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Katarzyna GRABOWSKA* 

CHORO – CO GRA W DUSZY BRAZYLIJCZYKA ? 

 Wbrew pozorom to nie popularna samba jest muzyczną wizytówką Brazylii. To, 
co naprawdę gra w duszy Brazylijczyków to choro – muzyka, która powstała w Rio de 
Janeiro w latach 70. XIX wieku jako swoista skarga mieszkańców tej ziemi na swój los. 
Jednak brazylijski lament (chorar znaczy po portugalsku płakać) to, wbrew nazwie, me-
lodyjne, rytmiczne i szybkie improwizacje, które natychmiast wpadają w ucho i zapra-
szają do tańca. 

Każdy mieszkaniec tego kraju rozpozna choro po pierwszych taktach. To praw-
dziwa muzyczna uczta – uczestniczą w niej wielopokoleniowe rodziny i całe dzielnice. 
Nic dziwnego, że 23 kwietnia został uznany w Brazylii Narodowym Dniem Choro. 
Kiedy myślimy o Brazylii i jej mieszkańcach, automatycznie kojarzymy ten kraj z kar-
nawałowym szaleństwem, posągiem Chrystusa czy caipirinhą na plaży. Przede wszyst-
kim jednak wiemy, że Brazylia to ojczyzna samby. Ale zanim powstała osławiona sam-
ba – zrodziło się choro.  

Choro – co to jest? 

W Brazylii wyróżnić można podział muzyki na música erudita („muzyka uczo-
na”) i música popular. Do pierwszej grupy zalicza się głównie muzykę poważną, wyko-
nywaną przez profesjonalnie wykształconych muzyków – druga grupa to przede wszys-
tkim muzyka ludowa, wykonywana często przez amatorów. Jednym z jej podgatunków 
jest choro, zaliczane do muzyki z miast (w tym wypadku Rio de Janeiro). Co ciekawe, 
współcześnie música popular brasileira, często określana skrótem MPB, nie jest zwią-
zana wyłącznie z kulturą młodzieżową, co możemy obserwować chociażby w USA na 
przykładzie hip-hopu, ale jest słuchana przez wszystkie grupy wiekowe. 

Pod koniec XIX wieku brazylijscy muzycy zaczęli ł ączyć europejskie melodie, 
rytmy afrykańskie i muzyczną historię Indian żyjących w Brazylii. Z tej mieszanki po-
wstało choro – pierwsza próba pokazania światu jak różna i fascynująca jest Brazylia, 
gdzie tak wiele kultur i narodowości koegzystuje wspólnie. Muzycy chcieli ukazać zło-
żoność i różnorodność kraju, w którym żyją oraz fascynację własną tradycją – nie moż-
na zapomnieć, że wielu z nich było emigrantami. Dlatego w muzyce choro wyraźne 
słuchać elementy polki, walca, mazurka czy habanery. Warto też podkreślić, że to wła-
śnie choro było pierwszym brazylijskim stylem muzycznym, który zyskał popularność 
w całym kraju dzięki wynalezieniu płyty gramofonowej. 
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Etymologia i historia 

Istnieją trzy teorie tłumaczące etymologię nazwy tego gatunku muzycznego. 
Pierwsza mówi o tym, że choro pochodzi od portugalskiego słowa chorar, oznaczające-
go skargę, płacz. Ta interpretacja jest też najbardziej rozpowszechniona – choro najczę-
ściej tłumaczy się jako „krzyk” lub „lament”. Inne teorie zaznaczają, że choro mogło 
powstać ze słowa xolo, oznaczającego taniec afrykański. Niektórzy badacze są zdania, 
że choro to skrót od słowa charamela, oznaczającego fujarkę (szałamaję) – ponieważ 
pierwsze utwory były często grane przez zespoły dęte. Po uzyskaniu niepodległości 
przez Brazylię w 1889 roku orkiestry wojskowe włączyły choro w swój repertuar. War-
to pamiętać, że nazwa choro jest często zdrabniana do formy chorinho (znaczy tyle, co 
„mały płacz” lub „mały lament”)1. 

