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dostarcz a ją r,l, ualy ilol or,rla ri i cclrrirl a. rr icrlrriie
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ktr,r,arve bvrł,ają lr,alki psółł,, które często koirczą

się zaglvzieniem przecir,r,rrika. W jedncj z clrirlskiclr prori illcji r1o dziśrlrganizrtje się łlrutalrre rłalki krlni, r,rl lrrdonezii
i Wenezrrcli - rł,alki kogrrtól,r,. 'I'eatralnv poter-rc jirł zrr.iel.zęcej
iclc i 1xryi1612y5 f]r1llano r,rr rł io]u h i storyc zrrycłl rł.i d ort, iskach, poclc zas którvch d okotttrrł.ano tll a s akt1, n ieki e cl_r, rrarvet
kilku tysięcr. strvorzeń. \Ąivclajc się, że sceniczna atrakcvjrlośtl
śnrierc;izrł,ierzęciir bierze się tlic trrlko z radr-kalrrości i nicodrvraca1ności zdarzenia, ale przetle rł,sz,r,stkirn ze sz,czagćiIlego s1l1otu lego, c() sen srt al nc. irrstyn ktorłlrre, fizjol ogi czne,
zc struktrtrą svtnlloliczllą. N,iichel Leilis pisał lr Ltts[rze
Śnr

Tclurtltnachii:

Baldziej niż 51rtlał|orvrre rł.targn ięcie rr, c;ttdze c iało. kończące tę mieszaLlinę dźgnięć, dlapań i 1lreszczot, estrlkacia.
stau,iaiąc;a kolicoi,r,ą krollkę tla całościcorridy, oclpor,viirrla
ol,r.ei żądzr.zabijarria r:zv prościei: zaciarvatlia bólrr lub okaz,r,

r,r,ania nicrl arv

j

śr:iskicrorr,an

e

j przecirvko par.trrerorł.i J u ll

zrłróconej 1lrzecir,r,ko same]ntl sobie. tak często rr,r..stępri jącej
r,r, firzie znicchęcerria po akcie rrriitlsnl.rl
IT,eilis. 1999. s. ,11),
Zloż,otltt s].rnbolika corliclrl łączl. sie2 r,r, opisic L,cilisa
z clojtlująct1 cielesnością zrlarzetlia, ]<tcjre rr,lęcz nar.zuca sLę
znrt.słonl. \ĄI c;aiej s\,vcj IóżnolotlIrości r,r,idol,riiskir zrrlierzęcci

śnlierci są teatlen1 naIuszOnego. okaler;zoncgo ciala. 'l'eirtrcrl
rł'tl] l eln i otl yrrt intg1l5y11, 111,rn z a1l ach et

n kr rł,i i

o

dg{ o

sirni

bólir. Jcślirozpatrvrrlać je razetl z irrrrl,ni rł,iclol,viskami zrł,iezaurrraż_vć, że są one zakalnuflorł,atla

rzęcyni, to truclrrtl rrie

o1lor,rlieścią o lela(jji 1lonl iędzv cl.rł,ilizacji} a natura. kióra
J)(]stlzegarla jest jako zagrażająca r;zlorł.ieko,"r,i siła. ]ak piszą
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l'ascr.rrtx,valiślll się teatrenr ś1,1.iata rraLuttalkllIli zrt,iprzal, ttzllllr niając
li. sobie przekotlatlie. że sązt. srł,ojcj nalrtrv rlr.apie żlle i a3r,esr,lvle, Dużo nlniej pociągają nas oblazv zrł,ierzęcej zabar,r.],
N[r., ]tlclzie, za\ĄIsze

l,,Ill^_n, o tt sz, z*,;nIllntci

i fi g l alrrclśr;i. |...] \Viz ja zantasotr j zor,\,irnej n atril,t, obecna
jest już \\i sztuce trlezopotanrii. która pokazrrje ciągłą lr,alkę
rrrięclzv śltiaLerrr plzvrocl.r, i cr,u,ilizacji. Nie bez 1lori.odrt rrajrł,cześtlicjszvpoernat cpicki pośrr,ięooilv jest rl.alco porrrlęrlzv
.,naturą" IFinkidu) a ..ku]tui,a'' [Grleanleszl [2007, s. :l93l.
\ĄI srł,cliei i nLp orrtr jącej l,ózrroroclności lv idor,rliska te nl ogą
polr;gać na tt alcc i zallijarlitr zr,r,ierząt. na posklaniatliLt, rta

nauc;e ludzk

jclr gelstórv

c,,/.\

plzcioszeniLt

rł, ol]szal

spolecz-

nv ich gattLnkrlrvvr;h zacholvarń. niezmienrl je jcrlrrak pokaztrją antagoIlizrn relar;ji: lucizkic i pozaluclzkie. Akt clrlrninacji
c;złolr,ieka postlzeganv jest jako akt rratlania porzildkrr, nałożerria zolga Il i zorviirre j strrr k L u r.r. rra żvrł,iolorłląi chaotvc;zrrą

didaskalia

11S

/

201,4

72/

ZWIERZĘTA
!!!!

iltst;elliztlrłane polort,ania |od 1loczątktr] służr,ir- clo derloll-

siłq zr,r,icrzęcości. Imp era tyrł,enr rł,idorvisk zrł,icrzęcvc h icst
kielz rrarrie. Cza sarrri j arł,i się jako rlrln arrricznv. dokonrr jący
'
się ria otlzaclr ulidza pl(]ccs, jak rł, plzvpaclku rodeo czy

strrllvaniir rl Rzl,nlir: egzclL,i,czrr},ch zrviorzilt z prldbitl-c1l ir-,r,i
toriórł,. Relltrblikariscy rt,odzclrł,ie prltr,r,ierrlzali rt, lcn s1losclil
slł,ą rł 1aclzę i ziisięg geogiraIi czIrv odrliesirlrrvch zlt,r,c:ięs l rr,
Cesarze rlokonl,lł,a]r niekoricząr;r,cJl się nlasakr rv cclrr prc-

corritl,tl, rv inntrch lvidorviskach llesula jest jrrż l,akończona. a 1lublic;zność:ogląda jej clektv l,r,,\,ścigi korri, cl,rko\Ąre popisy tygrl,só1r, 621. prezentację rrfrvzrlrva nl,clr psórł'.
Wiclor,r,isk a zrł,i erzęce są spekta klern l,r,ład z}, z natura 1izo-

tlr,err,iltrgorvailia poJitvki inłperialrrej. Nelorr. lt ogronlrtl,ill
zaclentotrstrortirl
]VIalsorvvnr.
niarl\,lti arlfiteatrze na L'olrt
calą tllcnażcrię niczlanvcil u,cześniej r,v lizvrrrje girturrkórr,
j
zrr, ielząt r,r, rantar:h pIz],goto\\,a il clcl ostirteczrrego po db o tr

rvane j, rriekrł.est j onorłlalrrcj, łł,perł,,rrrrnr sen sie ju ż is I nie jącej. Choclzi lr, nich nie t1,1e o zcloLlt,r,rranic Fzel, c;złorvieka

krrli zit:nrskiej (2005. s.

doninacji, ile jej 1lotrłlierdzarric. A naibalclziej clobitll1,nr
pośrł,iadczct,Liemtej zależnośr;ijcst clccyclor,rlanie o

żVciu

i śnrielciz\ĄlielzQcia.
Teatr, polowanie i grarrice człolvieka
\V staloż_vtll}jnr llztlrn ie lrraso\vą r,vyobraźnię prlLuszall,

i

ł

anrfiteatralne polorr,aniił, tak zł,rlane venationes, rł którvch
przesIrzeir puszczv i Jasrr zastąpiona zostala zamkniętą
aleną, Inscenizotł,ane pcllorł,ania nie od razu odzllaczał_\r
się spcktakulalrrością, ktrjra oklvła je nrroczną słatvą. Jak
pisał Gcolge Jenrrison, rłl III i 1I r,r,ieku p,n,e. }lokaz}r$,ano
ptLblicznie pojedl ncze sztrrki drapicżnych zrł,ierząt, dopiero
rt I rł,iektr p.rr.e. iclr r,r,alki oraz polorłania tra nic nabrał1,
ogrollDego roznrat;hu. [)ttł,arcie Teatru ]v{arcel]rl sa uczczclrro
ve:llaticl, porlczas którego zabito porrad sześćsetlrł,órł, i ]anpartrirłr, \,\r C1,,rku Flarniniusza na Poirt NIarsorvvnr lv trakcie
d1,} i
e g z o t_v-c z rre go rv i dorł, i s k a p a cl ło r z rlr1 z i e śc i s z e ść k r oko
za
czasóul
Kocut,
lvlirosłar,r,
podaje
6a),
(Jarrnisorr. 20t]5. s.
Jak
Ponpejusza zabito rł, anrfi[eatrze pięt';set llł,tirry-. zaśjeclnvnl
L

z najsłvnnlejszvch wido\ĄIisk stała się rrrasakra słoni, którcj
cłokorrali ,,zaopatlzeni rr, dzid},, Getu]ołł,ic z ptiłnot;nozachrlrlniej Alryki, plenię bęrlące clla rł,ielu rzvrnskich poetórł,
s\rnbo]enl clzikości" (Kocrrr, 2005, s. 13,łJ, Złviększanie liczbv

