
22 / l{IE-LUDzttIE

PATRYCJA CENIBRZYŃSKA

WBJNAZE ZWIERZĘTAMI

e\\,jen fotoglaf ainator pr,óborł,ał oclgrorlzić się
orl okropności u,oirry, traktrrjąc ją jak rł,licieczkę
po plarlie fi]rrrolt J.n: ,,Ale superscenv, stlzelania,
pociski. ranni. krzvki". Na Hipodlomie lv l3e jrucie

zclarz_r,ło się jednak coś, co sporł,ociorł.alo. że nie rnógl już clłlt-

żej clrortać się za zasło1,1ą iiruzjt. Zobacz,J,ł rnnóstrł,cl zabitl,clr
korri arabskich , inne konałr, rł, nęczatniaclr, 'Iaśma filnro-
rra się rLrrl,ała i lotograf z,"r,ariorł,al. Historia, którą nl lilnlie
I|il]c z Bctszirenl Aliego Folmana oporviarla profesor Zahal a

S olonlon z unirt elsvtetu rł,'fel Ar,r,ir,vie, ilustruje zabltrzenia
illogące totl atzt,szvć zespołorł,i stresrr bojolł,ego. Nlór,viąc

rt, cllrżl,nl rrproszczelrlu, fotograf , uczestrrik pierrt,szej rt-ojlll-

1ibailskiej u,t.tltlalza mecłraniznr ollronny, któr1. przejarlia
się zobojętnieniem na krzywdę i utratą poczucia rzeczyrvi-
stości. Az tt teszcle nadchodzi
Śmierć rvdziera się rł, świat fotografa pod postacią obrazu
nieprzerviclziancgo \ĄI scenariuszu i trietrrożlir,r,ego clo zas\.
lr-rilolł,ania. ,.Nieclr sobie 1urlzie rra r,r,ojnie zabiją luclzi. ale co

są r,tlinrlc [e rł,spaniałe konie?"r.

Wojna w zoo
N{l:§]ą6 o rvojrrie, rzadko kiedy parnię|anrv o zrł,ierzętach,

1ak gdl,b1, pod grrrzami miast ginęli t1,1ko lrrdzie. Gdr,, rł, 1999

roku r,vojska NATO bornbardorr,a1], Belgrad, r;hcąc zrnusić rząd
plcz,r,denta Slobodana Nlilośevicia do zaprzestania czvstek
etnicznrrch i uznania autonomii Kosor,va, Vltk Boior.ić, clr,r,ek-

tor belgradzkiego zo.J. opor,rriedzi ał koresponclentolł,i Agerrc j1

Reutera o skutkach przedłrrżając,vch się nalotórł,. Zlliszczenie
sieci elektrl,cznej i rł,odociągorvej sporł,odorł,ało brak prąclrr
j lr.odl ł,rl zoo. ptzcstały działać zamrażarki, r,vięc popsuło się
l,nięso przezrraczone dla zr,rlierząt - naclar,valrl się już t1,1ko dia
hien i sępó,"r,. Porrietlaż nje rvl,tłieniano lł.rlrlt, rł, baselrach,
ziemnorłlodrre ssaki. jak lTlpclpotarny, pil,ulały rve rł,łasnvch
ekskrelnentaclr, Nadlatrrjące samolotv i lruk spad ającl.c h

bonrb rł,zbudzałtl nrasorł,ą panikę rvśrórl zl,r,ierzQt: lv,rlły 1li]f,i.
skrzeczah, parłlie, sz,ylnpalrsy szarłrotał1,, się r,r, klatkach, ptaki
opu szczały gniaz da, p orzrrca j ąc,tł,1,5i ąd1,,lr.ane j a j a. rr r,rlielu

sanric clochodziłrl clo poronień, inne zabijall, mlclde - sanica
puchacza zadziobala pięć piskląt i zjadła najnniejsze z niclr.
tr.grysica zabila drva kocięta - nie rrdalo się także rlratorł,ać

drł,óc h pozrlstałlrr;lr, ciężko p oran i oltt,c lr. Zdaval.t, się rrlrvnicż
przypadki autoagresji - tyglys bengalski na skutek si}rrego

strestt gryzł rt łastle łap}r. \ĄIklótce rra terenie ogrodrr pojarł-iły
się patrole rł,oskotł,e. bv rłvstrzelać niebezpicczne osobrriki.
Bonrbardorł,ania zakłócił1, ponadto ylędr$lr,ki ptakólł', albo-
rł,iem nad 1}elgradern przebiegał jeclen z ptasich korl,tarzv
ll igracl-jnyclr2,