Początkowo w XIX w. nazwy choro używano na określenie stylu gry rodowitych 
mieszkańców Rio de Janeiro (Carioca), którzy mieszali różne motywy i gatunki mu-
zyczne. Słychać też było wyraźny wpływ muzyki z Afryki – przede wszystkim tańców 
lundu i bataque, tradycyjnie związanych z ludem Bantu, którego potomkowie zamiesz-
kiwali wcześniej Angolę i Wyspy Zielonego Przylądka oraz afrykańskich instrumentów  
– głównie perkusyjnych. W tamtym okresie terminem choro nazywano też konkretne 
zespoły instrumentalistów np. w 1870 roku flecista Joaquim Antônio da Silva Callado 
założył grupę „Choro Carioca”, z wykorzystaniem fletu, dwóch gitar i cavaquinho2. 
Z czasem tym terminem zaczęto nazywać muzykę graną przez zespoły instrumentali-
stów. Początkowo rozróżniano liczne podgatunki np. choro-polka, choro-walc, samba-
choro – później te podziały zanikły. Warto odnotować podobieństwo choro do takich 
styli muzycznych jak ragtime w Stanach Zjednoczonych, tango w Argentynie czy haba-
nera na Kubie – wszystkie zrodziły się pod wpływem rytmów pochodzenia europejskie-
go i afrykańskiego. Nie jest to jednak nic wyjątkowego, zważywszy na fakt, że muzyka 
brazylijska od samego początku swojego istnienia była otwarta na wpływy z zewnątrz. 

Największą popularność choro zyskało w niższej klasie średniej. Od lat 80. XIX 
do lat 20. XX wieku styl choro uprawiały przede wszystkim  nieformalne grupy przyja-
ciół – najczęściej byli to pracownicy fizyczni, a także zatrudnieni na poczcie telegrafiści 
czy kolejarze. Grali zazwyczaj tylko nocą, żeby na chwilę zapomnieć o ciężkiej pracy i 
trochę się zabawić.  

Muzycy, najczęściej amatorzy, grali w pubach (botecos), na ulicach albo podczas 
zabaw w domach prywatnych (forrobodós). Każdy mógł dołączyć do kręgu muzykują-
cych, jeżeli tylko miał swój instrument. To właśnie w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku kompozytorzy tacy jak Ernesto Nazareth oraz Chiquinha Gonzaga zaczęli dru-
kować swoje partytury i nagrywać choro na płyty gramofonowe, co gwałtownie zwięk-
szyło popularność tego gatunku w całym kraju. 

Wielką rolę w propagowaniu choro w Brazylii odegrało też radio. W latach 
1930-40 zespoły często były zapraszane na występy na żywo do rozgłośni. Od połowy 

                     
1 Za http://pl.wikipedia.org/wiki/Choro_%28muzyka%29 (artykuł poświęcony muzyce choro 
w angielskiej wersji Eikipedii). 
2 Za http://en.wikipedia.org/wiki/Choro (j.w.). 
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lat 30. choro pomału popadło w zapomnienie – zostało wyparte przez rodzącą się sambę 
i bossa novę. 

Choro cały czas było żywe w kręgach amatorskich – w latach 1950-60 zaczęły 
się odbywać pierwsze „Rodas de Choro”. Muzycy spotykali się – podobnie jak na jam 
sessions – by grać klasyczne utwory choro i uzupełniać je improwizacjami. Rodas od-
bywały się w domach prywatnych i botecos. Najbardziej znane rodas z tego okresu od-
bywały się w domu znanego mandolinisty Jacoba do Bandolim w Jacarepaguá oraz 
w pubie „Suvaco de cobra” w Penha. 

Od lat 70. XX wieku władze Brazylii starały się o powrót choro do głównego 
nurtu muzyki popularnej, organizując transmitowane i sponsorowane przez ogólnokra-
jową telewizję festiwale choro3. To wtedy do głosu doszło nowe pokolenie utalentowa-
nych muzyków, którzy ponownie ożywili  choro i zastąpili starych mistrzów.  

Obecnie choro stało się modne nie tylko Rio albo Sao Paulo, ale także w Nowym 
Jorku i na zachodnim wybrzeżu USA. Pierwsze rodas de choro pojawiają się także 
w Europie, przede wszystkim w Paryżu, gdzie od lat widać silne wpływy kultury brazy-
lijskiej.  