zlł,ielząt podrlosiło spcktakularność i glozę rv},clalzcnia,

jetlnocześnie sprzr,jało postfzega|iu,,z1,1rierzęcości" rv kategoriach ślepcj sii1,, złożoreinie tvle z pojedvnc;zl,ch osobnikórł,, ile :ł dlapieżrrej tlas,t,. Rzr,,mskic spektakle prał,rlclzir,r,ej
śnricrcipcłniłr,\ĄIazną I()}Q politycznt1 i s1lolecznt1, \\izrlaca

i dokotl apierlvsze
że
r1o
tego,
co
zgodni
są
ny-clr podbojrirv. Histortlcrl
Kartagilrl,,,,Nanriestrricv
po
poclbojrr
ventttitlllt:s cldbtlrłlałrl się
1lrorł,inr:ji Airvki, a z czasc]ll także N,Iauretarlii, Nlrnritlii,
Egiptu clrętnio clostalczali rrbiegająr;l,rn sie; o iclr r,l,zglęcl1, ed1,
Irlnr cale ciziesiąiki i setki itr,ór,r,. 1]antcl. larrrpartór,rr, hipopotamrirr,, nosotożccitr, ittl"' IZicliriski, 1938. s. 223'), ylisze Tarlertsz

j
ll i al1,' tożs a nrtlść rł,sp ól not,l,. br,łr, nrarr lestac j ą skal

zieliński. strr,olzenia zallijarre poclczas anfiteatralnl,ch
polor,r,ań luus jałv bl,ć

clzikie i agresvrł,ne,

a pi,zecle

rł,szvsIkiln

telv or ićl lr,,
errr
e g z o t y-c z n e. B _vł1, b o
rv
inrperialni1
się
11,pi5r.lrłałtl
ŁO\Ąrv na zanorskie zrł,ielzęta
i st\,gnlarr,,r,klrrczenia
loE]it;e
ję
\\,iz
ś\ĄriaŁa, podprlrząclkor,r,ane
międz],
glanicę
jednoznacznie
zakreślić
1_\,zacji, pozrvalałr,
rł, i

s,r,
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.,s,tvoittl" r,L..ollcvnl",,,cvrłlilizorł,alryrrl" a.,clzikirll", Śrnjerc,
cE]zclt_\,cznvc h zrv ierząL starvała się dobi trll,nr svnlbo1errr potę-

3i cesalst\Ąra i n,ladzy nac1 resztą śr,rriata. Potrł,ierclzenielli
clokorrarllł;}r podbojórv i zaporvied zią kole jnyclr, ]a k trł,ierclzi
N{ilosłalrl Kocrrr,
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Drogi sprorriadzarria zlvierząt do inscenizor,r,anvch polrlr,r,ari pokr\,tł,ają się z k jellLl. karrli rzt,nrskich podllojórv, Poza
Aflrrką. ktrjla starrorłliła głcirllrtl z,aplccz,e l,etlatitlllcs, ztvierzęta pTzv\\,ozrl1lo z obszaltl rlzisiejszej Anglii i Nienliec; [llieclźrł,iedzic. jeionie, dziki i tru],1. z Bliskiego \Ąlschodu (nosorożcc'1
tltaz z tel\ltoliurrr inclii (Lrlgr,l,svJ" Ścieżki sllroryaclzania
zlłierząl t,lvorzl.łv rrklad plonl ierristrl. Zarysorłą11, przez tę
praktl,kę centla ln_v ol]szal sta]lo\Ą]ilo ot;zv rviście rlclsarsŁtvo,
połączclrrc z otrrczającvrni klairlarni relac ji1 zalcżrlości,
\ĄIiclolł,iska określane ntjane;rll venotirlles kll,łr, łv sobie
rózrre rorlzaje spektakli. a przedc rł,szvstkirn rrlznaite lolrrrv
teatralllego użr,r,,r,anil z,wit:rząt. }ocelr,n TovIlbee piszc, że
częśćl, nich llrrła tvlko lvvsLalł,iana na pokaz, niektórc bralr,
uclział rr, uroczvstej paratlzie, a jeszr:zc inne, pocldarre \Ąi(]ześniej sper;jalnej tlesrrrze. 1lokazl,r,r,ai1, roznraite szltlclzki
(Tovnbee, 1996, s. l7]. Nie mniej różnrllodrrrl chalakter miałrspektakle prarr,clzirł,ej śnierci, Czasanri lłrvstarviarro plzec i ivko sobie zrvierzQta jednego gaturlku, kiecly inclziej korrlronlo\vano rćlzne gatullki, aranżując walkę lrł,a z tyglvsenl czv
sorożcenl . s1l ck taklc zrlet z,ające człor,r,i eka
i zl,rlierzę także r,l,vstępotł,ał\, tł, rł,ielrr rł,ariarltach, \N ich
pot;zet należrl zaliczyc lorł,v ]lrzcprolł,aclzane przcz rvvszko]otłr,clr 111y§|j1lyclr [tak zrvanl,ch ve natores), \\, tynr poio\Ą,ania
rv rr:rlrlzie, podczas ktrirvch zabijarro krokodvle i iripoprltamr,

tl i eclź nrieciz i a

rvalki uzbrojol.
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vi:}r gl acii atorórv

z rllapieżn ikanl i. a

tt,

leszL: j e

nll n atitl clrl

gzekuc j e skazanr-c]r rra pożarci e pr;zestqpr:riw
Potl rrazrł,ą t,ellrtllortr;s krvjc się rłięc: bogata krrltula
pcrfornlatl,rr,l. a, rł, któr,c j otlnaleźćInożrla eieillelltr, 1lokirzótr
ruerrazerii zlr.ier.zęcej. cr,rkorł.r.ch pclpisór,rl. polrlr,rlair. rł,alk,
(.c1

e

r

Lcsćlc,r"J.

jsk
a Liłkżc prrbliczrrvch egzekucji. Roznaite forllltl lł,iclrlrł,
a
n
i
erzaclko
zrvierzqcJ,tlh r,r,zaiern nie ll a siebie 66|r|2|3,]1l11lą}y.
siq. czego sJllll l]oleltl jes t rvspól na, arrl fitcaila l-

Ilrzerlikałl

na plzestrzeil. J]aliusz Słapek podkleśla, żc pojęnie vr:natirl
orvarrio i nie p or,rlin nrl bvć ilrl jrll orł,an e zb v t closłor,rlrric,
bo inaczej tlac:irli1, z oczu lvielclśćrvirlorvisk, wvstqpują.jvch
oilok i nst;cni zrlrł a nl,c;h polorvań. H j stclrrlk stal,rli a hipotezę, ; ..1llzckształcenic się 1lrrLllic;zIlvrllt plezerltat;ji dzikiclt zr,rlictz;,
(p rlJ

rr-

rrrakabrt.clz ne

rzezie

rł, oktesie

schl,lku republiki'' mtlgło

nlieć: źr,órl]a retigijne, a zabijanie c'lrallicżnikórł, tla arerric
przt,rł,ołt-r"ałodal ekic echo zrr,ielzęt;cj ofiar,r, (Slapek, 20t]

ti,

s. 148). lnnl'przvkład krzr,,żor,r,arria się rł,itlotłlisk lo tealraln,,
11,_1lc|t ]'291,-61le tlttmntllitl ocl beslios. \Ąr tej sposrjb plzcl]lor,r,adzoll rl j e d rl ą z n aj sł_r" n nie j szvch egzekucl'i tamtego c za_srt,
r,r, którei zginął r,ozbrijnik Larrleolrrs. Uczvniono go bolratelrr:
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sztuki n}i]niczl}cj. kLór]cj lirrałcn lłl jało br,c pt:ż.alcie prz.ez
rlzikie zlł,ielrzę, Tadctrsz Zieliilski pisze, że Lartreolrtsa najpierlł, zgorlnie z llla\Ąle]l] uktzvżolvano. je clnak ,.żcby n ie
rlu d zi ć; ł,rli d zrlxł, rrli lrlkien j ego p or,volnc j, kilktrgodzi nnc j
r

śtrlicrci. szczLlto na niego. rł,iszacego na krz.vżrr. glorlrrego
rrie dź rł, ierlziir, k [óLv rł,ytlrrł,a ł z j ego n agi e grl. b ezbrrln n e gcl
cia}a jerlr-rą r;zęśćpo clr,tr3iej - to b1"lo dopiero tlajrr,eselszvnt
koticenl fars1," [Zieliirski. 1938, s. 22,ł). George ]elrtlison przt.
lł,ołrtie egzekrrr; ję, która zos tała p|zclłlrotn ie lrl\,stv] i zor",ana na
llitl,r;zną s(]enę ol]zalo\ĄlarLia z rł ierząt przez nlrt zlrkę Orferrsza.
Na aretlie tltłlieszr_:zclno karnierrie i roślinnośćrrrające tr,r.orztlć
scen ell ę ga ju, rr, którvm przebr.lł,ają rlrapicżrriki, \ĄIciel ając},
się rłl Orferisza skazaniec rniał śllierł,err]po\Ą/s[fz,\rl]}ać bcstic
od aLirklt, jcdnak na nic się tcl nie zdalcl i rri kclilcu ztlstirl r,ozszalpan,\r przez, nteclź,w iedzia []enllison, 2t]05, s. 74,]. ]ennisorr
Łrłlierclzi, że to rł,łaśnierrieclźrł,iedziebł,h, rraiczr]ścicj rł,rrkoIz\rst\i\Ąlane \§ egzekucja(]h 1llzestęllc;órł, nitl lrł,}, czv lalrrpar[v.
chrlć plzez rlhrgi czas dostęp clo afrrlkariskicłr zrvicrząt br,ł
łatr,vv, czego clorł,oclenl użtrrł,anieich rlo rrajllarrlzie-.j spektakltlarnvch i masorvvch spektakIi. Cz,yż,by rł,ięc pclrvodenl bvła

