm badaniom historycznych irldel, bgd4 iv bezposredni
spos6b znacz4ce dla mnie. I rzeczytviscie, moje inrerpretacje ryt'al6r,r,
oparre na

wlasnym, bezposrednirn doswiacrczeniLr, pozbawione rvszelkich
wskaz6wek (takZe blgdnych) pochodz4cych z historycznych
czy ezorerycz_
nvch badad okazaly sip tak spdjne i prawidlow e, Le Haitartczycy
za_
czgli wierzyö, 2e przeszlam, przez r62ne stopnie inicjacji.
Swiadczy to
o

rr

zys kan ej p e rc

e!-ir ni ä

1

aki ch sh ü ro rycz

n

do dalszego sluZenia rej religii.

a c ze f,, a e ws p6rcze i co daje mu morywacjg

yc h zn

snych, takich jakie odkrywa zwykly seroiteur

r

(Llwa2arn, Ze nie jest nie na miejscu uznanie,
iL ta szczegilIna
i odizolor'vanapozycja arrysry w zachodniej k,lt'rze
r,vynika
on sam wsrdd prof-esjonalist6w

z{aktn, Le

definicji

nie akceptuje pewnych
- zach'dnie1 rnysli.
przekonari, ktdre od dawna stary- sig zarozenian'tr
czyz
nie warto zastanowiö sig, czy czesö oddar.vana
,,obiekrywizmowi,, _
naukowemu czy akade'rickiemu
nie jest przecre r,vszystki'r projek- urnyslu i ciala, przeswiaclczenia,
cj4 pojgcia dualizmu clucha i marerii,
z

2?.,
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taniec nie byl saln w sobie forrn4 raneczn4, are czgilci4wighszej
formy
mitologicznego rytualu. I ten szacnnek dla integralnosci forrny, kt6ry sprawia, 2e nie mogg traktowai jablka cözanne'ajako jabrka, lecz jako dzielo Cözanne,a, doprowadzil na Haiti do teio,
Ze nie
nroglanr zignorowaö integralnosci form liultury i powycinal pllrna
z
jablek i gruszek, zebv je skatalogowa ö czy porlwnaö z innymi jabrkarni
i gmszkami.
Dalej cloprorvaclzilo mnie ro clo odkrycia , 2e naprzykracr, raniec
i bgbnienie Perro nie byly jedynie inny'r rytuare'r
nie ryrko bardziej agresywnyp pldtnem rego samego rnalarza _- ale mialy inny
charakter
byly obraze'r zupernie innego mararza. Tä odmiennosi
- uwagg
zwricila noj4
i zaczglatn obsenvowa ö rlZnice przejawiaj4ce sig
w zasadniczych for'rach, co w kodcu cloprorvadzilo rnnie do poszr_rkir'vania rnoZliwego r.vplywu innej kultur,v, do baclania historii
hiszpariskiego i indiafiskiego okresu wysp, w koricu do rvykrycia indiariskiego
oddzialywania, kt6re zosralo opisane w Dodatku do tej ksi4zki.
z badari rych r,vynika, ze .4fiylg|qlqlqljyte na Haiti zostala zachowana
dzigki kulturze indiäriskiej, kr6ra w k'icie petio'dostgpnit, Nzlurzynom bdstwa na ryle agresywne (jakie nie wystgpowaly w zwykle
usta_
bilizowanych afrykadskich krdrestwach),2eby staly sig moraln4
sil4
wspierai4c4 rewolucjg. w pewnym sensie Indianie zemsciri
sig na bialyrn czlowieku, wykorzysrr-rj4c Nziurzyn6w.
wrazliwosi na formg dostarcza artyscie szerokiego zakresu wskaz6wek i danych, jakie rnog4 umkn4ö profesjonalnefirll anrropologowi,
ktdrego wyksztalcenie kradzie nacisk na ren ,,naukowy" obiektywizm,
kt6ry rnoZe nawer sth-rmiö jego wrodzon4 rvraZliwosö i otwartosö na
niuanse i subtelnosci for'ry tak, ze sraje sig on uzaleZniony od kaprysdrv pamigci informator6r,v, ich inteligencji czy sformulowafl. (Nawet
w kulrurze slowa, takiej jak nasza, skrgpowana wypowiedZ nie jesr
traktowana jako calkowicie wiarygo dne irldro informacji, jakze
wigc
moze ona nirn byi w kulrurze, w ktdrej formulowanie wyjasnieri
nie
jest czynr5 rypowyn-r, w jgzyk, oparrym gldwnie na
obrazachi w odniesienir do religii rozwinigtej wylEcznie z rytualnych dzialafi,gclzie,,ka_

doSr,viadi cllatego pelne przyjemnosci!
Le fizyczne, zmyslowe
- aktywludzkiej
form4
jesli
bluZniercz4
nie
nar,r,et
czeniejest niZsz4,
nosci, a wecllug rnoralnego os4clu najwtlasze i najbardziej wiarygodne
prawdy cla sig osi4gn4i jedynie przez sllro\ /4ascez?? czy uzasadnione
jest r-rZywanie takich metod uzysliir,vania prawdy \v stosttnklt do orientalnlrgh cz)r afryka'sliich liultur. kt6re nie s4 oparte 1a takiur dualizmie, a wrQcz przecir,vnie. bazuj4 na zalozenit-r. Ze prar,vd9 lllozna pocala ludzka
znaö tylko $rredy, kieclV kaZda kom6rka mdzgtt i ciala
zaangazuie sig r,v jej poszuliirvanie?)
istota
- st calkiern prawclopodobne, 2e kazdy wraZliwV czlowiekzareJe
na ich elegancjg, ekscyagowalby emocjonalnie na rYtualy i tarice
racjg, napig cie czy coholwiek innego. AIe moja szczeg'lowa i w'ierna
jako artystinterpretacja wynikala przede wszystkin z fakttt, 2e
kg zawoclowo inreresowala glöwnie forrna. Artysta Tlvykle rozpoznaje
integrainoSö formy, niezalelnie od tego, czy si9 z ni4zgadza czy nie,
tylko dlatego, 2e robi w stosnnku do innych lo, czego desperacko sam
od nich oczekuje. To on pierwszy uznalby, 2e u C€zanne'a nie bylo
waanejablko i gruszka, ale.fonna, w ktdrej zostaly pomyslane i przedsrawione, i to dzigki tej formie moZna dokladnie odr62niö martw4
naturQ C6zanne'a od'rnartwej natury namalowanej z tyrni satnytni
owocami, powiedzmy przezPal]la Klee. On nie zareagowalby na jablko czy gruszkg w karegoriach osobistego znaczenia tych przedmiotriw
ani w kategoriach swoich doSwiadcze 6,2 przeszlo5ci (tak jak zrobiiby to
zwykly cziowiek), ale przede wszysrkim bylby zainteresowany ide4
analityczukryt4 w.fbnnie,w ktdrej przedrniot zostal przedstar,viony
a donej, naturalistycznej, liryrcznej, kaprySnej, flylvolnej czy innej
-fo
wlaSnie
piero potem zaclecydowalby, czy zgadza sig z ni4 czv nie.
dzigki temu wielkiemu nwrazlir,vieniu na formg artySci tak czqsto maj4
odmienne zdanie od r,vigkszoSci, ponier,vaL ze szczeg6kiw i niuansdw
forrny, ktörych inni rzadko s4 Swiadorni, wydedukor'vuj4 cal4 logikq
postaci i konotacji, kr<ire skladaj4 sig na caly systerll metafizyczny. To
wlaSnie ten rodzaj SwiadomoSci uniemoZliwil mi str,vorzenie tego dziela sztuki, kt6re zamierzalam. Stalo sig dla mnie jasne, 2e haitariski
9----------------rn!e
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zanie" jest zupelnie nieznane?) Jest to ten sam porzqdek forrnalnych
danych, jaki z pewnoSciq umknie psychoanalitykowi, kt6ry zwykl e oczekuje, Ze oficialna wypowiedZ jest mask4, a nie projekcj4 znaczenia,
ktdry w rezultacie zignomje fakt, 2e afrykariska postad kobiew jest
przedstawia na bez nostalgü i dlatego zwi4zana z ni4 wypowiedZ stanowi
raczej wyraz twdrczego postqplr niZ etniczny przyklad regresvwnego
,,powrotll do ttamy", znanego mu dobrze jako powszechne r'r'spdlczesne zabtirzenie.