Instrumentarium i forma 

Choro gra się na rozmaitych instrumentach perkusyjnych oraz solowych. Cha-
rakterystyczna dla składu zespołu grającego choro jest gitara siedmiostrunowa (violão 
de sete cordas), która od lat 50. XX wieku często przejmuje rolę basu. Typowe instru-
menty wykorzystywane do grania to również gitara akustyczna, mandolina (bandolim), 
flet, klarnet, cavaquinho (instrument zbliżony do ukulele) i pandeiro (rodzaj tambury-
nu). Współcześnie jednak istnieją kompozycje na przeróżne instrumentaria, od fortepia-
nu po big band i zespoły wokalne.  

W kompozycjach choro najważniejsze są improwizacje na temat danego utworu. 
Większość utworów cechuje dość szybkie tempo, oparta na szesnastkach melodia i rytm 
oraz charakterystyczne np. dla samby nierównomierne frazowanie. Elementy te wyma-
gają od wykonawców dużej wirtuozerii. Akompaniament nie jest sprowadzony do roli 
zwykłego towarzyszenia, jest silnie związany z melodią, czerpie z niej i ją uzupełnia. 
Choros są często komponowane w klasycznej formie A B A C A. Utwór rozpoczyna się 
najczęściej tematem głównym, po którym następuje druga melodia, później pierwszy 
temat zostaje powtórzony dwukrotnie, przepleciony jeszcze trzecią melodią. Każda 
z tych części może być pod względem rytmu i stylu zupełnie inna od pozostałych4. 

Najważniejsi twórcy  

Wśród wielu znanych i utalentowanych twórców choro bardzo trudno dokonać 
selekcji. Są jednak takie nazwiska i takie utwory, które pojawiają się praktycznie 
w każdej encyklopedii muzyki czy kompendium wiedzy na temat kultury brazylijskiej. 

                     
3 Festiwale takie zorganizowano w latach 1977 i 1978. 
4 Za http://pl.wikipedia.org/wiki/Choro_%28muzyka%29. Artykuł poświęcony muzyce choro 
w angielskiej wersji Wikipedii. 
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Poniżej przedstawione zostały sylwetki kilkorga z nich.  
• Ernesto Júlio Nazareth (1863-1934) był kompozytorem i pianistą. Naukę gry 
na pianinie ćwiczył pod okiem matki, która była zafascynowana walcem i polką. Po 
śmierci matki kontynuował naukę gry i zaczął sam pisać muzykę. Pierwszy utwór – po-
lkę „Você Bem Sabe” skomponował w wieku 14 lat. Nazareth przez długie lata praco-
wał w kinie Odeon w Rio de Janeiro, grając podkłady do niemych w tamtych czasach 
filmów oraz umilając czekanie na seanse. To właśnie wtedy skomponował jedno z naj-
bardziej znanych choro pt. „Odeon”5. Liczni turyści oraz muzycy często przychodzili 
do Odeonu nie na film, ale na jego koncert. W latach 20. XX wieku kompozytor dostał 
pracę w sklepie muzycznym. Ponieważ w tych czasach płyta gramofonowa dopiero 
wchodziła na rynek i nie była jeszcze w powszechnym użyciu, Nazareth często musiał 
grać na żywo kompozycje, które chcieli kupić klienci sklepu. W ten sposób łączył prak-
tykę gry z komponowaniem własnych utworów. Wielka popularność i uwielbienie dla 
muzyki tego autora były spowodowane faktem, że w swoich kompozycjach umiejętnie 
czerpał z motywów europejskich, afrykańskich i amerykańskich, głównie z ragtime. 
Umiał je też kreatywnie modyfikować – jedno z najwcześniejszych choro pt. „Apanhei-
te Cavaquinho” jest tak skomponowane, że można je grać na wiele różnych instrumen-
tariów. Wielkim nieszczęściem dla Ernesto Nazaretha było pojawienie się pod koniec 
lat 20. problemów ze słuchem, które trapiły go do końca życia. W 1933 roku, po okresie 
niestabilności umysłowej z powodu śmierci żony i córki oraz nasileniu głuchoty, został 
przyjęty do azylu w Jacarepaguá. Rok później uciekł – po trzech dniach znaleziono jego 
ciało w lesie6. Nazareth nazywany był Królem Choro. Jego twórczość jest obecnie po-
wtórnie nagrywana. Skomponował m.in. 88 tang, 41 walców, 28 polek, liczne samby i 
fokstroty – w sumie 211 kompozycji.  