Dranrat zrł,icrząt ginąc1,1r;1l od bonrb pokazał Pablo Picasso
rł, obrazie (}tternjca, narnalowan_vnr r,v 1937 roku po atakrt

oddziałólv l,rrftrvaffe, u,spicraiąc\rch gerrerała }"ranco,

na baskijską Gertlikę. Fragmenty ciał zrł,ierząt nlalarz prze-

rnieszal z ludzkinri rękami, nogarni i tr,r,arzarni. Na płótnie
rvidać rannego ptaka. konia z \ĄI\rszczetzollvmi zębami i roz-

dętyni chraparni oraz bvka, przrlpominającego o krr,rlarł,ej cor-

ri dzie. Nikczerrrn ość: sprarł,cór,rl rłloj ntl 111.yda Lrri ają rorr n ież

bezdomne psv opisane rv książce ]eana Rolina I ktoś rzucjl
za njm zdecllłego psrr. Wylltszając ślarlem psictr pariasólv,

francuski reporter pIzvtacza zasł\,szane opotrrieści o tycir
na rvpól z,rlziczaI,vL-,h zrvierzętach. ktćlre błąkają się po ulicach
zaglLlzo\Ąlan\Ic[r tliast, \\,'szędzie r,rll.gląrlają podobnie: żólte.

11,y]gniałe kundle pojauliają się stadarli jako ,,pomocrricv

Psy z ią r,r, zębacir
rv Belgradzie zm jażdżonrln

przez nienieckie bomb1,,na prlczątku II lvojnr, śrł,iatołr,ei, pod

Stalinglaclen-r 1942 rokrr czrl choćbv lł, Bint Dżrrbajl [tu,ierdz1,
Hezbol1ahrr) poclczas drugiej rłroiny libairskiej. Gdzieko1."r,iek

się pojar,rliają. są,"r,rlstrzelirn.ane li_rb przeganiane. Zgłodniałe
..lcraltle psv", zajęte śrł,iętokraclcztllt-t pozeranlerrr trrrpórł,,

1llzvpomi n ają clziennikarzorvi o ofiarach pozostalvionyclr bez
pogrzcbu:l.

Po ul jeszr:ze IozIIząsac lvojenne uierpierria z.rvierząt,

gd1' giną tJrsiące cyrvilólrl? Odpolł,iedzi poszukać lnożelll-
r,rl tekstaclT \V. i]. Sebalda, któr1, 11, c].klu rł1_lrkładó,"t, na temat

\\roinv i]o\\,ietrzrrej i 1iLeratłr11, przypomirra o zniszczen jach

n ienrieckich ogloclórłl zoologicznrrch sporł,odolt anvch
poclczas 'l I rł,ojn:rl śr,t,iator,vej przez nalotv d\rrł,anorve.

Korzvsta z opracorł,ail Harrsa Dietera Schdfera, zlrłaszc:za zaś

zbioru nraterialórł, Bellin in Zl,eiten !Ą'eltkrieg (Berlirr rv II

rł,oinie śrł,iatorłlej ). gcl zie znai duie fra8lrrcntv drłró6 | P.iuU"*.
lrierrł.sza to NIit Ftl]tern begonn's - NIein Leben mit Tieren in
Bres]cnl, NIincllell und Ber]in Katharin1, Heirlroth (Zat:zęlcl