rric tylc dos[qprrość ztvierzęcia, i Le sposób zabijania przez nie
clfia11,] W opisaclr r]rlnlntllitl rlc! bt:sLias powLaIza się obraz
Iozszalpy\Ąrania skazarrcg,o przez r tcdź,llieclzia. tynlczasenl
]lgy 2ągly2ąją ofiarq,1lrz,ez co śtnierćjest szybsza. A llloze tez
- irrnicj spcktaktrJarna, niż rł,idok lozdzieranego r,v karvalki
r;iała'l []loza tr;j cgzcktlcji polega rrie t_v]ko lla zadanirt śllljercj,
ale na nit,.odrr.r,acal rrc j dczirrtcgrac j i c złorł, icka. na zap rz ec z iLjąr;vnł istnierriu rt;zllaclzic ciała.
Rozrrraite fornlv r.enoilolles pokaz\rwał1l §1l.ią1 naturaln1,, jako s i J n i e zan ta golti zor,rlanv. rvlrpelniorrr. ciągią rt.alką
o żvcie, Z rzrrlnskicIl rł,idorł,isklr,vłania się kollcepr;ja
zrt,ierzęcości podkreślająca dzikość,clr,apieżtlnst; i aSresję.
Ogronlna liczba zl,t,ierząt użtrrł,allvr:h clo pololt air i rł,alk trr,orl.yła obraz, naturv jako groźnej, ślepej sil1,. jako zagrażającej
człorviekorvi enelgii, któl,ą tell ltlLtsi opanolllać i okiełzllać, bo
rv 1ll,zet;i."rlnynt tazic sam zoslarrie ttnicestrł,iorr!-. Nje lriało
ztlar,,zelia, że lr, środclrł,isku rratrrlalrrr.nr lrv1,, i iarrrpartv nie

lł,vstępuią i,r. takinr zagęszczcnirr - arnfitcirtralrra ałena pokaz\,rłrala ie rł, 1l atrl1o giczllyin \\rlq c z rozltltoz cnilr, S ta n o rv i ła
oła rrlrlzaj 1abolatoliurn. rv którlrrrr przeprolł,aclzaIlo eksper\.lllel]tv z natrrrą, stalr,iaiąc naplzet;irł,ko sicbic zrv i erzę ta
zanieszkrriącle oclległe rlbszart.. Kapitalnyrn przvkładcnl tak
1.y|rvorzonej svtuac ji jelst lł,alka rrierlźl,vicdzia z nosotożccrli.
pociczas której porór,r,n}r\vano siię i szybkośćniespotl,kająclrclr się na rł,olnościzlrietząt. |ak zaurr,az_vł (ieorge |ennison.
n, okresie 1l(lźlego cesatsttt a istotnie zmniejsza się lic;zila
zlvtetząt użyryąny1;}. drl inscenizorł.an]rch ])oloulań. przetle
rvszl.stkirn jedrrak t:oraztzarlziej r,r,plorł,aclza się rra scenę
cirapieżrriki [}ennison, 2005, s. B3). Nliejsr;e lrł,órr., larrrpartólv, Lvglr.sór,v i rriedźrviedzi coraz częściej zajlllrrją zrvierzęta loślinrlżerne,takre jak zcblr.. hipopotanrv cz,r, ant1,1opr,.
Wvkorztls L,l,.r,,rranie do tlenrńione S zrł,ierząt loślirrożelnvc1l
\\r sposól] oczvrłist_r, znlienialo charakter spektaklu. \,\,'izja
agles\rwnei, za gra żającej czlorł.iekorł,i natury rrstąpiła rlricjsca
oblazorvi na[rrr,lr 11]ęg{ej i poclporzątlkolł,airej, jakbrl po okresie

rr,a]ki o clonrinację r;rlr,r..iLizar;ii nastilpił czas jej lliepodrł,ażalnego panon,ania.
\,Vizja natullr, ktcjla rł,yłaniiłsic, z veneltiolles. projektorł,arra
b]rła także na lelar:ie sllr;lec;zrrc, co przejat,tlia1o się naturalizo rł,arricrrr rł. la d zv R zt, rni an rrarl z rłr iclzę lałri ola z rr d źnl i
pozllarł,iorr,r,rrri stattlsll obyrvateli. \Ą/irlorviska rł którrrch czło]

rr,iek rł,alc;zr,ł z

dzikjnl zlłrierzęcietl albo

b1,,1

nltl Lzttcally na

1lożart;ie, nioslr. ze sobą t,rlvrazisty 1lrrljekt arrtropologicznv.
]trk prlrlki,elśla1 Nli1,osłarł Kocur,
atrrfiteatlaclr lizvczna barir;ra ratlr,kalrrre odclzielała cirr,ic
tra rr,jdolr.li
n alcżcj i cio śrtliata t;yr,1,]]i2611,ąllggo. rac jonalnego, rr1lorządko,
rr-

prztlstlzerrie oiiirr i rvjilzórr.. Ludziil zasiarliłjącr.
\Ąianego
]1

prarvalli.

T,rrr]zit; i

zrvielzęLa rra arenie leplezcnto\va-

rzecz.r,rvlstość barbarzr,riski1 i ilziki1, Jrracjorralną, a przcclc

rt,sz,r,stkitl obcą [Kocrrr, 2005, s,

7!]).

Co cie kar,r,e, \Ą,ido\Ą,iska stygnlatvzorvałr. rric tvlko skazarrvch. aic i glirtliatoróul. Zach\\r},,cano się icir siłą i spralł,rrością, ale jerlrroczośrrie pogardzałlo nini]. Teatr zrł,ierząt
r,rl stalożvtn\,n Rzvlrrie rvlrofllę5u;n1 obcvch. których bliskośćr,r,oller: śrłliatanatrur- sr-ttLotva}ł pozl tr slró]tlotą lrrrlzi.
Glarliatorórr., barbalz\,ńt;ólł,. nicrł,o1rrikórłl, skazańcórł, postlzegano jako llaznaczrlnyr;lr zrvit-.rzęcością. Przvpieczętorvanienl
korrch.t;ji trrt;h rlstatniclr s[ar,r,ało się rlcnlnotio od besllrrs, na
które. jak 1lisze Zieliński, nie rnrlżrra bvlo skazać oby11.31.la }lzr,Iłlrr, Skazanrlch \\i\r]]uszl]zan() ]]a alenę przebrarrvch
rv zrvierzęcc skórr,. co lniało poblrdzić drallieżniki clo ataku,
a jerlnor;ześnie łl\,1o rłlrrlazistvrrr zrrtrkicn przvtlalcż ności
ofiarv r1o o}lszalu aninlalnegcl. Arerla stanotviła obszar zl,r,,ierzęc;ośt;i. terytoriun 1rrrlzi rł,vzrraczała bariera rł,idorvn i,
ktrjra rlalr,ala gn ararrt;ję bezpicczcństlva, a przede r,vsz_r,stk i nr
, 1lrz_r,rr.ilej patrzenia. Przestlzcir allrfitcatralna pozlvaLała
określaćIzymską tożsanlośr1,irlentł,fikrllł,ać ją z rlonrilracją,
z tllll. co społeczne. a rł,reszr:ie - z tl,n. r;cl lrrrlzkie. Teatralna
gratrica b],ła tr},bikierl. lł opisanej przez Giorgirl Aganlbena
iA3arrrben. 2004) przedilott oczesllej .,lllaszl,1lie antrollrllogir:zrrej". lv której
\vnętTzc Ipodnriotu] jest rrzr,skirvar]e l)Tzez r,r,łączell ic zc\\,]let rza. a nie-człorr.iek jcst 1lrorlrrkor,varr_v popIzez uczłorvieczerlie zrvierzęcia: cz}otvick lla}pa. r;ilfrrn1 saLlv(ryle lub Horno
_lelus, Lakże i przede rr,szt.stkill nielł,olnik, barbarzJrirca
i clbcokrajorł,iec jako figrrrl, zn,ielzęcia tł, ]tldzklej fornlie (za;

Bakke, 2010. s. 24l.