• Alfredo da Rocha Vianna Filho (1898-1973), znany jako Pixinguinha, był 
kompozytorem, aranżerem i wykonawcą. Badacze kultury brazylijskiej podkreślają, że 
to właśnie Pixinguinha zrewolucjonizował ówczesną scenę muzyczną Brazylii – zmienił 
sposób pisania piosenek, aranżu i gry na instrumentach. Od 2000 roku 23 kwietnia, któ-
ry jest dniem urodzenia artysty, ustanowiono Narodowym Dniem choro w Brazylii7. 
Pixinguinha urodził się w Rio de Janeiro w rodzinie o muzycznych tradycjach. Jego oj-
ciec był flecistą amatorem i mały Alfredo również swoją przygodę z muzyką rozpoczął 
od tego instrumentu. Nieco później nauczył się grać także na saksofonie. Bardzo szybko 
dzięki swoim zdolnościom i talentowi zaczął koncertować z towarzyszeniem orkiestry. 
Na koncertach publiczność porywały szalone improwizacje i wkrótce jego wirtuozeria 
stała się znana na całą Brazylię. W 1910 roku założył swoją własną grupę „Grupo do 
Pixinguinha” i skomponował pierwsze choro, walce i polki. Wkrótce zespół zmienił na-
zwę na „Os Oito Batutas” i ruszył w objazd po Brazylii, zyskując sławę i uznanie, które 
zaowocowały koncertami również w Europie. Legendarne tournée po Starym Konty-

                     
5 Za http://www.allbrazilianmusic.com. Największa baza danych o muzyce i wykonawcach 
w Brazylii. 
6 Za http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Nazareth. Artykuł poświęcony wykonawcy w angiels-
kiej wersji Wikipedii. 
7 Za http://choro-music.blogspot.com. Blog poświęcony choro. 
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nencie odbyło się 1920 roku i przyczyniło do rozpowszechnienia choro i kultury brazy-
lijskiej. Pixinguinha w latach 30. i 40. ubiegłego wieku nagrywał jako flecista i sakso-
fonista największe przeboje choro, które po jego śmierci weszły do kanonu tego gatun-
ku. Mowa tu o takich utworach jak: „Segura Ele”, „Ainda Me Recordo”, „1 x 0”, 
„Proezas de Solon”, „Naquele Tempo”, „Abraçando Jacaré”, „As Proezas do Nolasco” 
czy „Sofres Porque Queres”8. Zdaniem niektórych biografów, w 1946 roku zdrowotne 
skutki choroby alkoholowej zmusiły go do porzucenia gry na flecie – odtąd grał tylko 
na saksofonie. Oprócz komponowania Pixinguinha, także produkował swoje utwory – 
jako pierwszy wykorzystywał profesjonalne studia nagraniowe w rozgłośniach radio-
wych, co skutkowało świetną jakością jego nagrań. W dużej mierze to właśnie jego pra-
ce zadecydowały o sukcesie i popularności tego gatunku. Warto zaznaczyć, że artysta 
najczęściej komponował utwory instrumentalne – do wielu z nich dopisano słowa do-
piero po jego śmierci w 1973 roku. Także bodaj najsławniejsze choro w historii – „Ca-
rinosho” – skomponowane w 1928 roku, początkowo było melodią bez słów. Dopiero 
po dziewięciu latach od powstania João de Barro dopisał do tego choro tekst. „Cari-
nosho”, którego fragment cytowany jest poniżej, zostało wybrane czwartą najpopular-
niejszą piosenką brazylijską w historii9.  