intencj4 nie jest sugeror,vani e,2e taki zakres uzyskiwanych
wraZliwoSi na folrnp i wskazdwki, jakich dostarcza dla podanych
jest calkowicie ignorowany przez
znania znaczen\a i dla badari
Nzloj4

antropologig.To w foimie artefaktöw i dziahrt kulturowych objarn'ia
sig wyr62niaj4cy sig e/as kultury, a znacz4ca dyskusja dotycz4ca etosu
w odniesieniu do antropologicznej analizy kultury znajduje sig w 1y'4Derx, studiutn plemienia latmul, Gregory'ego Batesona-" To wlainie
p.anu Batesonowi jestem winna pierwsze podzigkowania. Zanim pojechalam na Haiti izanintnawet pomy5lalam o tej ksi42ce, tnialam szczQScie przeprowadziö z nim wiele dlugich roztnfw o natllrze kultur, a szczeg6lnie Bali, Anglii i Ameryki. Jego antropologiczna inteligencja wyt62niala saws ze wy kazywal gotowoSö do wykorzystania kaZdego rcdzaiu wrazliwoSci i kaZdego moZliwego punktu
widzenia w prdbach wyjaSnienia strukrury spoleczedst co w lnoich oczach jeszcze raz potwierdzilo przekonanie, 2e antropologia to
studiam czlooieha, przywracaj4c obydwu slowom ich podscawowe znajestem przeczenie. Wszystkie te rozmowy w1'r,varly wplyw, ktdry
przenikn4l do tej ksi4Zki; przede wszYstkim wyostrzyl moj4
konana
zdolno5d wychwytywania znacz4cych szczeg6l6w i r62nic oraz zw\qkszyl m6j szacunek dla specyficznego etosu haitariskiej kultury. JeSli
wplyw pana Batesona zwigkszyl moj4 Swiadomo5i tego, co r6Zni kultury migdzy sob4 i dlaczego tak sig dzieje, to moja kolejna znajomo5ö
z Josephem Campbellem oraz lektttra jego wielu pism (a szczeg6lnie

Przedmowa

Bohatera o rysiqcu t.tarxl'" ), uczulila rnnie
na to, co ludzie
ze sob4
wsp6lnego, co wyra,asig na kosmicznym
'rai4
poziomie'ritologicznvch
idei.
To wlasnie jego wpllv zainspirowal mnie
clo sformulorvania, na p'dstar'vie u'ielkiej ilosci nagro'raclzonych
obserwacji, nretafizycznej struk_
tury lrairariskiej rnitorogü.\N rzeczyrvistosci
ksi4zka ta nie jest poswig_
cona prezentacji danych, ale wysilkowi
dostrzezenia _ zuröwno

w cla_
nvch innych naukowc6r,v, jak i rv moich
r,vias'ycrr obse^vacjach
znacz4cego l,dzkiego wzorca oraz tego,
czym sig on r.r,yr6znia u, -rrairarisliiej kulnrrze. Pano'uvie Bateson i campbe[ w
pe\,vnvl]l sensie reprezennti4 harmonijne biegunv, a ta ksi4Zka
srano\,vi r,l,vsiiek zjed.noczenia
tych punktdw rvidzenia lv rrzecim
narez4cyrn
artysty
cila kt6_
- posunigt4 do
rego obydwaj panorvie okazalinajdalej
tolerancjg.Panu campbetou'i jesrern glgboio wd.zigcznarv
baräzrei osobisrym l(ontek.cie r6wni e2 za jego nieustai4ce
morarne r.vsparcie w tak
chwilach' kiedy wydar,varo sig, 2e lvszystkie
okoliczno'ci sprzy'vielu
siggly sig przeciwko rem' nierviarygodnie
r.rcrnemu w kazcrym aspek_
cie przedsigwzigciu. w takich chr,virach
mogratn ukze liczyö na zba_
wienn4 wszechstronna pornoc przyjaci'r,zbyt
wielu, zebv ich rllraj wynrieniaö. Najlepszym z nich, na Hairi, byra
odette N,Iennesson Ri_

gaud, ktdrej rad i pomocy zar'wno w
odniesieniu do moich bacra6,
jak i do nieskoficzonej rdZnorodnoSci
osobistych i praktycznych pro_
blenrdw, nie jestem nawer w sranie wyliczyö.Jescern
jej szczeg.lnie
wdzigczna za uwagi na remar Swigtych rnal,erisr*,,
ki6r" ,rr"rrr" ,4
w Dodatku do tei ksi4Zki i sranowi4 przyklad jej
ogromnej spostrzegawczosci i znajornosci rytual6w wud,.
chciarabym .irrrri", päzigko_
waö za, niesrery zbyt kr.tki are za to
,
stymurui4cy kontakr z panerrr
N4ilo Rigaudem, ktdrego erudycja przela,wiaj4ca
sig w jego ezoterycz_

nych studiach rytualdw r,vywarra na mnie
d.uzewrazenie. .t\4a'r rez wielki
dlug w stosunku do charlesa pressoira, kt.rego
przyja'finigcry mnie
nie zawiodla w wielu trudnl,cfi sytuacjach
na Haiti, ttä.. ni.ri,arpliwie
"

" G. Bateson, Na-oen, Cambrige 1936.
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ni czas, przedstar,vilam cal4 spra\,vg kaplanou'i rvudu, w ktdrcgo cercnroniach uczestniczylarn i lit6ry dobrze mnie znal. Opou,iedzialam mu
o noinr pragnieniu uchrvycenia pigkr-ra i znaczenia rych ceremonii, tak
2eby dolvie dziala sig o nich resztÄ Su,iara. On prakrycznie zupelnie nie
znal sig na filmie, a ja nie wiedzialam jak zareagr-rje, ponieu,aZ jego
pozvcja rve wsprilnocie rnogla zostaö zagroLona,jesli u'ydalby takie pozr,volenie. Poza rym. w jego llrlturze arrysra nie istnieje jako pojedvncza jedr-rostka. Czy bgclzie r,v stanie zrozumieö mcij4 mot_r'r,r'acjg i przr'chyli sig do mojej proSby? \&'ahal sig tylko przez chr,vilg. Nastgpnie,

nie zostalyby szczgsliwie rozwi4zane bez obecnoSci jego wraZlirvej inteligencji, moralnego wsparcia i praktvcznej pomocy.
Podr62e na H*iti bylvby niemoZliwe bez os6b, ktdre udzielily
mi tanr znacz4cej pon-Iocy. Jestem ogromnie fidzigczna pani Anne

f)ubs, ktdra niern zajmuj4c sip rozpowszechnieniem filmu,
nroim rnieszkaniern, rzeczami, interesami i tvsi4cem innvch szczeg6l6w pozrvolila r-ni zapomniei'o tvch sprawach; doktoror,vi N,laxorvi Jacobsonor,vi zattvfrczzlpolr-ioc, dziglii ktdrej moglam zrealizotvaö napigN4arie f)eren, tttoiur
t-v do granic lnoZliwoSci progran; mojej matce
przyjaciolom
Jamesowi N{erriilor,vi, padstwu Hammid, pani N4irian-r
kcdrzy wszyscy na swdj sposdb
Arsham, Leni Hoffrnan i innym
pomogli n-ii w napisaniu tej ksiqZlii. Najwigcej zawdziqczarn jednak
czy
nrojernu ojcu. Cokolwiek jest najwartoSciowszego w tej ksi4Zc e
to specyficzny, psychologiczny lvgl4d, ktdrego nauczylam sig, bior4c
przyklad z niego jako psychiatry, czy teLbardziej ogdlnie, intelektualpoSwigcam jego pamigci.
2e bez haitafiskich chlopdw i ludzi,ktQTzy slv21,
oczywisre,
Jest
u'udlr, fa ksi42ka nie mogiaby pou'stai. Jednak jestem im wclzigczna
ptiecfe wszysikim-nie z powodtr rej ksi4Zki czy ich zwi4zku zni4czv
ze mn4 ani nawet za ich szczeg6ln4 uprzejmoSö i przyjaifi, ktdr4 moglanr sig cieszyö. Jestem irn rvdzigczna przede wszystkim za to, 2e
istniej4; bvloby tak nawet gdybyrn osobiScie nie odniosla Zadnych korzy5ci dzigki nim. Nie wiem zabardzo, do kogo czy gdzie skierowai
pomimo blgd6w, jakie
takie podzigkowania, aIe jestzru pewna, 2e
istnienie takiei kultury samo w sobie jest dobre.
moZe zawieraö
Jestem r6wnie2 pewna, 2e to uczttcie bgd4 podzielali wszyscy, ktlrzy
rrwalaj4, 2e czlowiek por,vinien w pelni korzystai z tych moZliwo5ci,
ktdre czyni4 z niego czlowieka w podstar,vowyn:rznaczeniu i 2e d4Zenie
niezaleZnie czy bEdzie to sztuka, nattka czy coS innego
do tego cehr
jest sluzeniem najwyZszemu dobru.
Podczas rnojej pierwszej rvizyty na Haiti praktycznie nikt jeszcze nie filmowal ceremonii; fotografowanie ich z wielu powoddw stanowiio rltwlnie|delikatr-re przeclsigwzLgcie . Kiecly nadsze cll odpowied-
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podaj4c r-r-ri rglig jak koledze czy rvspdlpracorvnikov'i, porviedzial: ,,KaZdv
slu2y na srv6j r.r4asny sposrib".