W lł-idrlłvi skac;h zrł,ierzę cłrt;h staroż\rtne go Rzrrrrru oclbija się clrarakteLvst\rczna konceptrralizacja tego, co lrrclzkie
i 1l ozalrrclzkie. silrrie 1llzecirvsttt,tł.ia

j

ąc;a

sobie oba elenrerrtrr,

ąc ą p orządck
d,,natrrlalne go", rł, iclzó rł, o d ak torórł,, ogl ąd a j ąc,vc Il
ocl oglądarTl,ch. Krrr,awe rvitlorł,iska, będącc rv istocic rzezią
zrrl ierząt (oraz luclzi nazrraczonych zr.vielzęc_vln s tatu serl), n ie
brlłr, postrzesarre jakcl rł.\rdarzenic llakabr\rczne, przekraczające, obrlarzone - jakbyśrrrv dziśporvieclzieli potellcjałerrr

z je clnclznaczn ie zalvsrlłvarną grarricą, odclziclaj
sp ołec

zny

o
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5ubl{gl5yl'vn,ynl. !\rrę c z plzeci\Ąlll

i e

;

b,r,łv af

ilnac

j

ą 1lolln,\,

społecznej. Iegulatolenl poIządku. Słlrż5lłvlozd\-s1)o]lo\valliu
func]atnentalnych kategolii i r,,t vlączeniu człorł,ieka ze śrr,iata
Z\'ricfZąt,

s r,r,tl j e go d z i e c ka, \Ą1 przcclstar,r.i err i u \Ąiarl ikolł,skie gcl g}orva
bohatera to odlerł, o ],vsach ]acka Poniedziałka. aktora grającego loię Pcrrteusza. Kontra s t pol]]iQdz\. tl artr,rloit] odlcrł-tl

połysktrjącvni lesztkallli jest rrclclzając;t.: tlr,arda 1'aktura

i rrriękkclśr1 1lrlclrob ó rr,. zir s tl-gnięt;ie oc] l e rv tt i rł,rażenrieszającvch się ze sobą skrarr,ktjrr, mięsa, zarrrkrrir;cie ciała rłl pontnikorł,ej podobiźrric i jego pornogral'iczrre
\vlęcz o \,viltcie. Zderzen i e o dlcrł,tt z llarrlcl zir,rl\,lni prldrobanl i i rrriqsen lludu je niepokojac;e napiecie rł,okół teatralnej
urnorł,nościi jej hislorycznJ,ch źIódeł zlviązarrt.ch ze szLuką
scerric;zrlą starożl tnej Grec;ji. A Irucltlo o clr,atlrat skuteczrricj
r ozszt,, zel,ni ajag,1, granice niż B cl c h cl n tki Errrr.pides a. N Iirosłalv
Kocrrr trr,ierdzj, ż,c u, Teatrze Dionizosir i,r,Atenar:h }]o ]]lil\\rci stlonie za olcJrcstr,ą znajdol,r,ał się oltalz, na którvnr
zabijano zrłrierzęLa - ,,śrrrierć z ty,lu słeirrl 1rr,ła prarr,dzilr,a
[...], a zapach nlartrvvclr zl,vierząt rttrzvrrrr-lr.ał sie zapeu,ile
podczas dlri, rv któryc! 1yy5|ąlyin16 tlagetlie" [Kocrrr,. 2001,
s. 305). Zlvierzęce resztki w spektaklu \\rarlikorl.skicgo rł.riclawał!, intensvn,ną, 1rirdną do zignolo,1vania rvoIi. l,cżalr.rra
stolc. któIy. jak pisze Grz,egorz Niziołek, sprari,ia1 tt rażerrie
pIzeclni()tu z innego porządkrr, rrrł.ierającego i niepotlzcbnegcl
- clclpiero późnielsz,e clziałarria aktorórv nadarvałr, lnu znaczenie. Pieczołorł,icie plzlr8oto\,vy\,v a:n\| ])l7,e7, tlzv Bac;hantki
starvał się tlłtarzem, a kiedy Agrrae r,rlyrzrtcała nań strzępr.
penterrsza, stół ofiarnr. zamieniał się rł, stół lzeźnicki. na
którJ,m bo;l,złoż.yłoliarę z r;złorł,ieka [Niziołek, 200B. ss. 79,
B2). Kocur podaje za Plutarclrem: .,\Ą/ 53 r. p.n.e. aktor grającv
Aguae na dl,rrorze Partórł, pośród <ogólnego aplauzrr> unosił
rv ręce plałvd2;11.ą lrrdzką głor,r.ę rzvnskiego r,vodza Krassusit"
1116121rllri1

nie

ż1.6 ją

L

t"***Ą

1

[Kocur, 2001. s, 305).
W niektóryclr odłanraclr kulItr Dionizosa rvystęp6l,yą}6
rozerlł,anie ciała ofiarrrego zrł,ierzęcia [sporogłlos), połączone z jedzcnieln sulo\Ąrego mięsa (omopłcgio). \tVłorlzinrierz
Lengauer 1isze, że praktyki te, podejlnorvane rra 1lanriątkę rozellł,arria Dirlnizrlsa plzez ]'vtanó\\,, bl.ły lł,lrlaźnym
odejścicm od greckiego morlelu zlt,ierz,ęcej ofiar,y (ti_r,sio).
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i ku] tur\. N,Ienada j e s l przecir,r,ieristrł,etll kobicttl gre ckiej. ale rrajczcigodrriejsze, rlostojne, zanlężne kobietv brałr,
rv określorrJ,lrr cziisie utlzielł rłl cll,gi a stvcztlych obrzę da clr
plzeis[aczając się ri rozszaletłe. clzikie rtlelladv, |,..] Terr
tr,łaśrrieaspeki jest. jak się ztlajc, rlcr:l.cirljąc1, dJa inlerpletacji mr[,r,czrrr,clr czr. obrzęrltl11.y1;I plzypadkórv spo1,o.qrnos
CZlorvieka t;z}, ofiiil,,,, 1rrdzkiej. ]est to zalvsze zclarzerrie rrarl_
nl anl

\Ąl Bocion ćłacń rv reżrlseri i Krzvsztol'a \Ąrar,likorl,ski ego
żadlrc zlł,iclzę nie zostaje zabite, A jedrrak napificie, iakie
Iodzi się dzięki rł.l.korzrlstanirt w spektak]u pralvdzirł,ego t,nlęsa. rifurrdoŃ.ane jest rla śr,r,ladonrościaktrr, którr,
rtlnożli\\,il })okazanie zll ierzec,t,ch szczą|kó\ĄI na scetlie.
\V ostatnie j sekrrlencii przecls Iirrvicrriar Kaclnlos (A l eksarrder
Bcrlrrarz) n nclsi clrr.a lr-iadra pclrre podlrlbćlrv i karłlalkóu,
sulo\ĄIeso nlięsa. 'I'o szcząLki Perrteusza, Iozszalpalrego l)Izez
tłrrnr bachantek pocl tvodzą l\gaue [Nlalgolzala Haje\Ą,skaKrz,l-sztrlfik]. Ona sanla ]eż,r, rra plosceniLll1l. plz\,ciskajac k()nulu]syjl}itj rlcl lona karr.ałek ciała srr,cljego svna, u,Liąż jesztze
nieśtł,iaclorrra,żr: tuli głolt ę rric 1r,rli:ltka. lecz Penteusza, (}dy
llaslępuje clnugnorisis, Agaltc rł,łrler,r.ana stól rvrręlrzności

a

:

Jest trl rr.tualna dzjkość, zetr,r,anie ]la czas tlbrzecirr z nor-

przeistoczenie2

f

Lerrgauer ilrlkazuje, że sparag,ltlos b_l,ł r,l,tcrri plzekl()t]zetlia.
o drrorłrieniern 1lier lł.otnclśc i rł, czło tv i ekrt

zrr,_r.t;zajno.

mirin\.tll

r,l

zrrpcłnic s1]Izeczlle

,z

therapeicl

lieoll rl

jej llcll,-

t,rniatze (l.errgalier, 199,ł. s. 107),

zdarzenia \\r\rlasta teatr okrucieńsIlrla. ale tcż teatr,
rv rhatnacie Errr,l.pidesa kilkirk rotnie prlrlkreś Lollv zostajc lakt lrlzszarpania ciała Penlcrtsza, To nie jest tr,lko
clekapi[acja - jak nlożna r,rlnosić z, oblazLl l\guae ściskajilccj
glorvq sl.rra - ale caikołr,ite rozczłorlkorł.anie. przelrt.rrrio
sprijnośr;i ciala, absolrrttrc rł,rriknięcie: .,Po clługin szukanirt
niosę , nlórrri Kacltrros - zrralazłsz\, je na Kitlrajlortic, 1lrllrt,ane
\Ą, stlzęl]]r; arri jcdna cząstka Tazen),,/, itlIr1,n1i rł.lesie rrie leztłła" IErtrvpidcs. 1,972, s. 71J. Aguae i jej Lorvalzvszki nie użt,ttają żadrl1,,ch rralzędzi, Bachantkir rozIV\\ia człtllviekaizr,r.ierzę
golynli rękotlra. ..Tlzeba rlotknąć sllIo\,vego rrrięsa. Trzytlać
je rr, rękrr. Ściskarl. Pozr,r,oljć, bv przorlclstarvalrl się nięclzv
naszJ,-lIli palcanri. I tr:zeba cloLknącl ciała zmarłego człorłlieka"
(Brach-Czairla. 1999, s. 161J, pisała u. eseju o rnetafizyce llięsa
JrllarT ta ]]rach-Cjzaina, zbliż,ając slq do clośrł,iadczenia.dLa
którego późrriej \Ąiarlikolvski znalazł toatralną fornlę. W clr,anlacie l,iurvpiclesa Aguae \Ą,llosi 8ło\!ę Perrteusza nadziarrą na
tyls, w spcktaklu Nlalgorzata Ha,jerł.ska trrli ją clo łona, picści,
czrtle obejnrrrje, nie chcąc anl na clrlr,ilę lozstać się ze stt,oitn
trofeunr. \ĄI ję6lnr.ln oblazie splataią się ze sobą i zblorlrria,
i poród, Grzegorz Niziołek, poclkreślając drr,uzrraczną rnetaforr,kę tej sccrr1,. 5(1piu się jedynie na jej \,vvn}ialze sytrrboliczrr,vn., rrie zaulvażając konsekrł,encji, jakie ir{j(]iąga za sobą
lrżl.cie pralvdzil,r,ego m ięsa
7, teg.o

ll ięsa. skolo

:

Na stole leż1. Agaue: śniertelnie \vvczel,pana zrn,vcięskinli
łorł,arrri,udręczclna i szczęślirt a, jej przejrzerrie na oczv,

uśrłiaclonienie sobie. że rtpolorvarrl,1rr zr,vierzęciem jest jej
lllzr.pomina poród i agorrię [.,,], Clatcl jest napięte i bezsilne. lvvdaile n}ocoll), rracl którvmi nic rnoże zapanorł.ać.
Cłos podclall,r, t_vtrnorł,i szvbkich i króikich oddechólł,. Ciało
rr. stan ie grall icznyrrri dośr,r.iadcza sklajnvch sprzeczności
żr.cia INiziołek. 200B, s, B2).
svrr,

Tynczasenr istotą finaiorł,ej scent, Bachclntł:k jest szczegóIrrv
splot rea l n ego i svmboliczne.qo, rł,łaści lvl, rvidorviskorrr zrł,i erzęcej śrrlierci.
Nlord na Penterrszu dokonuje się rł,edług klasvcznych reguł,
poza sceną, ]ednak iego rozszarpane zwłoki zostajt1 pokazane
rvidzonr, \ĄI rrrornencie, 8d}, A8arre rozpozrlaje, że są to lragmenty nie zr,r,icrzęcego, a luclzkiego ciała. szczątki Penteusza
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stają się skandaliczne. Bolraterka pragnie scalić rozszarpane
ciało. odrł,rócić akt zan-riany- lrl nl ięso (,,rveź, starcze, głorłlę
tego nieszczęśnika,prz1,,łóż ią plosto. ab1, całe ciało zloż.vc

dokiaclnie"), pragnie też usrrnąć strzępy z pola łł,irlzenia,

ochronić je przed naruszającym spoilzenien

(,,oto

ci głorł,ę

zasłoną i krr,vią oblane, IozszaIpane członki
przeze mnie"]. Potrzeba scalenia i przykly6ią IozszaIpanego ciała jest rvvraźnvm znakienr obscenicznośr:i luclzkiego/
zrł,ierzęcego niqsa. które łł,c;iążleży na scenie. Warlikor,rlski
cz,vni z tei scen,1. ostatni obraz sr,r,ojego spektaklu. tt _\,cilla
następrrjącą poźiie],"v dram acie scenę \Ąl\r€]na n ia Agaue
i Kadmosa. Kończ1, przedstal,rlienle obrazenr mięsa - niezakrl,tego i rriescalonego. Ten ostatnj obraz to mit dionizy,jski
d rebouls: jak przyponrirra Jarr Kott \v eseiu Bclchantki a]brl
zjadrlnie bogct, cz,ęściciała Dionizosa zostal1, ylrzez, Zeusa na
powlót zespolone {Kott, 1986, s, 199). Dla Perrteusza nie trra
zbarvienia: zanriany jelgo ciała ,nv nrięso nie można odlvrócić.
Bo rr,łaśnietym r,rly6]ąjg się rozszarparrie ofiar,rl. zató,tł,no
rv clranrac ie lirr rl,pides a, 1ak i p óźni ejsz5,,ch ocl triego clo lll notio
ad besticls: transformacją ciała rv trrięso. A ono, jak pokazlrje
spektakl \\rarlikor,rlskiego, jest opoIne na antloporjentlvczne
przl,kr,lr1l,ą111

rozróżn i en ia.

\,Varlikorvski użylyą lv slvoim plzerlstalł,ierri rt zrvielzęcvclr
podrobórv, które nają na scenie ,,odgryr,r,ać" nlięso człrlrr,ieka,
!\r krytycznych rccenzjach spektaklLl dosłorł,nośćtego rozrviązania została łł,vszyclzona, potraktorvana jako przeklr czenie
dobrego slnaku, jako urł,iąd rrretafory teatralnej. Janltsz R,
Ko,"valczvk pisał łv,,Rzeczypospol itej":
\Ąl],roby mięsrle (na hakaoh) grał},,już na sccnie z kclricenr XlX
lviekrr w Paryżu tł, rea]istvcznvrrl teatrze Arrdró Antoirre'a.
Socz_vstą rvątróbką przerzucali się r,órł,nież bohaterolvie
Ilzeźni Mrożka. \variikorr,ski sugertrje rranl jednak bvło rrie

bl,ło - podlobv ludzkirl, Będę się jeclnak upierał przy nierrrodnym st\ĄIielrlzeniu, że rv teatlze, jak rv ogóle l,r. każdei sztrrce.
bardzo lł,iele zależy od stnaku [Konalczrrk, 2001).
To rozrviązanie. rverlług recenzenta ,,rriesmaczne " (cóż za
drvrrznaczna kategoria! ). iest lv rzeczy,tvr.ru'.i,ri""rł,ykle
nie1lokojące. Nie rł,idać tł,ielkiej różnic1, airi odmjenrlosci,
która nie pozlvoliłab1, na tego lodzaju teatlalne zanr,łaszcz,enie, na ,,poclszl,rvanie się" mięsa zrł,ierzęcego pod 1udzkie.
A przecież znajdujerny się na najbardziej frrndamerrtallrej
z granic buc'ltrjących 1udzką tozsarność - granicv oddzielającej człorł,iecz,e od zlnłierzęt;ego. łV Bachantkach szczątki
1udzkie zostają rnvlnie w,zięte 1xzez Agarre za rnięso h,r,a, ale
r,r, teatralnJ,,m rozr,,,,iązanirr j est odlł,l,ot n ie zrvierzęce podroby, stają się sLrzępanri czlorł,ieka. Czr., Warliko.,ł,.ski rrżr-lva
SLrro\ĄIego mięsti nairł,nie, czv Celorvo budLlje rv s,n oim spektaklu napięcie mięrlzv ludzkim a zrvierzęcynr, problenlatrzrrjąc arbitralnośćantropocentlycznego cięcia? Do odegrania
ryLualnego 5pcllag]11os, rt którvm rozszarpanie zrłierzęcia
było potvtórzeniem tozettvania boga, .lvykorzy5fąlg zostają
anonimotve szczątki, efekt proilukcji przernysłorł,ei - anoninor,ve złvierzę iest częściąplocesu, lv którvm licz1, się jeclynie

Rodrigo Garcia !11i7odki: zabić bl,zjeść;fot. archinlunl teatru

nakslrmalizacia zvskrr. W patchrł,orko\ĄIvln scenaIi u szrr 1,Ą]
i, późn iejszl,m spektaklrr Krzysztola Warli korł,skie8o.
znalazł się r,rlzięty z Coetze ego 1x,ykłarl Elizabeth Costello.
któr1, 1,yolą5ra na sa]enie Arrna Ratlr,r,arr-Gancarczyk. Pisarka
poróTvnrrie l,v nim Holokaust z realiami lł,spółczesn]rchłzeźrri. rv któryclr dokonuje się masołrla zagłada. Nielr,idzialna,
u,vciszona. stararrnie ukrylą. Poprzez, swoią zm\rsłorvą realnośćnrięso w Buc]lclntkacł rrruchanria te znaczcnia. To nroże
dalckie skojarzenie, ale ilekroć m},ślę o t_v-n, jak Warlikorł,ski
IoZ€łI\r\ĄIa rv tej scenie napięcie rniędzv lrrdzkinr a zrvierzęul,rrr.
przyclrodzi mi na nrt,ślfragment panriętnego poeliratu:

p ol}oni

Bacorr osiągll ął transforrrrac ję
Ukrzvżor,r,alre j osob],-

W tvisząr e l]ldrl\\e nliqsu
\Ątstał od stolika i

polvierlział ciclro

TaL or:zr rr irr ie jcslp.lllr nlięsenl
Jesteśmy poterrc jaJ ną padliną
Kiedy idę do sklepu rzeź,niczegcl

Zawsze myślęjakie to zdrrmienaiące
Ze to rrie ja rvisze rrtr łraku
'ltl chr.ba zrł,vk}v przvpadek (Różerł,ir;z, 1998)
To oczl,r,n",iście nie jest przl,padek, to działanie ,,maszynv
antropologicznej". Różelr,icz, autor poenatu Francis Btlcon
c z,,l. l i D i e g l Ve ó z c1 u e z n o f ot e ]tt cl e n h,s t,v c z llv trl, przy lvo a i
słor,va brr,tviskiego nralarza, pokazuiąc arbitralnośćfilozolicznego cięcia oddzielającego człorł,ieka od zlłierzęcia.
L-Ikrzr.żorvarrc nrięso z płócien Bacona to eclro drvóc}r obrazór,v
Renrblandta Rclzpłatan1. l,yó],la którl,ch tusza lr.ołorva rozpięta została ira belce niczlrp rra krzyżrL, cłroć rł, t]rn otwartvln,
spenetror,r,anvm, rł,trbebeszonl-tn zrv ierzęc;l-nr ciele nie ma ani
śr1-lętości,ani tajemnlcy. A ir.:clnak ikoniczność ,,r,ołowej tuszv
nie przestaje niepokoić, jej rozśrvietlerrie i centralne ułożenie
lv przestrzeni porlsulvają patrzącemu obraz u krzr-żo\vanego
ciała, Skojarzenie nieplzvjemne, nie na miejscrt. lvręcz bluźniercze. A przecież odsłania się rł, nim jakiś rriepojęty opór
nlięsa rvobec semiotyczneg o zanvłaszc zenia i a ll tropocentlycz1

nego clualiznrrr.