Meu coração, não sei por quê/Moje serce, nie wiem dlaczego 
Bate feliz quando te vê/ Jest szczęśliwe, gdy Cię widzi 
E os meus olhos ficam sorrindo/ A moje oczy są uśmiechnięte 
E pelas ruas vão te seguindo,/ A ulice chodzą za Tobą, 
Mas mesmo assim foges de mim./ Jednak nie uciekniesz ode mnie. 

Ah se tu soubesses/ O gdybyś tylko wiedział, 
Como sou tão carinhoso/ Jaki jestem czuły 
E o muito, muito que te quero./ I bardzo, bardzo Cię pragnę. 
E como é sincero o meu amor,/ Oraz jak szczerą jest moja miłość, 
Eu sei que tu não fugirias mais de mim./ Wiem, że nie uciekniesz ode mnie. 

Vem, vem, vem, vem,/ Chodź, chodź, chodź, chodź 
Vem sentir o calor dos lábios meus / Chodź poczuć ciepło warg moich 
À procura dos teus./ W poszukiwaniu Twoich. 
Vem matar essa paixão / Chodź zabić tą pasję 
Que me devora o coração / Która pożera moje serce 
E só assim então serei feliz, / I właśnie tak będę szczęśliwy 
Bem feliz. / Bardzo szczęśliwy. 10 

• Życie Franciski Edwiges Neves Gonzagi (1847-1935) to bodaj najbardziej inte-
resujący muzyczny życiorys wśród mistrzów choro. Była dyrygentką, kompozytorką 
i pianistką. Wychowana w bogatej rodzinie o tradycjach wojskowych, odebrała staranne 
wykształcenie. W 1863 roku, w wieku 16 lat, została zmuszona do poślubienia starsze-

                     
8 Za http://www.allbrazilianmusic.com (największa baza danych o muzyce i wykonawcach 
w Brazylii). 
9 W plebiscycie na najpopularniejsze brazylijskie utwory muzyczne głosowało 400 dziennikarzy. 
10 Tłumaczenie własne autorki. 
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go o osiem lat oficera marynarki. Zaaranżowane małżeństwo przetrwało krótko – mąż 
nie pozwalał jej na granie na pianinie i po urodzeniu trzeciego dziecka opuściła go. Oj-
ciec wyrzekł się córki, a ona została pierwszą kobietą w Brazylii, która otrzymała roz-
wód. Po rozwodzie zaczęła spotykać się z twórcami choro, a następnie związała się 
z flecistą Joaquimem Callado, po czym zaczęła grać w jego zespole „O choro do Sala-
do”. Tym samym została pierwszą kobietą w tej grupie i pierwszą pianistką. W tym cza-
sie skomponowała swój pierwszy utwór – polkę „Atraente” w 1877 roku. W środowisku 
muzyków była uwielbiana i szanowana, krytykowana jednak przez mężczyzn z wyż-
szych sfer. Gonzaga była aktywną uczestniczką w ruchach abolicyjnych i republikań-
skich. Najbardziej znane są jej utwory grane podczas karnawału np. „Ó Abre Alas” oraz 
operetka „Forrobodó”11. 

Oprócz Ernesto Nazaretha, Pixinguinhi i Chiquinhi Gonzagi, na uwagę zasługują 
także: 
• Valdir Azevedo (1923-1980) urodzony w Rio de Janeiro dyrygent i mistrz gry 
na cavaquinho. To on spopularyzował grę na tym instrumencie, jako pierwszy dostrze-
gając jego wyjątkowość. Pochodził z ubogiej rodziny, z biednej dzielnicy Rio. Zanim 
kupił swój pierwszy instrument – flet – przez siedem lat zarabiał na niego łapiąc i 
sprzedając na ulicy ptaki.  Swój pierwszy publiczny występ muzyczny miał jako dzie-
sięciolatek podczas karnawału w 1933 roku – wykonał wtedy na flecie piosenkę „Trem 
Blindado”. Szybko porzucił flet na rzecz cavaquinho i to właśnie gra na tym instrumen-
cie wyniosła go na szczyty sławy. Przez 11 lat nieustannie koncertował po całej Amery-
ce Południowej i Europie – jego koncerty były transmitowane przez BBC w Londynie. 
Po tragicznej śmierci swojej 18-letniej córki na jakiś czas zaprzestał komponowania. 
Kolejną przerwę w karierze spowodował wypadek z kosiarką w 1971 roku, kiedy pra-
wie stracił palec. Po półtora roku rehabilitacji zaczął znowu nagrywać. W swoim do-
robku artystycznym ma 130 choros. Zmarł w São Paulo podczas przygotowań do na-
grania kolejnego albumu.  