lla ksiaZtra jest dedykowana wsz),srkim ryrr, kt6rzy slu24 na sw6j
rvlasny sposdb.
i

na dynamika
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Swiete formy
mySli sig o sztllce, zazwyczaj kojarzy sig j4 z pigknem, n^ przytaniec molna uw a2aö za nagromadzeni e wdzi gku. Gdyby p rzyby-

na Haiti mial spgdziö wigkszo5ö swego czasLr przy wiejskiej
poczulby sig jak widz w teatrze, w ktörym bez przerwy wystadramat lirycznego tartca o niezwyklyrn wdzigku i wielkiej 162NIoZna by powiedzieö,2ezaczyna sig on uwertur4 w mroktt
tu, kiedy niewielkie grupy ,,?;oyageurs", podr62uj4ce z odlegdr niezauwalone przemykaj4 na targ, pod4Laj4c za melodycTn4
i miarowymi kreolskimi frazami
-onomatopeiczymi rytmami
jgzykiern,
ci4gle Zyie przede wszystkirn barbgd4c niepisanym
jako zrozurnialy dZwigk niZ jako symbol maj4cy znaczenie. Swit
rvolno rozja5niane Swiatla sceny odkrywa spektakl r6Znorodnej
Ciala kobiet na targu s4 jak subtelne, ciemne lodygi, gigti zarazem mocne, kt6re dZwigaj4 na glowach olbrzyrnie kwiecie
bakla2an6w, czerwieni pornidordw, pomaraficzu marchwi i zie-

wszelkich odcieni. WzdltZ drogi kolysze sig dlugi rz4d osl6w.
tderzaj4cych o podloZe kopyt przelewa sig na jadqce na oslach
i plynie w 9619 po ich prostych plecach jak rytmiczna fala,
w koficu rozproszyö sig w delikatnym falowaniu wielkich rond
kapeluszy. Czy tu, czy teZ u ludzi id4cych w pole, gracja,
sig portrszaj4, jest tak wielka, 2e udz\ela elegancji nawet najgoskrojonej sukni i najbardziej polatanym i workowatym spodniom.
tylu kobiety, gotuj4ce, dogl4daj4ce dzieci, nosz4ce wodg, wiecznie
lub splataj4ce sobie nawzajemwlosy, obdarzone s4 tym samym
poniewaZ tak wiele sig od niego wymaga
ciala, kt6re
jak dzigki rdwnowadze osiqgn4ö to, co zwykle wymaga wysilmigsni. Istotnie, kaldapozycja i kazdy ruch zachowuj4 rdwnowagg
grupy ludzi
odpoczlwaj4cych i rozmawiaj4cych w upale saSrodka popoludnia
,,komponowai" w malarskim tego
-zdai4sig
znaczenitt i tym swobo d nym, s po ntani cznym rozmi es zczeniem
erciedlaj4 fakt,2e nie jest to zwykle spotkanie jednostekom,Iecz

I
I
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2e ci ludzie 2yi4 razem

i s4 ze sob4 silnie zwi4zani. wszystko to ciaro
wnosi nawet w sen. ,,Voyag€x,-s,, z odleglych miejsc, kiedy uclzieli
sig
im tradycyjnej goScinnoSci, przysluguj4cej podr62nym, saclowi4 sig
w k4cie nieznanego pomieszczenia, tak doskonale sig do niego dopa_
lowuj4c, i.e og6le przesraj4 sig wydawai obcymi.
To tak, jak gdyby ten sposdb poruszania sig, ktdryrn przybysz
ci4gle syci swoje oczy, gromadzil sig w jego wlasnych koriczynach
i rnig_
Sniach, 2e nawet calkiem obcy moze pewnego dnia ze
zdziwieniem
odkryö tg stylizacjg w swojej wlasnej postawie. To naruralny wdzigk,
w tym sensie, 2e jest on niezbgdny dla hairariskiego stylu Zycia.
Jesr
naturalny r1wnie'w tym znaczeniu, Le mare dziecko bezustannie podr62tti4ce na ramieniu Iub biodrze matki i nawer czgsro
kolysane w ryrm
uderzefi ceremonialnego bgbna", nie ma innego wyjScia jak tylko
na_
uczyö sig tego sposobu poruszania ciala, rozpoznaö ud,erzenia
bgbn6w
jako znajome pulsowanie wlasnej krwi.
Mogloby sig wydawaö, Le wystarczyloby po prosru nadaö rej
wszechobecnej gracji narracyjny lub symbol iczny porz4dek,
zaplanowa6 przyspieszenie prowadz4ce do punktu kuhninacyjnego
i w pew_
nych momentach doprowadziö do stylizowanej przesady, aby
ouzy_
mac to, co w naszej kulturze znanejest jako taniec. w rzeczywistosci
rytualne tafice w du2ej mierze rraktuje sig wlaSnie jako rakie
rozszerzenie naturalnego wdzigku na religiiny kontekst. Lecz
charakrer ruchu w rytualnym taficu nie sranowi takiego rozszerzenia.
Nawet ch6d
czlowieka uczestnicz4cego w ryruarnym pozdrowieniu w istotny
sposdb rdzni sig od röwnie wdziqcznego chodzenia po polach
i od niemniej
formalnego sposobu, wiaki zbriLyrby sig do parrnera na baru przywitar
i
.

Wprawdzie wqtpliwe, 2e Mr-rrzyni rodz4 sig z wipkszym poczuciem
rytmu niz inni ludzie, ale w ich kurturze powszechne jest, ze nawet w nowoczesnych miastach dziecko od najmlocls zych rat zapoznaje
sig z rytmem' Na Haiti nie jest czyrn5'iezwyklym widok matki rrzym
ai4cei dziec-

ko i ta(rczqcej rytualne tarice rub pnynosz4cey dzieci do ceremoniarnego

perystylu.
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i rytllalny taniec, jak

Swigte dziela sztuki (czy bgdzie to tnuzyka, malarstwo czy
,niezaleznle od narodowego stylu (uderzenia bgbna czy klawis4 zupelnie inne i daj4 sig odr62niö od tego, co Swieckie dzigki
lnemu etosowi. To iakoSe formy informuje nas o tym, 2e obraz
szaletn'
4cy sig przed nami to lv{adonna, a nie kobieta okryta
jednym
wystarkontekScie,
, kto te go do5wiadczyl, choöby w
rylko powierzchowna znajomo5ö lokalnej specyfiki, aby rozpozna('
archaiczn4statuetkg jako wojownika, a drug4 jako boga wojny'
odr62niö dZwigk ceretnonialnych bgbndw od tych, kt6re towarzypracy w polu h-rb zwyklernu Swieckiemu tadcowi.
Charakter sakralnej formy nie zaleZy od temacu, znajomo5ci
ani nawet poziomu umiejgtno5ci. Do pewnego stopnia tkwi
w pocztrcitt ukrytego znaczenla. Na przyklad ze sposobu, w jaki
je sig ofiarnego wylewania napojdw (libacji), widaö wyrainie,
celem nie jest tu podlewanie ziemi. JednakZe ukryte znaczenie moae
symboliczny ruch w Swieckirn kontek5cie. W sakral-

tylko ukryte, lecz nk^e metafizyczne znaczenie.
wigcej, to wypowiedZ adresowana nie do czlowieka, Iecz do b6Forma dzialania wynika nie tylko z jego celu, ale z postawy
kt6ry je wykonuje. Nawet z codziennych ruchdw, wykonywaw jakims celtt, tnoZna wywnioskowa6, ze kto5 niechptnie wykojakES czynno56, a kto5 inny znajduje zadowolenie w tym, co robi'
W sztuce, gdzie fikcyjny cel zastqpuje rzeczywisty, postawa i spos6b
ruchu jest to nie

pnruszania sig maj4 szczeg'lne znaczen\e. ZaS w sakralnych obrzpdach,
'gdzie
dzialania sarne w sobie nie przynosz4 wymiernego rezultatu, lecz

zostai nagrodzone jeZeli spodobaj4 sig böstwtt, do ktdrego s4
gdziejak rnoZna by rzec nie ma bezposredniego matekierowane
forma jesr w calosci wypowiedzi4, a jej charakteryrialnego celu
srycznE cechg sranowi pelne czci oddanie, jakie czlowiek kieruje cylko
do bdsrwa. Istotq afrtu oddania jest slui,enie, ale n'ie sobie, ale obiektoai
oddania i dlatego charakteryzuje go brak egoizmu, dyscyplina, a nawet
Frog4
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depersonaliz'a:cja: Wykonawca sraje sig jak gdyby anonimowy. To st4d
sig poczucie tego, co abstrakcyjne.

taki sam sposdb jak wyraz rytualnych masek, nie zaleZy od zmienwy raz6w tw arzy poszcze 96l nych aktoröw. J ed n os tka ttczes tn iczy
ym geniuszu zbiorowo5ci, a poplzez-t.o Llczestnictwo
czymS wigcej niZ sam4 so b4. Jej toyniesiestaje sig jego czg5ci4
p
acz€s htictaa n ie o przedza go ani nie wyrnusza.
Wynosz4c jednostkg w ten spos6b, wspölne dzialanle w ramach
nego rytualu daje jej zardwno jako5ciorn,e \ /sparcie, jak i bezstwo o policzalnyn-r, ilo5ciowym charakcerze. To, co.:!nrro*i..
funkcjg rytualu, da sig do do5wiadczyi tylko popruez uczes!Dlatego, gdy tradycja dokonuje wyniesienia, to mllsi r6wnieL
takich Srodkdw, ktdre s4 dostgpne jednostkom o zr6znicowamoZliwoSciach. Jest to, byd moäe, najbardziej zadziwiaj4ce osi4rdZnych form wudu, tak w Spiewie, jak i rv taficu. Kroki tarica
wymagaj4 Zadnego specjalnego szkolenia oprdcz stopniowego
enia sip; z rdwnym powodzeniem mog4 ie tafczyö dziesigciodzieci, jak i szesödziesigcioletnie kobiety. 54 tak opracowane, ze
o normalnym zasobie energii s4 w stanie tartczyö przez szeS6 czy
godzin."Jednakowo angaZuj4 i wynosz4 one zardwno tych, dla
caly rytual wiELe sig z wysilkiern, jak i tych, ktörzy w innych
byliby zdoln r do znacznie wigkszego wysilku. Jest wielu
htdzi,ktlrzy w Swieckim tafcu wykazuj4 sig genialn4 wirtuozeceluj4 w wymy5lno5ci, popisuj4 sig niezwykl4 energi4 i akrobatyczumiejgtnoSciami. JednakLete popisy nigdy nie wyzwalajq w nich
kt6r e znaj4z wykonywania p rostych, niepozo rnych ruchdw
tarica. I-Jniesienia rytualnego tafca rodz4 sig z poczucia odzaprzeczeniä tego ,,ja", kt6re scanowi ir6dlo wszelkiej wirtuozei kt6re z dum4 odczuwa przyjernno5i z wyjqtkowego osi4gnigcia.