1
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Dariusz C)zaja 1lisze, że rv zachoclnich r,vyoblażeniach
o śłr.ier;iezrłlielzą[ człor,r,iek prztlznał srlbie rł,łaclzęrtjznicrlrł,ania, 11r 14l1.niku którcj lł,,r,produkorł,a1 obraz sanlego siebie
jako urł,olnionego z natul,\r, a jerlnoczcśnic - niepodzielrlie

nią,"lładającego [Czaja, 2009, s.2-9.). L)czl,rvistość al}llopocentrl.t,zne' rćlżrricv, która czr,ni z czlorł,ieka ,,ant\,zrvierze", zosLaje podu,azrlna rł. rlramacie liur,l,pidesa: bachantki o1luszr;zają
slerę ktlltull,, \v\rznaczoną tu pve7, tradrlcyjne kobiece zaięc;ia,
plzenoszą się r1o 1asu. obsztrru natul}-,. gdzie cairlm statlerl
polują na upatlzclną o1iarq, a dopadniętą rozszarpuią r,ękonra
i pożcrają ]]a suTo\Ąro. Siła tej o})owieści nic tklł,i r,r, baua]nej
korrslatac ji o zr,r,ierzęcei stronie luclzkiej natul,\.. lccz rv roz-

luźtricniu unda rl

h opozyc] j i. \Ąr śrł,iet]e cliorrizl, j skiego rnrLu binarrrc przecir,ristarvienie czlorł,ieka i zrvierzęt;ia
okazrrje się iriefrrnkcjołralrre. a relacja nliędzv ich śr,r.iatani
I}.sLijc się rł, ciużo \Ąljększ\rm porł,ikłanirr. Dla clddania tegcl
prześlr,iaclczen i a Warl i kol,rlski znajdu je su gestl,rłlnv skrói sr;erriczrry,: clr,l a rł,iadra podrobórł,, !V jego spektaklrr obsceniczna
jcst .icd-trak rrie sarrra jch obecrrość na scerrie, ale lrrożlil,l.ość
1

er. ta l n]rc

ieatlalrrej trarrsfortnacji zrt,icrzęccgo rrrjqsa

tt,

ll

ięso lrrdzkic,

Na scenie i na talerzu
W 2009 rokrt, podczas festilł.alrr Europejskiej Nagloclr,
'l'eatrainej, Rodrigo Galcia zaprezentrlrr,a1 r,l e \\il,clclałr.iu 1lerfornlans \\J,1.ladki: zubić bl, zjeść.I1iszpairski alt],sta prlrt iesil
na sznrrrkrr honala. którego podłączvłdo apalatu11, ]]oz\Ąralającej publicztrości słr,szeć bicle serca zr,vierzęcia. A potenl
zabił go. usrnaż,t ł t z,jad|. 'Zalinr jedrrirk nastąpiła 1'ilralorł,a
konsunlpcja, rozegral się spektakl ciręczenia honlara, rł, którJ.m t[zialania 1lerfornera kclntrastrlrł,alrl z }]as\l\,vnost ;ią zrvietzęr:ia. Nlężt:zvzna chclclził tlookoła skolrrpiaka. lł,yrlnruchirł,al
rv jego stronę clr.rn pall'ero.()\v\I olaz 1lo1erł,ał go rł.cldą, clając;
tnu rv ten s1losób r.Irastrrt;znie rriel,r.1l5fąlg2ąjar;ą rranriastkę środorł,iska natrrralnego. kieclrl rr,reszcie przepołorł,i1 go tasakienr
i rtstllazonego zjaclt, popijając kieliszkierll ttina. z głośnikórł
popł,yrrąłuttrlór ],otLjsa Arłnstlonga \\/}lal a l,|,'onder|ul |,||or}d,

skorrtrapunktorvanv rł,,l,śrr,ictlorrytlrirrapisanri, którc irlfo;:nror,vałv o por,r,szcc}rrrclści spoż,r rvarl ia rllięsa tt,u rvspółczcsrr,\rrn

ślviecic,
Akcja Rodrigir GaIcii

11,,1,1y9ł,lłl ż,lrlrrą i rł, rviększości ne5iatrlrł.ną re akt;i ę rviclorr.rri. (llcnia]rric r,r,vrażano po c z l_Lc ie rl it snaku i obrrrzerrie okl rtc icrj str,r,g,rrr pcrlbrnrelir. clzicrrrrikerlka
Radia Wroclar,r, złożr,}arrarł,ct clorriesicrlic o popcłrrierriu
przestępstrł,a. Sposćlb opisrr te3rl rr.trdalzenia 1lrzez klytrrkćl.v
}lokaz},lval ie jako nieu,r.ilaczalrre przelkrclt;zerrie: ..skarrdal rra

fcstirł,alrłteatralnyrn", .,tortrrlorvarrie ltonara na scenie".,,barbalzl,ński pokaz przcrrrocv". Nieliczni oblorlcr- pellilrnransrr
Roclriga Garcii poclklcś}a]i, że clrastr.cznośćakcji niala unac lt,,zll,t(,, zw ier zęr;e t;ier1lienie, którlrn 14r1,p elnione są fermv
p],zenl,1,15]glĄ,g i r zeź,nie. Kont rorvers j e 11rylry6 |ą] rórł.n i eż lakt,
że 1lrokuratura umorzvła spla\vę. nie clopatrując się ."r, działaniaclr artys11, znarrrion plzestęllstr,rla. Koronrrvnr alg].ll]]cnIe]n
okazała się biologiczna i prarvna klas1,,fikacia hornalil, któr1,,
jako bczkręgo,tł,iec nie podlega Ł,Istarrłel o oc]lt,onie zwicrz,ql.
Inllvtn atounentem prokuratury bvł hipotctvczrl ie zakłirclan,v

didaskalia

11S / 201,4

llrak cierpicrria zrr,ierzęcia, zarrilr.rrcl rr, odnicsicnilt clo hotłrara
z pcł,forrrrirrrsu li,_r,,pcdki; zabir': llt zjtlść.jak i podtapianrlcil
irlnego spektirklu Rtlrlriga Garcii, llozsvpcie nluje
A,,1l ki, ktrjre, j ak silł,ierdzorro, przebvrł ał1,
,tł,oclzie ttlvstal.za"lco krótko, by nie zaistrrialo nicbczpicr,".
czetist,"r,.o utopienia. ildbiól oblt perfornłansór,r, ztlorninorł,ar1,1,
zosLał prr,ez, dtrskurs 1lrarł,cldar,r,czl, i ct_\rcztrv, którl, rr,łaśc;ilr,ic zancBolva1 rr jęcie artystl.czrre. Pottlszec hlle ollLrlzerrit;.
gest,\, oportl, jak rłlłożeniehorrrara z po\\.l,otem clo rł,tldv przez
jcclrrcgcl z r,rlidzórłl, oraz 1lrciba podjęcia krokórł, pran nvc;l,t
przeci."r,ko art,vście [o reakcja na dzi:rłarrie głęboko narlrszając;}rotrrikórł, z

arl

pt, rl c:hl, n

NĘ,s z kcl

- czcgo? L./sźol,t,tr tl or:hl,łłnia złt,icrzrlt? Zasaclr,
clobrego stnakrr? Konlverrc ji art!,stvcznvch? Spolet.zrre j grarrit;r,
ce, Narrrszerrie
rrriqdz.v
\Ąr
hy"

s

il,idocznvrn

a u krvtt,nr?lJ

rvoinr szokuj ącl,nl plze bie grr

zjt:śćobnaza

1l

erfolrrrans

I,\'t, p a d k

i

:za

b

i

ć

nrechanizn 11ry{lyąl2ą1|;1 clobrego salnopo-

(;zrtc;ia tł, 1lrze slrzcni społeczrrej. Warunkierl iego trlr,ania
jest tralrspalerrcia per,r,rr_\,clr działań. 1,yl,parcie ic}r z obszaru
j arvn clści, (iarc ia plrlrvok uj t-, rł, idza. żcb1, 5( 6,l1.orltolr,al
si ę
z plocesen]. którego ko/rcorł,l.tlr efektelrr jesL porcja lll ięsa na
Lalerzu 6fl 1,y|611.ienia hclnara po jego konsrrrr4lcję. ZcLl,

zrlbaczvl i trsłvszał ukr,tlte. zabicie i zjerlzelie 1lrzez artvstę
hornala lrrożna :u.zlać za obscetliczne. jeśIiza Lindą Nearl
określaćtak ,.r,r,szvstko to, co jest poza lub po drugiej stronie
sccrrr,, cz:.li to. czcgo lrie nlożna zaprezentolrlać" INead, 1998,
s. 52). A rvięr; nie tyle nieislrrit-.jące, ilc pozbar,r,ione Ie}]Iezentacji, wrlkluczo:ne z przesirzeni pull1iczrrcj. Tabuizację ploccsLl
zatn iattv

zrłiet,zęciiltt gotorłlt. do

s1lożrlr;ia

produkt dollitnie

pokazal Peter Singelr ly l,llł,zno]ettjtt ztl,ierzclt, rvspollltlian_t, jtlz
()tletzee 11. 1v1,(|ąd2ig ]]1izabcL}r Costel1o, pisał o tvin Gall
J.lr,I.