• Innym wybitnym instrumentalistą był Jacob Pick Bittencourt (1918-1969), 
mandolinista żydowskiego pochodzenia, bardziej znany pod swoim scenicznym pseu-
donimem – Jacob do Bandolim. To on spopularyzował mandolinę jako najlepszy w mu-
zyce MPB instrument do solówek. Ta sztuka nie udała się wcześniej żadnemu artyście. 
Na początku kariery Jacob do Bandolim grywał tylko nocami, w dzień pracował m.in. 
jako farmaceuta, agent ubezpieczeniowy, pomocnik notariusza czy uliczny handlarz. 
Nigdy nie zdobył muzycznego wykształcenia, a gry na mandolinie nie traktował jako 
sposobu na zarabianie pieniędzy. To chroniło go przed naciskami wytwórni czy produ-
centów i tę swobodę twórczą słychać w jego kompozycjach. Muzyk starał się także za-
chować tradycyjne utwory choro, wykorzystując je w swoich kompozycjach, m.in. „No-
ites Cariocas”, „Receita de Samba”, „A Ginga do Mané”, „Doce de Coco”, „Assanha-
do”, „Treme-treme”, „Vibrações” i „O Vôo da Mosca”. Zmarł na atak serca 13 sierpnia 

                     
11 Za http://en.wikipedia.org/wiki/Chiquinha_Gonzaga (artykuł poświęcony wykonawcy w an-
gielskiej wersji Wikipedii). 
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1969 roku, gdy wracał ze spotkania z Pixinghinia – razem przygotowywali wydanie 
specjalnej płyty na benefis autora „Carinhoso”12.  

• José Gomes de Abreu, lepiej znany jako Zequinha de Abreu (1880-1935), był 
muzykiem i kompozytorem. Ojciec José – aptekarz – pragnął dla syna kariery lekarza; 
matka chciała żeby został księdzem. Jednak już jako kilkulatek Zequinha de Abreu za-
czął wykazywać talent muzyczny i ostatecznie rodzice pozwolili mu pójść w tym kie-
runku, kupując na szóste urodziny pianino. W wieku dziesięciu lat de Abreu założył 
swój pierwszy zespół, którym także dyrygował. Już wtedy nauczył się grać na flecie, 
requincie i klarnecie. W 1917 roku napisał słynny utwór Tico-Tico no Fuba” (oryginal-
ny tytuł brzmiał „Tico-Tico no Farelo”). Za sprawą filmu z 1947 roku „Copacabana”, 
w którym tę piosenkę śpiewa Carmen Miranda, „Tico-Tico no Fuba” stało się rozpo-
znawalne na całym świecie. Z tym utworem wiążą się też pewne kontrowersje: zarzuca-
no mu podobieństwo niektórych motywów do pierwszej części Koncertu Fortepianowe-
go Beethovena op.1513. Abreu był założycielem i dyrygentem wielu orkiestr i zespołów 
w São Paulo. Inne znane jego utwory to: „Branca” i „Tardes de Lindóia”. Po jego 
śmierci nagrano film biograficzny, zatytułowany „Tico-Tico Fubá”. 