--b\erze

ZbiorowoSi jako tworcry'
artysta
Zasadniczo wyraZenie takiej anonimowoSci zalelaloby od stopniaoddania i po6wigcenia. Z technicznego punktu widzenia stworzenie fizycznej wypowiedzi (czy to obrazu, czy gry na bgbnie), ktdra
täkie metafi zyczne znaczenie,wyrnagaloby od wykonawcy, aby bylWr6wno Swigtym, jak i artystycznym geniuszem. AIe gdvby w takich
warunkach powstawaly tradycyjne ruchy, doprowadzilyby w zbiorowej

religii do odwrotnego skutku. Zbiorowa religia nie mo2e zaleileö

od

, kaprystr ind)'widualnych uzdolniefi i przekon art.Przeciwnie, rnusi r6wnowaLyö te kaprysy i chroniö uczestnikdw przed ich wlasnyrni slaboSciami, niepowodzeniami i niedoci4gnigciami. Generalnie musi ona dad
biernej i rozproszonej jednostce okre5lony ruch i posrawg, dzigki kt6rej zaangaZuje sig ona, a moZe nawetznajdzie w niej inspiracjg. Bgbniarzowi musi dai rytm, kt6ry odpowiednio ujednolici i nada wla5ciwe
tempo przebiegowi cerernonii, niezaleznie od tego, czy bylby on w stanie sam go wymy5liö czy nie. Tiadycja musi wspieraö jednostki, daC im
b ezpiecze(stwo przekraczajqce ich osobiste niezdecydowanie, wzniefiö
je ponad ich indywidualne sily tw6rcze. W ten spos6b zbiorowo5ö funkcjonuje na poziomie wyZszym niL tw6rcze zdolno5ci jednostek, kt6re
sig na ni4 skladaj4. Jej moc nie wyrasta z ich dobrej woli, sily czy wiedztJ,
lecz to wla5nie ona udziela ich poszczegölnym czlonkom i w tym
sensie ich blogoslawi. Wyzwala w nich ro, co najlepsze i sluZy jako
podstawowy poziom, poniZej ktdrego zbiorowoSö nie moZe siq znaleiö.

-., ' Powinno byC oczywiste, 2e ,,haitariski taniec", ktdry mgczy wyöwi-

" Jest to sprzeczne z powszechnyrn przekonaniem, 2e prymitywny taniec stanowi,,spontanicznq, niepohan-rowanq autekspres.ig".

'5

I

I

i

pozbawia go tchu po dziesigciu minunie moZe byö tak ,,autentyczny" jak przekonujq o tym uwagi w programie dotycz4ce podobr-rych reatralnych prezerttacji,, etnicznego tafca"

i@onego profesjonalnego tancerza
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Byö,wirtuozem to znaczyjasno okreSlaö siebie, a to byloby sprzeczne
z poczuciem oddania. z definicii nie rnoZna byö jednoczesnie
wirtuozem i uczestnikiem rytualu.

Boscy wirtuozi
JeLeli nagle z ch6m wylania sig jeden glos wyröZniaj4cy sig specjalnym

tonem lr-rb intensywnoSci4 lub je2eli w zatloczony,-,-, p"ryrrylu po5rdd
wszystkich jednakowo porr-rszaj4cych sig cial dggtrzg;Vesig jedno,
kt6_
rego ruchy, wznosz4c sig ponacl przecigtnoSö, staly sig dramaryczne,

jestto zn

p_1zyb1'wa /oa.podczas gdy oznak4

ludzkiego oddanä
dla loa jest pozbawiona ,,ja', anonimowo5i, to oznak4
oddania loa dla
czlowieka jest najbardziej wyszukany i doskonaly spos6b, jaki
w
sig
on manifesruje. Täk wigc wirrllozeria jest domenq
b6stwa. Tyrko roa sq
-ak,.L9

wirtuozami..
Loa potrafi poddaö swojego wierzchowca takiej pr6bie, jakiej
czlowiek w normalnym sranie by nie sprostal. Bywa, Ze- loa,iako
wirtuoZl.
musi zostaö pohamowany przez hurzgana, inaczejkoricowy
rezultat jego
dzialania bylby katastrofalny dla skromnego ludzkiego
ciala. stara,czgSciowo kaleka kobiera nawiedzona przez mlod4 Eizili,
ta6,cz4c mlo_

.

Poniewa2 przedstawienie teararne w naszej kulturze jest
bezsprzecz:.
nie akrem wirruozerii skierowanym do p'blicz'osci, tarice etniczne (ktdrych wartrnkiem jesr zbiorowe Lrczestnicrw o, zakladai4ce porozumienie
i zrozumienie
i kt6re sq skierowane do b6stwa) .rv przedstal
'czestnikdw
wieniach reatral'ych *og4 rylko carkowicie zostaö zdeformowane.
rf31c1cn rytual'ych nieu^iliniona perso'alizac.ia ruch.rv pozosrale niä
wi=elka i subtelna, gdyz nie ma p'blicznosci, kt6ra
srymurov,alaby ich i-öziw6j i wyolbrzymienie. courra.der w swoich uwagach do arbtrmu
n.grrF
haitariskich stwierdza: ,,crrociaz haitariski raniec jesr
nasycony eremenr4mi drarnatu, prawdopoclobnie najrva2niejsze jest w nim nczest.ictwo.
Täm,
gdzie pojawia sig publicznosi. ma o'a drugorzgdne
znaczenie, zwykle rwo-
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79. Bgbniarze

i ch6r iunsi. Zesp1l

Rada sklada sig z trzech bgbn6w.
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Ghede i Azaka, tak jak i inni, uwielbiai4
art.czyö,'piewaö i dobrze sig
bawiö' Kiedykorwiek przybywai4,
robi sip im rniejsce. Je*erizaS Ghede' Azaka rub jakieS inne b6srwo
narobi4 rrochg halasriwego
,,baraganlr ", czg sto powod owan e go
'.
przeznastr.j d o zab iwy,lu dzie .:rsmiechay4
siq i z q sam4 pobla'liw4 tkliwoSci4,
z jak4rrutrui. sig sporadyczne
wybryki dzieciakdw, m6wi4
,,euitte, yo jouir,, (,,Niech sig
pobawiq,,).

Anonimowi wynalazcy
chocia' wirruozeria jestzasuze'0na
drab.stw, to odcigcie sig od 216del, krdre odnawiaj4 i odradzaj4 tradycjg,
naloZenie pulapu ograni_
czai4cego wklad indywiduarnego
tarentu, jaki m.glby f'nkcjonowac
)rad i poza t4 granic4 obowi4zku,
nie sluzylob y doirze i,adnej z vadycji. Z tego powodu, chocia'pieSni
i ich porz4dek s4 rradyc y jne, zawsze
mo2e ujawniö si9 iakis szczeg'lny
taleni. Nlozna p"*,"äri"a, ze Titon
byl jednym z nailepszych /tungenihon*u
natym terenie. Nie znaczy ro
Ze stal sig wirtuozem indywidualist4.
i:9r.in,
Jego ralent ani sig nie
kl6cil' ani nie rywa.Iizowar z tradic14.
Nie zanieÄal ani nie porzucil
tradycyjnych merod: raczej*rrrro"r,iii"
i rozwin4r oraz rozszerzyr swoi4 dzialarno'ö tak, 2e przekrocryl, onu"rnoZliwosci
zwyklego

Recitati,es,

kt.rymi

seraiteura.

jako houngenihon zarczynal
piesni, byly tak suge_
stywne' 2e przywr'cily inwokacyjny
sens spowszedniaryrn sformuro-

waniom i slowom, kt6re terazprzykuwaly
uwagg. OdSpiewywal partie
solowe z tak przekonywuj4c4
ekspresj4, Le charodpowiadal
z niezw_

kl4 ZarliwoSci4.