Eisnitz \ĄI })Ia(jv 1llzeclstalł,iającej historię irnervkańskich rzeź,ni r;z1,-Jonatharr Safrarr Fr;cr lł, rricdar,r,no rvl,clarrej rv Polsce
książr;e Zjodrlnir: zu,ic:l,ząt.,,Przczroczrjs[ość" lroclorł,lj plzcll}vsłorł,ejjest uIpTt]st proporcjonalna clrl rł,skaźnika ilclści rnięsa
zjadanego rł, społeczeństu,ach zachoclrrich, ktćlr1., iak pisze
,|oatrntr Bourke r,rl 1,1'łol l1 llleolls trl be Htttlltltl, nigclrl r,r,c;ześniej
r,r, Iris[orii nic bvi Lak rł,vsoki. jak obecnie IBortrke. 2013. s.
278). Trarrsptrrencję rzeź,li lvzlnacnia tenderrcja do traktonlania nlięsa jako produktrr ase]]tJ,cznego, rlclerrł,aneEicl tlrl fizio-

Iogii śtTrierci.()r:,zyszr,,zone z kr,łrli, bcz lr,rrętrzności. sllralt,rric
popclrc jor,r,alle na użr.tek kclnsrrnretltórł.. r,vrrdaje się pozbarł,icl-

uc zrł,iązku z,c z,lvierr,ęcian. którvnl niegdl,śb],ło, Ou,'.'r,,
C]alcitr na no\vo spaja tę nić. pokazLrje cierpierrie ukrvte za
r,rlykrł,intnt.rl tlanien, O ile \Valliko,t,r,ski lr, srł,oinr plzcdstar.l-ieniu r ozszcze],nia granic; ę rlię rlzrr,.ludzkirrr" a,. zrvie,l zę{J1l11r", o tlrle hiszpairski performer przerł.rotnie ia \vzDlaL;nia.
plzeklada rra s\rtuacię sceniczną coclzierrnośćluksrrsolvej
restarrracji. Po prostrr korz-,.sta z przvrvileiórrl. kitire claje anIr,oJ]ocentl\.czna lvizja śrrliata. \ĄIarto jeclnak zaurr,ażl.c';. że \v iego
spektaklrr jest coś,co roztnija się z pragrnatl.ką nrięsnego
biznesri okrrtciel'lstrł.o, 1y}ą§l;ilgy c;e1 działair perforrlrera, Na
1'crllrach ptzetrrvslorł,t ch cierpierrie zu,ierząt, rł. glrłrrcJe rzeuz\rricrł,.r,obraża] ne, pociporzątlkorvane jest 1ogic;e tnasor,r,ości,
iIltratności i efektvl,vnośt;i, tu rł,r.lączorrc zostało z jakiejko}rviek pragnlat1lfti. \Ąll,izrllrlrrlarre, stanorvj cc] sarllo lv sobie.
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Perfornrarrs Rodriga Garcii przekrat;za glarricę lego. co
rvidzialne, 1lubllczne i artt,stvczne. Rzyms(ig v:notiotles
służ\,łrlrr,zrr.rrlcnierriu tej barier.l,. \,V hiszllańskirrr spek taklu
teatr zlvicrzęcej śnrierr;i jest skanclaleln, brl trsceniL:zlria rrieobecne,

1l

okazuj e pr

z,e,zt o r:,zy ste. \,V

lzlrmsk

i

c

h lviclor,rli skach

ślnicrćz,,vierzęr;ia rrie byla obsceniczrra. ale stano,tviia rclzeir
spektaklu,

ł,alając korrcepcję podprlrządkorł,an j a na tuI\.
r:złrlrł.iekolv j. Ven ati one s służył1,rozdzielenirr tego. co,. llrdzkie" i ,.zrł,ierzęce". w pewn},n} scllsie defirrirlrłlały zrvicrzę

-

I)ol)Tzez,

utrT

zabicia
lrlożliłl.ość

$o.'I'1,1t1162ur"n

przcpołolvienie

i łlsnrażenie horrrara rv perfornrarrsic 1lodriga Garcii to za,"r,ie-

szenie porząrlku sztuki.

\ĄI

rlzialania perlornlera 1,r.pisana

korł,alrra dlł, ttz n aczllclś ć etlrczrl a,

ll iereclu

mięrlzv biegunami, z

Je

je

st

go pro j ekt svttrtrje

któr,l.c;h jeclell

stanorvi clbiłażenie zbiorolvej hĘltlklyzji, a clrugi - i nie można o nilll zalltllłlinać rł,iążesię z sJłą efektu, jaki niesie śrrricrćzlvierzęr;ia.
\!y|6121r5|ylyali ją jLrż akcioniści rł,iedeirsc,\,, którzv rt plo\Ąrokacii poszli tl lł,iele dalej niż Rodrigo Clarcia. \V'l'eatrze Orgii
Nlisteriórł, rozszarpyrvali rnartrł,e jagrrię, rozsnralo\Ąryural i
jego krcrv, a ciało przvbijali do krzvża, ł,rl akcii O TanncnbcltLttl
ukrz\rżorvano śrłlinię,któi,a rvcześniej na oczach rł,ir]zcilł,
została zabita. Wstrząs i szok rniałv pozbart,ić t,nieszczańskiego rr,iclza doblcgo samopclczLrr:ia. Rcalnośćscell i czllei
plzem()(]y - rłlytnietzonej zarór,r,no r,rl zrvierzęta, jak i rr- 1udzi
- br,ła folną koltesto,ttlania spclłeczeńs trł,a au striackiego,
które stabrrizorł.ało i zcpchrręlo rł. milczenic zaangazort-anie
Arrstrii po strorrie nazistór,rl. }eclnocześrrie gesl,v radr.,kalnego
przekroczenia niał1,, być przejarł,en rverł,nętrzrrcj tvolności
siq borł,ien.

artvstór,r,, 11,1,zrł,olenia się

oc1

społeczrrej tloralności i regrrł stojoniścirł,iedeńst;l,

iąt;t,ch rra stlazr,, społecznego spokoju. Akc

nie użvrvali zr,rlielząt po to, bl llrtlll1cnatyzo.,r.ać iclr kor-rdlrcję
i 1lytać 0 etvczne konsekl,r,enr;je ich zabijania, iVlaltretorł,arric
ciała zlł,ierzęcia i jego szczątkórł, oznaczalo lr,darcie się realllości,Ilrz.lrrosiło rragi ból i żl.cie nieprz_r,słolrięte społecznrrnri

konrłlenansani.

poza skalą clkrlrcieństrł,a rózIti rlziałania lriszpańperlorlllela
skicgo
clr1 akcjonisLótv lrliecleńskir;h, jest pr,óba
zbliżcrria lr,idza do dclśrr,iaclczcni a, plz,ez ktćlre plzcclroclzr
'I'\rrn, co

hclrrrar

- szoklrjąca i utollijna jccllrocześnie. GłrlśrrolozJegające

sie; rlź rv

ięki. otaczaj ące rł,iclzó rł, kokonen

zr,r.ierzcj

u

e3o ci * r-

pienia, porł,oclLrją. ,),e Io, r:zego dośrł,iadczahclrnar, tł,r,daje się
istniet'; trrż obok, na ,lrlvr;iagrrrQcic ręki. jest rrierrral rlarttacalrro.. r\ przcciez zbiiżar-nl, się tlrlko do ludzkiego rł,vobrażc,niir
o tyr1, 611 rlclczurł,a męczonv skcllupiak, IJo l'arrtazji na temat
zrvierzęc;cj agoni i. l'róba rtłliągrrięcia rvidza rv clośrł,iadr;zenie
honrara lricttcht,ollnie pot;iągtl za scllrą pytanie o rvzajerlną
illzekłaclalrlośćdrł,óclr 1lcll,ząrlkólł,: 1Lrclzk ich rłlvobrażeil
c: zll,it:rzqccJ pocltniotorr,ośt;i. do kttircj plz,r,bl iżać lliałt.llv rra"
technologit;zrrc lozr,r,i ązatlia (rv tvrn plz_vpadklL czu tt mi krrl1ilrr) oraz rzecz,u-rł.i stel go przeżvrvan i a śrłliatapt zez, z,s i e r z,ę
określrlrrego ga I unklt, Dlatego pcrfol nl an s Gart;ii r,r,,r,daje się
zar,tr i es zont. mię clzv clrł,om a nrrltatni rrarra c j i a a ni ntl]itcls.
picrrłlsz,r, z nichTł,tlzrtacza nlanifest pctcrir sin.qera. clrugi zaś
- escj arlrer_r.kairskiegcl f ilozola urrrlrsłu, Thomasa Nagela, /ał
lo jest bvć nieto1,1t:lze:nl. Przekonanie. że rach,kalne ilziałarrie

artvstyczne uśrł,iadonlirł,idzorvi, co czuje clręczonv homar,,
rv śrł.ietleieksttr Nageia trrrlżna uz,lać z,a przejarł, elenletrtarnej

nairł,ności,co

r.,rlięcei:

antro1locenIrtlcznego zarł,łaszczetlia.