• Ostatnim prezentowanym w tym zestawieniu genialnym twórcą choro jest Ho-
rondino José da Silva (1918-2006), lepiej znany jako „ Dino 7 cordas”.  Przez kryty-
ków uważany był za jednego z najlepszych instrumentalistów w historii choro, który 
grę na gitarze 7-strunowej wyniósł na artystyczny piedestał. Jednak to mandolina była 
pierwszym instrumentem, jaki zainteresował da Silvę. Pod wpływem ojca, który ama-
torsko grywał ze znajomymi na gitarze, syn po pewnym czasie porzucił mandolinę na 
rzecz gitary. Razem z ojcem występował okazjonalnie podczas wesel, chrzcin czy in-
nych rodzinnych uroczystości, ale pracował jako robotnik w fabryce obuwia i nie wiązał 
swojej przyszłości z muzyką. Los sprawił, że podczas jednego z występów spotkał Jacó 
Palmieri i Augusto Calheiros – pierwszy grał na pandeiro, drugi śpiewał. To spotkanie 
odmieniło losy gitarzysty na zawsze. W wieku 16 lat dołączył z Augusto do trupy cyr-
kowej i za te występy otrzymał małe stypendium. W tym samym czasie, oprócz pracy 
w cyrku i fabryce, słuchając radio poszerzał swój repertuar muzyczny: opanował sam-
by, polki, walce. Przełomowy był dla niego rok 1954, kiedy po raz pierwszy zetknął się 
z gitarą 7-strunową. Od tej pory nie grywał już na żadnej innej i przez kolejne pół wieku 
doskonalił swój warsztat. To właśnie wtedy zaczął występować pod pseudonimem „Di-
no 7-cordas” i nauczać innych gry na tym instrumencie. Zmarł na zapalenie płuc w wie-
ku 88 lat.  

Choro współcześnie  

• Jednym z kontynuatorów wielkiej spuścizny Dina 7-cordas jest 31-letni Yaman-
du Costa, urodzony w Passo Fundo wirtuoz gitary siedmiostrunowej. Zaczął grać na gi-
tarze w wieku siedmiu lat – jego pierwszym nauczycielem był ojciec, lider grupy „Os 

                     
12 Za http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_do_Bandolim (j.w.). 
13 Za http://pt.wikipedia.org/wiki/Zequinha_de_Abreu. Artykuł poświęcony wykonawcy w pols-
kiej wersji Wikipedii. 
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Fronteiriços”. Yamandu jest laureatem wielu konkursów muzycznych i prestiżowych 
wyróżnień. W wieku lat siedemnastu po raz pierwszy zagrał w programie telewizyjnym 
i od tego czasu zaczęła się jego głośna kariera. Nie jest łatwo zakwalifikować go do 
jednego stylu – na swojej gitarze interpretuje oprócz choro także sambę, bosa novę, 
tango czy chamamé. Jest również kompozytorem, który dla wielu stanowi przykład ge-
niusza, który potrafił ożywić brazylijską sztukę instrumentalną. Od 2000 do 2008 roku 
wydał 12 albumów, które sprzedają się w rekordowych nakładach. Jego imię w języku 
Tupi-Guarani znaczy „stworzyciel wód świata”14. 

• Warto wspomnieć również o współczesnych choristach nie pochodzących z Bra-
zylii. Mowa tu przede wszystkim o artystach z USA: mandoliniście Mike’u Marshallu  
i klarnecistce Mauricie Murphym Mead . To dzięki ich wysiłkom choro przekroczyło 
granice kontynentu i podbija serca w Ameryce Północnej. Mike Marshall to urodzony 
w 1960 roku multiinstrumentalista, który aktywnie działa w stowarzyszeniu New Acou-
stic Music, propagując grę na mandolinie, gitarze i skrzypcach. Występował i nagrywał 
z wieloma artystami z różnych muzycznych obszarów: jazzu, bluegrassu czy choro. 
Z przyjacielem założył wytwórnię Adventure Music, w której wydaje, oprócz własnych 
projektów, tylko muzykę brazylijską. Marshall założył też własny zespół – „Choro Fa-
moso”. Maurita Murphy Mead (jej prawdziwe nazwisko to Ellen Murphy) gra na klar-
necie i jest profesorem na Uniwersytecie w Iowa w USA. Od kilkunastu lat działa ak-
tywnie na rzecz propagowania muzyki brazylijskiej – w szczególności choro – poza 
granicami Brazylii. Pracując razem z kolegą z uniwersytetu, Michael Eckertem, skom-
ponowała pierwsze w historii choro z pełną notacją zarówno na klarnet, jak i na forte-
pian. Mead wydała dwie płyty w tym gatunku: „Over the Fence” i „Red Hot & Brazy-
lian”. Oba albumy nagrała w duecie z pianistą Rafaelem Dos Santos. O projekcie „Red 
Hot & Brazylian” światowi krytycy pisali, że „pojawił się nowy pocałunek pasji 
w świecie klarnetu, a kompozycje Mead są pełne ciepła, intensywności i życia, tak jak 
Brazylia, którą tak dobrze poznała”15. 