Jego mistrzosrwo osiqgnglo taki poziom
, Le mfuglpozwoliö sobie
charlk;";;;j" profesjonalizm w jego najlepszym wydaniu.
Czasami kiedy Spiewal, jego
oczy. wgdrowaly po perystyru,
przekazuj4c od czasu do czasn
kr.tkie
pozdrowienia gospodarza.
Jezeri zauwazyi cos, co wymagalo uZycia jego
wladzy
na przykrad tzebabylo wyslae
kogoS, Zeby przynirisr krzesro
na to szczeg.lne subterne zdystansowanie,
ktöre

dla goScia

wykrzykiwal polece.,i, * p.r"rwach,
kiedy odpowiadal
mu ch6r, a-porem, przy najbli*sry*
.,d"rreniu bgbna , zn6wpowracal
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Swigte oratorium bgbna
Na Hai ti sposr6d wszys tkich r-rczes tni k6w
ryru alu b gbniarznaj bardziej
kojarzy sig z wirtuozern. Nie rnozna jednak powiedzieö ze nieograni,
cza go tradycja. Wprost przeciwnie, haitariskie rytualne
bgbnienie wy_
maga wigcej formalnego szkolenia i praktyki ni|kai,dy inny
element

rytualu.. organizacjg ceremonii Rada mozna pordwnaö do kongresu
plemion i wyznafi wraz zich charakterysrycznymi rodzajarni bgbnienia
i taficami. Wygl4da ro lak gdyby w miarg rozwoju ceremonii.. przyby_
waj4ce loa byly najpierw witane przez Dahomejczykdw taricem i
bgb_
nieniem Ianvaln, porem narodowym bgbnieniem i taricem premienia
Nzlahi, a nastgpnie Nago. Istnieje przynajmniej tuzin specyficznych
sposobdw bgbnienia, z ktdrych kahdy wi4ze sig ze szczegdlnym
rodzajem ruchöw i pieSni..""
Bgbniarz musi nie tylko nauczyd sig ka2dego rodzaju bgbnienia,
lecz okle powin ien znaö obszerny repertll ar piesni, tak aby w
rnomencie, kiedy hungenikon zaczynarecytacjg (ato zazwyczaj on wybiera
piesri
do bdstwa oraz j4rozpoczyna), natychmiast m6gl rozpoznaö jej
narodo_
we pochodzenie i zareagowaö odpowiednim rodzajem bgbnienia. co
wigcej, musi teZ znaö rytmy perro, poniewaZ rytualy petro s4 czgsro
-

Blgdny jest pogl4d, Le naHairi kaZdy potrafi bgbniC lub ze jest to tyl_
ko kwestia ,,podchwycenia" rej
Na'ka kunsztn bgbnienia
'miejgtnosci.
pociqga za sob4 wiele trudu i wysokie
koszty.
"' ceremonia, ktörej celem jest odprawienie
okreslonego rytualu, zdecydowanie r62ni sig od ,,ra6ca" na czesö /oa. ceremonia nie musi
koriczyc
sig tafcem, chociaz w jej punkcie k'hninacyjnym rariczy sig zazwyczaj
kirka
okrqZ'ef, naromiasr taniec czgsto odbl.wa sig bez Zadnego ryrualu.
Kolej_
nosc powitania poszczegölnych loa jest taka sarna cila ceremonii, jak
i dla
tarica, chyba 2e ceremonia poswigcona jest szczegdlnemu /oa,
kt6ry w akim wypadku ma pierwszefsrwo.
.* w Haiti
singing Harold courrander wykaza| sig wielkq naukowq erudycj4 i zrozumieniem, przeclstawiajqc listg pie5ni, rytmdw bgbn6w
i tari_
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bgbndw odpowiada pewien specyficzny spos6b bgbnienia,
kr6ry jest
inny w obrzgdach Nago, Mahi, Kongo itd. ponadto wszysrkie
rc vzy
bgbny mllsz4 w caki spos.b por4czyö swoje ryrrny, aby ostateczne
brzmienie bylo zgodne z kanonem Nago, Mahi czy Kongo.
JeZeli
ktdryS z trzech bgbniarzy z powodu zmqczenia, rozproszeni
a czy te|
czystej niewiedzy, lub w niewielu przypadkach nawie d.zenia,gubi
sw6j
rytm, choöby na ulamek sekundy, wspölny rytm rozpaclr ri". T.kirn
samym skutkiern zako1czyryby sig wszerkie pröby inäywid'arnej
improwizacj i ktdregokolw iek z bqbniarzy.
Zgubienie ryrmll wywoluje komplern4 Llrrac? brzrnienia,
ale nie
znaczy to, 2e Hainficzycy nie s4 w stanie razem improwizowaö
tak, iak
amerykariski jazz band. Bgbniarze mog4 czase m urz4dzaö
sobie

sesje dla czysrej przyjemnoSci, a nacisk, jaki kladzie
,ig
na wspölne dzialanie, powoduje, Le zlatwoScr4

takie

*

,"i kulturze

dostosowuj4 sig do ze_
spolowej gry. RöZnica polega na rym, Le jazz band nie
rna Zadnych
innych obowi4zkdw opr6cz grania, podczas gdy haitariskie
bgbny s-ra_
nowi4ieden z element6w tworz4cych zrovonlstrukturg
rytuaru, kt6remu nieodwolalnie sluz4.
w rzeczywistosci to na bgbnach spoczywa cig'ar zintegrowania
uczestnikdw w jednorodn4 zbiorowoSi. Bgbnienie stapia pige
azieggg_
i wigcej osdb w jedno cialo, sprawia ze poruszaj4 sig one identycznie,
tak lakby wszystkie byly zwi4zane jedn4 nici4 pulsu _
p.,tru, t rOry
koliScie, tocz4c sig rytmem Janvalou, wprawia cialo
w powolne wQZo_we falowani e, zaczynai4ce sig od ramion, albo wladcz4
sit4 Nrgo Ch;üd
ttsztywnia krggoslup, nadaj4c mu dumnq pozg, podczas
gdy rnigsnie
ramion i plecdw zginaj4sig nagle tak,
iak u czlowieka popir.,i4"ego sig
swoj4 sil4. Podscgpny rytm Vlahi wci4ga nogi w pocz4rkowo
radosnq
grg, ktdrej Lrporczywe rrwanie powoduje, Ze ka'dy
cal zmgczonego,
spoconego ciala napina sig tylko po to, aby przetrwaö. powolne,
cigZ_
kie uderzenia Nago Grand Coup s4 wyralnymodniesieniem
do maje_
statycznego kroku heroicznego wojownika, ktdrego
ogromne ramiona
kolyszq sig wraz zkazdymkrokiem niezaprzeczalnego
triumfu. I wresz_
cie rytm moäe teZ uderzaö ze szczegllnym napigciem perro,
kt6re za_
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wspieraö t^ncerza,wydaje sig prowadziö go przed sob4'.Nie da
slowami wyraziöwybitnych osi4gnigi, jakie z muzycznego punktn

reprezentuje ten rodzaj bgbnienia. Nawet gdyby bpbniarza
obowi4zl,waly reguly rytualnego wybijania rytmtl, to glupcem bylkto o5rnielilby sig wprowadzii wlasne innowacje, kt6re mia-

tylko wtedy, gdy
dluZej, mo2na
lub
godzinq
sig ceremonigbez przerwy, pflez
doceniö integruj4cil rolg b9bn6w. Przytwierdzony do centralslupa mikrofon wiernie zarejesrrowal wszystko, co sig dzialo.
hungenikonttjest czasami mocny, to zn6w zupelnie zanika w chwikiedy byö mole przenidsl sig on do przeciwnego kralica perylu, aby pom6c huganozoti w rytualnych zabiegach' W innyrn znowll
wyrainiewalczy,Zeby nie dosiadl go loa, bo w takim przych6r stracilby dyrygenta. Wredy jego glos zalam:uie sig, a solo
sila i intensywno5ö Spie4 okresy ciszy. Zmienia sig t1wniez
chöm w chwilach, kiedy jego uwagp przykuwa jaki5 element cerelub gdy kilka hunsi zaabsorbowanych faktem, 2e jedna z nich
nawiedzona, na kr6tko przestaje Spiewai. Czasami dobrego /tutr.zastgpuje osoba, ktöra prowadzi pie5ni o wiele mniej dynaInnym razem kaplan, kt6ry rna batdzo slaby glos kieruje piedo loa,maj4cego dla niego szczeg6lne znaczenie' Sporadycznie slysig rdwniez gdakanie kurcz4r, kt6re maj4 zos.taö poSwigcone oraz
dor6wnad tak znakomitej tradycji- Wla5ciwie

'WraZenie, Ze prymitywne bqbnienie i tarice prawie nie r62ni4 sig od
Siebie, powstalo z powodu niewlascilvych przedstawieri teatralnych i kotnercyjnego podkreSlania ruchu miednicy. W rzeczywistosci ruchy poszczegdlnych taric6w bardzo sig ocl siebie röilniq, a kaLdy rodzaj bgbnienia wywotuie inne wrazenie. Chcialabym teZ podkreSliC, 2e bgbnienie Ibo sprawia wraZenie wybitnie intelektualnego' wyczllwa sig w nim niernal2e mentalnoiC uczonego; Kongo, w poröwnanitt z emocjonalnq ekspresywnoSci4