Anlerr,kański filozof tulierdzi, że w,ieclz,a o nietoperztt - jego
anatomii, sposobie życia czl, rozrł.ojrr - nie daje podstarł,, b,,,,

rł,vobrazić sollie, co zlacł,\| bl-ć nietoperzenr. \,V ten sposółl
- pisze -,,dor,rriaclrrię się t1,,Jko, co bl, to zlacz_llo dla rrrnie
2ągfu6ly.lrl,yąf się jak rrietopcrz" Ii§age1, 1,997, s. 207).
Idąc troperlr eseju Nagela, chc;iakltl1, się zaclać t,"vćlrcv hiszpairskiego pelfclrmansu pl,rtanie o gIanice międzygaturrkor,vej
enpatii. Ga rci a śT,rliar]onrie projektirie odbiór pełen obrrrzerria
i krtlt!,cyznrrr, rłlprrszczając \łidza \,v pułapkę, rł, której nra
on clo rł,\,brlrrr albo podszyty 1rĘlokr,r,zją gest spfzecilĄlu, albo
polvstlz}rlrranie się od działania lłłlbec okrltcieńst,t,r,a w masce
alt,vzlntl, Olga Katafiasz pisała o pclt;zuciu znranipuLorł.ania
przcz h i szpairskiego per,lbrrnera:
To. że z,e śmicrc;ią obcujenr,

rrak nie znacz\, lvobet;

codziennie rł rrrediaclr, nic jed-

zabijalia

rv

realu

ale to zabijanre,

nręczenic zlr,ierzęcia rvl,daje się niesmaczne,
okrutrre. rriepolrzebne, l r,vobec tego najprostszegcl aktu.
najbardziej elerrrerrIarncj reakcji budzi się sprzccirv bl]Izecirł, kontrolor,r,an,v, zapro joktolvaD\r pf zez reżr,scra l. . .].
W,1cr;l'rlełs: Matar para crlłrer cal1, pokaz rvlrpcłniałoor,t,o
a 1lrzedierrr

nlaniprrltllvarrie r,rriclzenl. star,viiłnie go \,v s\rtrtac]ji nie$rllgoclnej. r,r,stvdlir,r,ej śrłiadka,któły najczęściej jedrrak nie reaguje IKatafiasz, 2009, s, 66].

Warto zarrrtaż],ć. żc częściątej pro.ltlkacji jesL rłllóór
zr,l,ierzęcia, nieclczvlvjs[}. i zastarralł,iającl,. Hornar to rv peł,rl
tt_t,m setlsie ,,zrł.ie;r,zę luksusor,ve". Nie plzvrvodzi na rnyśl
portlszechnyc11 211.yczajótł konsrrrnpc;r,jn.rrch anj lrodorł,li
przetll ils}orr.e j. Plrltes [v lł,icl ou,n i przecirł.ko zarbic iu s korrrpiaka rra scenie. zltlzurrrierłe rvobec realnośt;i iego cierpienia,
kontrasttL.ją z polł,szechntrn llak[o\ĄIaniern zwielząt, które nje
sic rv arltrollonrorfizujące rł yo[1ą2"rrio i 1lostrzcgirne są jako frrrrclanlen[alnie irrne od człolr,ieka. Bezkri2gorvcc
dalekie są nanl nie tlri|i6 rv sensic rtadan,t,ttt plzez svstenratvkę
}liolrlgiczną, ale i rł, zrrac;zerriu kulIttrorłlrrn, Ttl zrvielzęta
n. tlclnicsien iu do ktćllyclr rriel'rtnkcjonalrrc okaztrją się poclstalrlolrł: katcgorie opisująr:e ąnil1,1tlljtcls uclonlclrr.ionic j dzjkość.
11,1lisują

Są nrorlelorr,vrrr zrvierzęcl,m obcvrrr, człorr,iekien r'r -ztllcltl r,-s.
\Ąi naszt n stclsrtrrku do bezkr,ęgtx,vccjrr, urviclocznia się r;harirkŁerr.st\,czne ułvikłarrie: rv roznrait\,clr korrccplrrirl izac jaclr
..zr,r,ier;zęcości" obtłarzanrr, prz1, rrli lejenr, rt któll-ch skło n ll
jcsteśrrlrl lokol,r,ać t;echr, 1uclzkie. Nalłei prćlłlv oclr,zrircrria
n}ocne80 antropot;entltlzlf]Ll olaz prz_rrznania niektcjrl,n

i

gitŁurlkom prar,va tlrl żr.cia i r,r,olności od r;ier,llierria poclszvtc są
poclobną r,r,aloryzat;ią. ]ak pisze KelIv OIiver,
|...] sporząclza się listę zr,r,ierząt, które naji1 określone
rlążenia. są zdolnc do cierpienia. clo odczurr,allia bó]rt
i przrljelrrności, oraz 1istę t,vch, którc są pozbar,r,ione olvl,c:h
r,vlaścirł,ości,Naukclrr,cv rr, lóżrr_yrrr rniejscu kleślątę iinię,
Nieklórzy są przekonart-i. że skorulliirki rlie odczrrr,r,ają bóltr.
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Inni rrr,r,ażają, żc nałpy człolł,iekorł,atezasłirgu ją na .rrięcej
prarł. bo są najbardzie.j poclobne do ]udzi. \ĄIe rvszvstkicłl
ttlc]r rozrvażatliach pojarl,ia się przekclrranie. że inr zwicrzęLa
bliższe l,v srvoiclr cechach ludzioni. tvnl bardziej należv inr
sie2 rrlłlaga; irrr barclziej się ocl ners różnią. tvrrr mniej lla nią

Leiris. Luslro tattromacllli. tłrrm. N,Iarvna Ochab. SIorłroiObraz

N,liche}

Terl,toria, Gdalisk tggg.
\Ąrloclzi rrrierz Lengauer, Re

\§arszalr.a

l

i gij tto śćs

kl r o żl,t tlt ch

Grtłrilr,. P\VN,

199.1,

Dorota Łagorlzka,

zniet,zrlt.

N'iel_r,krrlnośr1 Piramic]t.

r:z1.1i

jak ogLttllit:za-

zasługrrją. [.,,l Określorreprarva nrają szansę zvskać te zlł,ierzęta, które przvponlirrają ludzi. W s\\rojej z\ĄIielzęcości pozos Iają podporządkorł,ane, rł, srł,oiltt .,człorn,ieczetist\Ą,ie" mogą

Dorota Łagoclzk a"Ib (nkN jest wvstau,a! KataIz\,na Kozs,La

być l,r,r,zrvolone [Oliver, 2009, s. 32J.

'fłionas Nagel.

rrl,t,

rłsłurs o sztLlce,.,Arteon"

,.Alteon" 2011, nr 1

A]etheia.

2011.

nr 1

(a].

w Zar:hecie,

[b],

P_t,,lrrrrirr

lstateczne, tłurn, Arlam Rorłauiuk. Furrrlac ja

\ĄIarszar,r,a 19!]7,

Koncept;ja natuIv, która 1epicj tlaktuje z\ĄlieIzęta poddające się antropomorfizar;ji. trłrorzy sieć hierarcIrii, uprze-

Ll,nda Neacl, Akt kobiecr,. Sz,tuka,

dzeń i follii. kulminrriących r,v zasarlzie tabu żvlvierriorr.e5io,
Śrvietnie pokazuie to ]onailrarr Safrałr lioer, zestar"viając
w Zjadanitl z|/ieIz(lt nie btrdząr;ą clylemaiórrl konsumpcję ryb
z nrOŻlirvoŚcią spożtlcia psiego rrrięsa. \\r kulturze zachod_
niej postrzegane jest to niema1 jako akt karribalizmrr. choć
biorąc pod rrr,vagę liczbę zanrknięt\rch rv schroniskach psórł,
i jakośćich nlięsa, należałobv tę opr;ję por,r,ażnie rozpatrzyć.
Foel kończy sr,voje rozr,vażania przepiseln na ,,rveselnego psa
duszonego". doprarvionego prrróe z psich rr,ątróbek (Foer. 2013.
s. 2B-33). ]Jąnig 11rlr(l1rintne, aie czvsto teoletvczne. \Ąr plzecirvieństlvic clo śrł,ieże8ohornara, rismażrlnego przez hiszpairskiego artystę. Na,tvet jeśliakt zabicia skorupiaka l,l.vdaje się
tanią pror,vokacją i grafomańskim epatorł.anien rvitIza cielpieniem, to oburzenie na działanie perfbrnlera trieoczekirvanie
odsyła do jerlnego z najrvażniejszvch plol]lemórv star,r,iarrvt;il
ylrzez Aninal Sćudies - czJr nrożli\ĄIa jest empatia rł, odmienności,nie l,ve łr.spólnocie?
l

Grze3orz Niziołek. ||'ar]iklw,ski. Extra I.)cc]esianr. \ĄIr,ldar,r,rricIrł,o
Homini. Krakórv 200f].
Kelly O]ir,er, Anilnrl] Lesscllls. How'f]lel,Tear:h L]s to Bt: Hunlon, Ncrv

obsr:enr,l

i

sekstlo]llość, iłunł,l]ł,r,a

Franus. Rebis, Poznań 199B,

York, Colunlbia Llnir.ersit1, PIess. 2009,
'I]aderrsz
[.l

Różclr,icz, Fratlcis Bacon cn.li Diego Va}ózqttez no |-otdu den,

sLl,t:zll.\:lll. [w:] zawsze frag.nle nL. I|ecyclittg, \Vrocłar,v 1998,

Dariusz Słapek, I,Ienotiones rcpubliki rzymsklej. Socritrn czv 1lrtlfclnuini', |rv:] Znierzę jako sar:rttm w pradzit:jru:h i starożvtlltlśr:i.I .II,
pocl. rcd, Lut;t,nv Kostuch i Katarzvnv Il1lszgill5[iL-i, \Ąryclart nictrvo
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T'he
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Hopkins Press. l,orlrlon 1996.
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