Wyraźnie widać, że obecnie choro przeżywa drugą młodość. To skutek m.in. 
wysiłków władz Brazylii, które od lat 90. ubiegłego stulecia skutecznie zachęcały do 
zakładania specjalnych szkół choro. W ten sposób wykształciło się kolejne pokolenie 
utalentowanych artystów, które upowszechnia ten styl muzyki.  

Choro ze swoim instrumentalnym wyrafinowaniem miało i w dalszym ciągu ma 
ogromny wpływ na rozwój muzyki w Brazylii oraz poza granicami kraju. Zmarły w 
1988 roku kompozytor, aranżer i dyrygent – Radamés Gnattali twierdził, że choro to 
najbardziej wyrafinowany styl muzyki instrumentalnej na świecie. Z kolei Heitor Villa-
Lobos, genialny pianista-samouk, definiował choro jako „prawdziwe wcielenie brazylij-
skiej duszy”. Obaj kompozytorzy nie ukrywali, że przy tworzeniu własnych kompozycji 
czerpali inspirację właśnie z choro. Jednak największy wpływ choro zauważyć można 
w balecie „Le Boeuf sur le toit” z 1917 roku, autorstwa Francuza Dariusa Milhauda, 
który w swoim dziele wykorzystał aż 30 utworów choro. Milhaud spędził w Brazylii 

                     
14 Za http://www.yamandu.com.br/index.php (oficjalna strona internetowa Yamandu Costy). 
15 Tłumaczenie wpisu z oficjalnej strony Uniwersytetu w Iowa przedstawiającego profesor Mau-
rita Murphy Mead, http://music.uiowa.edu/faculty_staff/profiles/mead.shtml. 
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tylko dwa lata, uciekając ze Starego Kontynentu ogarniętego I wojną światową, ale ten 
okres wystarczył, by Francuz zdążył zafascynować się otoczeniem, w jakim przebywał. 
Surrealistyczne dzieło, którego tytuł zaczerpnął ze starego brazylijskiego tanga, opo-
wiada historię ludzi spotykających się w barze. Bardzo wolna choreografia doskonale 
podkreśla żwawe i melodyjne utwory choro. Innym cudzoziemcem, który został zazna-
czony wpływem choro jest fiński scenarzysta, producent i reżyser – Mika Kaurismäki. 
W 2005 roku nakręcił dokumentalny film „Brasileirinho. Muzyka słońca” opowiadający 
o choro i ludziach, którzy tworzą tę muzykę. Kaurismäki doskonale pokazał całe bogac-
two rytmów i melodii w choro, które ewoluowało na przestrzeni ostatnich 130 lat 
w fascynującą postać nowoczesnych tropikalnych dźwięków. Do współpracy przy fil-
mie Fin zaprosił zespół „Trio Madeira Brasil”, nielicznych żyjących jeszcze choristów 
starszego pokolenia np. multiinstrumentalistę Paulinho da Violę, klarnecistę Paulo Mo-
urę oraz młodszych utalentowanych wirtuozów jak pandeironista Marcos Suzano czy 
Yamandu Costa16. Jednym z najbardziej przejmujących momentów w filmie jest frag-
ment koncertu Yamandu Costy w Theatro Municipal w Rio de Janeiro. Artysta, będąc 
sam na scenie, zaczyna grać „Carinhoso”, a wszyscy widzowie śpiewają tekst utworu ze 
łzami w oczach. Trudno nie wzruszyć się w tym momencie, kiedy wyraźnie widać, jak 
głęboko brazylijska dusza przesiąknięta jest muzyką choro.  

                     
16 Za http://mikakaurismaki.com (oficjalna strona internetowa fińskiego reżysera). Data ściągnię-
cia wszystkich informacji to lipiec 2011 r. 