Petro, cechuje sig narastaj4cym hipnotyzmem' podczas
gdy Ghede wydaje sig byö mLrzycznq krystalizacjq seksualnej impertynencji, ktdra nie jest przy tym obsceniczna.
Rada

i napigciem

98B

Bqbny itaniec

pianie koguta' vlozna reZ uslyszeö dyskusjg dw6ch asystuiqcych osdb
na temat szczeg6l6w rytualu. Nagle rozbrzmiewa nosowy glos Ghede
opowiadai4cyiakis dowcip i odpowiadai4cy mu wybuch smiechu. Kr6tkie chwile ciszy wypelniai4 rozrnowy. opr6cz carel tej zarejestrowanej röznorodnosci odglos6w, przypominarn sobie, ze kiedy wieje wiatr,
o5wietlaj4ce perystyl Iararnie czgsro gasn4 i musz4 byö ponownie za_
' palane. lakas ltunsi najwyrazniej szuka czystej bialei chusteczki, kt6r4
dwie minuty remll polozyla na lawce. poniewaz honorowi goscie trochg sig spöznili, zrnienia sig ustawienie stoi4cych i siedz4cych miejsc,
tak aby udostgpniö im te najlep sze. Hunganoai skofi.czyly sip swiece
i rum czy co5 innego, wyslal wigc kogo5 by przynidsl ich wigcej. przez
wszystkie te liczne i r62norodne czynnosci, dygresje i wtr4cenia
ktdre wedlug mnie w innym kontekScie wprowadzalyby jedynie zamQt
i pomieszanie
przebija sig solidne brzmienie bpbna, chwilami zniewalai 4co dynamiczne, lecz zaw sze pewne. stabi I nosi, kt6r a p rzekracza
rdznorodnoSö, absorbuje i4, polyka, uspokaja z tak4niewz.rszon4 LlpartoSci4, 2e sluZy jako magnetyczny rdze(t,do kt6rego powracaj4 wszysrkie chwilowe odchylenia. sluchai4c, czlowiek wie,2e ro centrlrm jest
i bgdzie, 2e molna odejSö, ale hzeba bgdzie wr6cii, 2e wczelniej czy
p1Lniej przyci4gnie do siebie wszystko, stopi w sobie wszystkie rozbieZnoSci w jedn4 rranscendenrn4 caloSö.Znacz4cy jest fakt, Ze to wla5nie bgbnom, jako drugim w kolej_
nosci zaraz po centralnym slupie, oddaje sig honory, zanim odda sig

komukolwiek innemu. ponadro, jele|i kros czuje. iL przywolywany loa moZe go nawiedziö,co z takich czy innych przyczynbyloby
w tyltt momencie niewskazane, mole tego unikn4ö, oddaj4c honory
bgbnom. I wreszcie loa czgsto same to robiq, w takim sarnym duchu, w jakim pozdrawiai4 /tungana
w gescie posluszeristwa wobec
tego, dzigki ktdremu ich pojawienie- sig jest rnoZliwe.
czesö

'

Kopia tych nagrari z.ajduje sig w caribbean collecüon, rhe school of
Inter-American Studies, Llniversity of Florida.
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W istocie, jeZeli slup stanowi, jak gdyby, nieorganiczn4, statYczkosmostt, geograficznle wytyczon4 alej9, ktdr4 nadchodz4 loa
rdzert, wok6l kt6rego skupiaj4 si7 ruaterialna elementy ceremonii

tektura perystylu, andiwiele rytualnych dziala1, to bPbnienie
jak organiczna oS duchowego kosmosu, wok6l kt6rej koncentruj4
wszystkie zwi4zane z czaset?x elementy rytualu. I wlaSnie to pulsoe przede wszystkim sprowadza loa.Tak jak prowadzi sig je powodg, rllrn, czy te2 plomied plon4cego rtllnll, to wewnqtrznie
serca nie
4 jakby w strtttrrienitt krwi, pulsuj4cym w rytm
jednej osoby, lecz starszego, glgbszego' kosmicznego serca

-

JeLeli nazwalam bgbniarza wiituozem, to nie z tego powodtt,
celowo b4dZ Swiadomie oddala sig on od tradycji, lecz raczej dlateZe pomimo tradycyjnych regul i standarddw oraz prawie metronodokladnoSci (uderzenia s4 zawsze wybijane w ulamktt sew tym sarnym tempie), bgbniarz jako czlowiek, kt6ry rozpoczyi nadaje tempo uderzeniom serca zajtnttje pozycjP wywieraj4c4 szczes powo dowana
wplyw. Naj drobn iej sza mo du la cia z je go strony
op6Znienietn
rytmu, czy
to brakiem werwy, Iedwie wyczuwalnym
zostaje jak gdyby wzmacmistrzostwem w,,breakll" rytmtl mclrnafl
przekazana wszysti
nieuchronnie
przez caly rezonans bgbndw
uczestnikom ,kt6rzy ta6,cz4c Zyj'4 tym pulsem. Tak jak w przypadhangenihona,wykraczaj4cy poza przecigtnoS ( bqbniarz dodaje cerelub taricowi wyrazistoSci i Zywszego tonu. Ale opr6cz tego,
elementy mog4 byd kontrolowane tylko przezniego. W4tpig,
nawet do5wiaclczony mr-rzykolog potrafil wyjaSniö, jak to sig dzie-

2ebez zmiany rytmll, tempa, szybkoSci, tontl czy sily brzmienia,
moZe staö sig bardziej lub mniej intensywne, chociaZka|dy
potrafi dostrzec ce fluktuacje, kt6re rnogzl byö Swiadomie kontrolowarre przez bgbniqcego. Jesr on w stanie zauwa,yö, 2e /tunganoo:i, ktöty
musi wykonlwaö pewne skornplikowane rytualn e zabiegi grozi opanoganie ptzez loa, i w takim wypadku moZe uratowaö sytuacjg, zmniejszaj4c intensywnoSd bgbnienia. Innym razem, poprzez samo utrzyffIa-
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nie cego tem pa moze ud aremniö o pdr, aki seroiteur sta wia Ioa
chce go na wi dztc. j e d nak to p optzez b reaki uzys k LI je na
kontrolgl. W czasie ,,breaklr" mat?ran (jedyny bgben, ktöry robi ,,
ak") przestaj ebiö z pozostalymi dwoma bgbnami w SciSle
rytmie i przez krdtki okres czasu funkcjonuje w stosunku do nich j
synkopuj4cy, lami4cy kontrapunkr, a nastgpnie wSlizguje sig
w rytm. Täki ,,break" wi4ze sig z nagromadzeniem napigcia,
taficz4cy n ieu s rannie doSwiadcza, p ow tarzaj4c pewi en ruch. Niekrdre,
rodzaje ruchdw, bgd4c same w sobie pelne napigö i mgcz4ce, powod
szybkie kumulowanie sig napigcia. Co wigcej, logiczne jest, Ze takie
skumulowanie napigcia wystgpuje czgsciej pod koniec ni| napocz4rku
cerernonii, i 2e ma duZo wspdlnego z subtelnyrni wahaniami intensyilno5ci samego bgbnienia, poniewaZ od niego zaleiry zaangazowanie

muskulatury tancerzy.
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jako medytacja ciala

)

Tänecznych ruchdw ciala nie nale|y rraktowaö w sensie czysro fizycznym, jak gdyby tworzyly Swiecki raniec dla przyjemno5ci. Tä6ce ku
czci bdstq ktöre mog4 odbywaö sig niezalelnie od ceremonii czy uczty,
nie posiadaj4

z-a-dn-ej rytualnej choreografii poza kierunkiem taitcaprzeciwnym do ruchu wskazdwek zegarawokdl centralnego slupa. Byloby
r6wnieL nieScisloSci4 traktowanie wsrgpnego, rytmicznego ranecznego
ruchu jako dodatkowego elemenru ceremonii, jako zdobniczej formy,
narzqdzia maj4cego uczyniö rytual bardziej oddzialywuj4cym nazmysly czy przyjernniejszyrn dla oka. Rytualny raniec od Swieckiego tarica
odfiznia nie tylko posrawa pelnego czci oddania, charakteryzuj1ca
wszystkie rycualne dzialania. Täk jak rytual nie symbolizuje zasady,
lecz jest jej przykladow4 demonitiuö1q * äzialanir-r, tak samo wyt<onfr
wany mniec sam w sobie je st pryncypialny. Nasza kultura, nie posiadäjafc,, moraln ego" czy,, pryncypialnego" tart.ci., nie mözä zaof erow aö Ladn e an alogii, al e mam nad zleJ I 2e aby wytlu maczvö tg rozn lc9 wvstarczy odwolaö sig do rdznorodnych etosdw naszych taric6w towarzyskich.
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tozie walca pod warll nkiem, Le ta6czy sig na p rawd I a n e
walcowrym
nazwac
,,
wprowadza u6, cz4cego w co s, co mo2na
elegancj i,
e
fyczn
roman
tr6
nas
n
ta
men
sen ty
u
v

kokieterii ze strony kobiet, a zalotlw ze slrony
Dla kontrastu, tadczenie rumby stwarza o wiele mniej roi bardziej bezpoSredni nastrdj' zamiast kokieterii narzuca

Swiadomo5ö

mqLczYzng zachgca bardziej do pod boj u
prowo kacy no SC
ma wlas ny
zalotöw. Square b LI CS boogie- woo gie ka2dy Z n ich

kt6ry na rzLtca tancerzowi w.!3 n_"_I ty_ r,.tul nYP, k96 re go raßou d'etre
dzigki ktdrym fi
1n tenc a wplywania na uczestnika, Srodki
akt wl'wolu Je S pe cyficzn v psychiczn v stan s4 b ardzie wyrafi no
rozwlnigte, wykraczaj ac p oza widoczny mechanizm ktdry tak
zdzi
od162ni a rLl ITI b I od walca. w rzeczywis toS CI bvl abym
gdv by tech niki sluZ4ce proj ekcj planu f\zyczne go na p S ychiczm p likowane
dzialaj4ce w tanecznych ruchach wu d tI bvlv mniej sko
wyrafi nowa
tak
e
pozostaj
k
tura
od b9 bn eni a, ktdrego STTLI
wyda le
ze przekracza NASZ system mxzycz neJ anal izy. Logicznym
e
zalo|eni e, ze ewol LI cj a bpb nlenl a ta6.ca n ast9 powal a rdwno legl
rOZLI
bvö
w takim razl e w pewnym sen si e ta ki tani ec möglby
jako med ytacj a cial a, zmtl sza 4ca cal e CI alo do calkowitego skonak wal
n ia Si na tym' co St o kre sl ane ta k rzeczywiste

I

al e o wiel e b ardziei S ko m pilowane ni e daj 4ce
tak dokla dni e op is ac slowami. To wlaS nle do skonce n trowanla
te flzyczn o- psychi czn e med ytacji sluZy tt b re ak b9bna zwa

$e na
YOgo

rnaman.

jednoczePordwnaj nastqpuj4ce stwierdzenia ,,Ta6czyö znaczylo
jak
tartcz4
gwiazdy
sig [...], sarni bogowie taflczyli tak
'5nie czciC i modliC
pracowai z nimi'
na niebie [...], a wigc nrt'czyÖ znaczy na5ladowaö bog6w'

' '

przekonaö ich, aby dzialali na naszq korzySd l"'l' Tafczyö'
Ka|dy Swigty
aznacza uczestniczy( w kosmicznym kontrolowaniu swiata'
Dance of life'
Ellis,
raniec dionizyjski nasladuje ten boski taniec"; Havelock

a byC mo2e

i

jest jednoSC z Bogiem'

aleu

,,Ostatecznym celem tego' co mistyczne,
ze dtsza
do tego celu prowadz4t62ne Scie2ki ["'], my Mevlevi wierzymy'
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Kiedy maman robi ,,break,,, tancerze przerywaj4 taniec, to zna_
czy przestaj4 wykonywaö drobne, napigte, powtarzaj4ce sig ruchy izgod_
nie z rytmemmatnan, id4 dlugirn i zrelaksowanym krokiem. poniewai
napigcie nie zawsze narasta w ten sam spos6b, obserwuj4cy tancerzy,
bgbniarz graj4cy na matnanjesr jeclynym sgdzi4, ktöry clecyduje kiedy
daö im wytchnienie. Poniewaz wzrost napigcia jest rdwnoz naczny z,e,
wzrosrem koncentracji wprowadz ai4cej loa do glowy, bgbniarz staje sig
do pewnego sropnia arbitrem decyduj4cym o przybyciu loa. lVstzy_
muj4c wytchnienie, jakie niesie,,break', przerywaj4cy koncentracjg,
moze ,,sprowadziö /oa" do glowy se,oiteura. leleli bgbniarz jesc szczegdlnie nzdolniony i bystry, moze uzyö,,breaku" w dokladnie przeciwnym celu. Wtedy pozwala na wzrosr napigcia do takiego poziomu,
kiedy ,,break" sluzy nie clo jego .wornienia,recz d,ojego kurrninacji
w elektrycznym wstrzqsie
pierwsze potg2ne uderzenie po ,,bre_
aktr" nagle opr1znia glowg- i pozostawi a tancerza bez Zadnego centrum, w ktdrym m6glby znaleiö oparcie. W tyrn sanie b ezsilnej podamoSci, zamiast kroczyö dlugim zrlwnowai:,onym i zrelaksowanym
krokiem, b
nym uderzeniem, kied
bniarz
a ,,wbi ac loa do jej
'. Osoba ta
kuli sig wraz z
mocniejszym ud
jakby palka do

i cialo

sq tak samo boskie

2e dusza rozkwira jak kwiar na lodydze ciala.
uwaZamy, 2e materialne pigkr-ro jest prawdziwym zwierciadlem boskiego pigkna. szukarny tego boskiego pigkna, tej niewyslowionej harmonii,

w ktörej wszysrkie rzeczy srajq sig jed^ym, popnez najbardziej doskonal4
wSr6d zmyslowych form
ryrm mr,rzyki i rafca,'; T Shaw', s. 13, cyrowa_
ne za wyr,viadem przeprowadzonym przezW.B. Seabrok z glow4 sekty

Me_

vlevi, Syrian Tiipoli.
,,Jeäeli chodzi o raneczny instynkr, Lombroso podal fizjorogiczne wyjasnienie: nerw sluchu znajd'.ie sig tak blisko
rdzenia krggoweg o, ite moizna by powiedzieö, iL >taniec jesr rodzajem odruchu wyzwala'ego pnez
muzykg""; wallaschek, s. 259, cytuj4c cesare Lombroso, Kliriscrte Beitrtige
zur Psyc/tiatrie.
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vderzala w jej wlasn4 czaszkg: odbila sig rykoszetem po peSlepo czepiaj4c sig ramion wyci4gnigtych, aby j4 podtrzymaö,
dzikie piruety na jednej nodze, na krdtk4 chwilg odzyskuje
tylko po co, aby polecieö naprzdd wrazz kolejnyrn potQz-

uderzeniem bgbna. Bgbniarz, najwyraZniej nieczuly na problei cierpienie rego czlowieka, bezlitoSnie kontynuuje swoje dzielo,
jego giowa nie podniesie sig i nie bqdzie moZna rozpoznaö
nieobecnego spojrzenia, kt6re wydaje si9 przenikaö wszystto, na co patrzy,jak gdyby pochodz4cego z innego Swiata' Przybyl
przez pieSf. /oa.Czasami bgbniarz musi powr6ciö do rytmu i ponownie wprowaUczestnikdw do tafca, zanim loa zoStanie calkowicie ,,zainstaio-

W takich wypadkach powr6t do rytmu przywraca czlowiekowi
przez bqben, nie ma
, ale czgsto zdarzasig, Ze opllszczony
porn6c
mo2e tylko ltuni
wtedy
Smiertelnej, ani boskiej roZsamoSci
Uporczywie potrz4saj4c assonetn i wczuwaj4c sig w swoj4 rolg naj-

. ' Nie jest to jedyny spos6b, kr6ry doprowadza
sig wydaö, 2e rolg grajqcego na bgbnie lnatnan

do narviedzenia. t\4oglotl' sprov'adzanirt loa po-

szylo to, co zostalo tu poprzednio powiedziane (rnianowicie, 2e relizasadza sig na rradycji i anonirnowej zbiorowosci) i 2e subiektylvna inspiracja oraz szczeg'lna biegloSd jednostki wcale nie s4 r-rajwaZniejsze.
Trzeba wigc powt6rzyö, 2e pomyslowoSö bqbniarza, tak jak i ltungertilona,
:ffe stanowi przeiawu niezaleZnosci czy buntu przeciwko zbiorowoSci czy

tadycji. Nabiera ona zn czeflia tylko o tyle, o ile pozostaje z nitni w zgo&ie i w ten spos6b staje sig ich czgSci4. w rzeczl'q'1stoSci nigdy rlt'igcei nie
trudniono by bgbniarza, ktdry naruszylby integralno5C rytualu' I-ljmuj4c
üLecz w kategoriach muzycznych, nale|y podkreSlii, 2e poniewaa caia imgrowizacja opiera sig na wiedzy improwizuj4cego, nawyki ktöre nabywa
po.dczas nauki r-tjalvniaj4 sig w ka2dym jego wystgpie, nawet vvtedy, kiedy
ücoretycznie ,,wyzwoli" sig z regul. w tyrn sensie nie istnieje calkowicie
wolna improwizacja. To stwierdzenie odnosi sig szczegdlnie do bqbniarza
wudu, ktdrego kultlrrowe

i muzyczne wyksztalcenie podlega tak du2ej dys-
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lepiej jak tylko potrafi, moLe uLyö jgzyk4 czasaffri m6wi4c z inrymn4
intensywnoSci4, a czasami wlaSciwie krzycz.4c. Ale w kaZdyrn przypadku calkowicie koncenrruje sig na wyslaniu Swigrych dZwigkdw, popnsz,
tego czlowieka, do pusrki, aby zlapaö konrakt, b4d1, to z jego gros-bonange, b4di z loa. Widzialam, jak twarz hungana zalewal por, a jego glos
stawal sig chrapliwy, kiedy mpczyl sig, staraj4c sig nawi4zaökontaktz duchow4 istot4, kt6r4 usilowal sprowadzi6 do ciala czlowieka.

cyplinie, 2e nawet kiedy czasami zdarza mlr sig (prywatnie) improv'izowaC
dla rozrywki, jego uderzenia z powodu samego na\4,yku migsni przypominajE Swigte rytmy. Kiedy improwizuje ,,break", reorerycznie nie musi stosowaö wymaganego ryrmu, ale ciqgla gra bgbndw seconrle i l)etit (ktöre bQb..
ni4 niezmiennie przez caly czas) oraz jego wlasne rytmiczne nawyki nadajq wolnej improwizacji SciSle okre5lon4 tradycyjn4 formg. Lljawnia sig to
chociaZby pnez to, 2e choC ,,breaki" dajq mu okazig do popisania sig wirtuozeriq, to ich tradycyjny i standardowy charakter od razv staje sig widoczny, kiedy moZna je por6wnaö z gr4 podczas rzadkich okazji, gdy bgbniarz zostaje nawiedzony przez Huntora, loa bgbn6w. Jeszcze raz okantje
sig, 2e prawdziwymi wirruozami sa, /oa, poniewa2 bgbnier-rie Huntora stanowi jedno z najbardziej zadzitvialqcych muzycznych doSwiadczert.. Wa2ne

1

jest to, 2e poniewa| Huntor bgbni dla siebie, jego bgbnienie nie sprowadza
innyclr loa. Wprost przeciwnie, jeZeli jakie5 loa sq jtt2 obecne, rc raczej
odchodz4. Bgbni4cy na seconrle i petit nie podejrnuj4 nawet Zadnego wysil-

ku, aby akompaniowaö tei boskiej wirruozerii, a poniewa2 bgbnienie przestaje spelniad funkcjg integruj4c4 poszczegdlne czgsci rytnalu, ono rdwnieL zamiera. PoniewaZ objawier-rie sig Huntora prowadzi do przerwania
rytualu, bez wqtpienia z tego powodu jego obecnoSö nie jest mile widziana

i

dlatego rzadko przybywa.

. r.-3Ä.-

...

pozycje,,wierzchowc6w'' w czasie ,,dom, i ?l.Nawiedzenie. Charakterysty czne
do zachowania
jedna noga wyci4gn igta w prz6d' niezdolno5c
siadania" ich przez loa'.

wynz twarzy pozostalych uczestnikdw
(powyzej) oraz agonia na twatzy dosiada-

rdwnowagi. Widoczny zdawkowy, zwyczairry

iu-ig
\cznie z mg2czyzn4"h*y.o"yÄ''u
nej dziewczYnY (PoniZej).
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ten
por6wnu e SI9 b gbnlarza z /tungattetn, czQsto wydaje sig' 2e
7A
i
moZe
szybciej
wlad a leps z4 technik4, skoro dziala ona
zonawet SA mym hutganem, poclczas gdy sam bardzo rzadko
l9
tro
kon
S
jwi
amo
ksz4
na
Y
na wiedzon -Y, CZASA ITIl wyd aJ e SIQ ffilec
ikalo by, 2e to b I bn arz b I dzie
rytualu? Z te go lo giczn e w)tn
est odnajwyLsz4 pozycJ I w rel glJ n hierarchi J ednakZe
'ärz ako caki n e ZA m LI e 2ad neJ pozycJl w /tunfone cho

I

B bn

go czy in nego hunforu w kaLjako serrsiteur moZe nalezeö do taki e öjeSl w o g6l e,
razte w1 em Z wlas ne go doSwi adczenia 1Z rz:a d ko,
czys to pro
prac?
n
swo
4
SI 9, Z e b9 bni atz e St can.zo Tiaktu Je o
WS p6lza
e moLe bEb nlc na rdZnych ce remon iach na wet
e m zaTymczas
gionu.
czTcych ZE SO b4 h unfordro cego san-Ie go re
ASVSTLI
lnn czlonek d anego socidtd, o pr6cz /tungana moZe Ia-? /ace

v

honorowo nle uczestniczv oficj aln w ceremoniach innego
ln,e poZa u wa?ylam takze, ZE beb nia tze CZQ sto zaniedbu 4 rytLla !.
gdzie naJczgpatrona /tunloru
zdrowienia p rzy oltarzu matt-caille
wymaga SI I od kazSciej b9 bni4 cho ci aL cakiego ges tLl pos lusze 6stwa
LI II waLa
dego czlonka socx 6tö oraz go SC N ed o peln en ie tego zwyczaJ
moP
o
dczas
byloby za wielce ni etaktown e na wet ZA zniewagg.
s0-

ne

to
dlitw bgbniarze CZQ sto opLlszcza 4 pe rys ty S 4 jedynymi ktörzy
ta
k
ez
b
ja
k
röwn
robi4. Tä niezalCZNOS c od wladzy STTLI ktury ltunforu
wl adzy /tunemocj onaln e wigzi Z rytualem, wy kl ucza bgbn iarza spo d
nl ewlaSci
w
hungand
gana, ch yb 2e nl etaktownie LIS ilu ZES la6 /oa na
bpbmomentach Iub n 1e powaZ nIe trak tuje swo je o bowi4zki. TäKi
wych

22. i23- Ghede. Te dwa zdigcia, wykonane w pdlrocznym odstgpie w zupelnie rd2nych ltunforacfi pokazui4, Le nawiedzenLe nie polega na
,,autoekspresji';. przeciwnie, psychika jednostki zosraje zast4piona przez psychik p /oa, ktirej charakter jest
staly i niezaleZny od osoby, w ktdrej ciele sig wla5nie manifestuje.

nianmole na drugi taz nie zostaö wynajpty'
Bgbniarz nie tylko nie naleZy do organizacii ltunforu' ale r6wnieZ
to im oddaje
nie identyfikr-rje sig go z bqbnami. To bqbny3 s4 Swigte i
jakiego sropnia
sig czeS6, a nie czlowiekowi, kc6ry na nich gra' To, do
loa' ujawnia sig
prawie
bgbny s'4 postrzegane jako niezalelne duchy,
wwielu ceremoniach z nimi zwi4zanych' Wszystkie Swigte przedmioty
wybranego loa' ale tyls4 konsekro wane przez ochrzczenie ich w imig

l'
I
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ubierane na chrzesr tak jak dziecko. To iedyne przedmio_

ty doslownie karmione jedzeniern i kladzione wieczorem do snn

taki rytual ma na celu ich wzmocnienie. Bardzo wazne je{wyznaczenie irn ,,srraZnika" na wypadek, gdyby hungan planowalwyjechaö. Wierzy
sig, 2e maj4 wlasn4 wolq, Le mog4 przeciwstawii sig bgbni4cemll: mog{
odrnöwiö kontaktowania sig z nirn w pewnych warunkacha.
w rezultacie przedmiot, choö nie moZe dzialaö bez l:qbniarza,
trwaZa sig za swigty, a bpbniarz, chocial technicznie kontroluje obecnoiö /oa, rdwnoczesnie nie ma zadnych moralnych zobowi4zaf.rani religijnej wladzy. Na pierwszy rzutoka taki'klad wydaje sig bardzo dziwny. Jednakze eliminuje moZliwosci, kt6re moglyby sig okazaöniezwykle niebezpieczne dla religijnej stmktury. Llmiejgtnosö bgbnienia vwa?a
sig zawyl4cznie techniczn4 umiejgtnosö, ktörej mole nauczyö sig
kazdy czlowiek posiadaj4cy normalne wyczucie ryrmlr i koordynacjg ru_
chdw. Mo2e on osi4gn4i niezwykl4 bieglosi dzigki praktyce lub tez
szczegdlnym rytmicznym uzdolnieniom. Lhnieiginose bgbnienia jako
taka stanowi jedynie fizyczne narzqdzie i nie ma nic wspdlnego z moralnym rozwojem. Täk lak skala i sila glosr-r nie moglyby nigdy przy_
sporzyö zwyklemu czlowiekowi moralnego srarrsll hunge,irona, uzyskiwanego rylko dzigki inicjacji, tak samo bgbniarz nie posiada zadnej
moralnej wladzy z powodu mistrzosrwa w swoim rzemiosle, jakkolwiek by nie byl podziwiany i poszukiwany. Gdyby sralo sig odwrotnie,
znaczyloby to, 2e cala mo rar n a o r ganizacja s p oleczno sc i s po czywaraby
w rgkach ludzi, ktlrzy przypadkiem zostali obdarzeni wyczuciem
rytmu i posiadaj4 odpowiedni4 koordynacjg ruchöw. To bgbny i ich
rytm
p€rse sE swigtym dzwigkiem i chociazjeden czlowiek moze
wydobyö
z nich lepszy diwiqk,lepiej zagrai na nich inwokacjg niZ drugi, sam
nie jest niczym innym, jak tylko malo istornym elemenrem w rym
mechanizmie. Je2eli gra,lecz nie wybija Swigtych
rytmdw, jego nawet
najdoskonalszawirtuozeria nie przywola Zaclnego loa. Zeby przybyly
loa wystarczy jedynie odpowiedni swigty
rytm i woranie assona,wzniosle glosy Spiewaj4ce pie5ni i inwokacje. Mog4 to takle zrobiöw odpo_
wiedzi na rytualny gesr, a nawer, jeZeli zechc4, na cich4 pro5bg.
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To tak, jak gdyby bgbny byly uznawane za duchowy organizm,
gdy bgbniarz bylby mechanizmem, niezbpdnym dla ich uakmaterialnym rekwizyrem. Loa, kt6re s4 niematerialne, nie
mi4zane ze zwykl4 materi4 jako tak4. Stanowi4 moraln4 esencjg'
na duchowe poruszenia, dZwigki i duchowe sprawy
4