sig od motrrli , moje żlrcie ze zlłrierzętanri r,t,e \Vrocłarł,iu,
N{onachitrnr i BerlinieJ. Druga to lł,sponnienia Lrrtza Hccka,
cll.r"lrn." ber,liirskiego zoo, Tiere - Mein Abentetler. Er]ebnisse

in l,|lilr]nis Llnd Zoo (Zlviev,ęta - nroja przvgoda, \Ąr stan ie

dzikoścj i lł. zoo). Sebalda itrteresltje, cllaczegcl obraz spttsto-

szeń l-iiernieckich nriast, jakic sporł,odorł,ałr, bonbardor,,r,a-

nia aljatrtólv. nie zrralazł należ_vtcj lł,vkładni rr, nienrieckiej
literatttrze; d laczego został rvt.part}., zlre ut ra] i zorvanr, lrrll.

co gofsza. podrasorł.anv i zarnicrrionv rt kicz przez .,piękno-

tluclrórł, pióra", lch ocierającvm siq o grafonanię utr,rrorom

Sebald przecirv s tar,rli a opi st, autotstil..l fac h orł,c ólr, bynajmnie j

nie rld litcratlLrtl, czr,li 1lracorvrrikór,rl zoo. Okazują się onc

r,v dużvm stopniu rr,olne ocl 11.y§rł,ieclrtan,ycl-r forrrrułelk i stvli-
styc2lrru,h fajcrrverkórv. za pOlnocą kLórvc[r lrrdzie piór,a czują
się rłl obrlrviązku rł,lrrażać; cierpielrie. Są rzeczorł,e i pozrł,alają
przvbLiżr,ć się ku ternu, co on satn naz\r\ĄIa .,historią natulalną
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Rolin spotyka międz1,
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zniszczenia", co r,r,ięcej, jako narzędzia deziluzji ponagają
przełamać,,poniekąd z gór1, ocenzulo\\rane, stereoi1,,porł,e

relac je o cierpieniaclr ltdzi"a. Zrł,rac a u\Ą.agę spla\\ro zdalv cz7,,

pelen rezerłr,y ton, rv jakirn Sebald zdaie relację zprzeczvta-
nl.ch u Schiifera ustępólł,:

kasetonor,r,e bomby zapalające i naboje fosforor,ve spolvodo-
r,r,ałv pożarTv piętnastrr budvirkach zoo. Parł,ilon arrtylop

i drapieżnikól,v, btrdlrrrek adrninistracji i lvilla dl,rektora

spalił1, się rloszczętnie, palł,ilon malp, palt ilon krvarantann\,.

restartracja i indyjska śrł,iątvnia słonl łlrrłv rrrocno stlzaskane
albo uszkodzone. Jedna trzecia ze stanrr liczącego po ewa-

kuacji r,vciąż yeszcze drrla tvsiące zlvierząt zginęła. Ielenitl
i małp1, r,vl,dostały się na rvolność, ptaki ll.,vfrrrnę)y prz,ez

rozbite szklarre dachv. [...] Pod blokani betonrr, zrt,ałanri
zienli, odłamkami szkła, przev,,róconyni palmami i plliallli
drzelł, 1eżałJ, rv płytkiej rł,odzie albo staczał1, się po schodach
skręcając się z bóhr o1brz1,-mie cad!,[,,.],Do tego gloza plac
porządkolr,ych. Ztr,łoki słoni padłych r,v ruirrach sllojej zagro-
dl, trzeba bl,ło lłl ciągu rrastępnvclr drri na lrriejscu rozebrarl

[.,,l nężcz_yźni czołgali się l,t klatkach piersiort,l,ch zlvielząt
i grzęźli 11, górach lvnętrzności5.

Bonrbardorłrania pogruchotał5l scenę spektaklu ze zrvie-
lzętamiT,v roli głórł,nej, ma borviem rację ]ohn Berger, którv
!orórł,nuje ogród zoologicz]ly z teatTem. pokazując, jak
,t,r,budor-arre na terenie zoo clekoracje - sztLtczne skały dla

niedźr"-ierlzi. basen1, rlla krokod1,li, suclre konarv clla rnal1l

- pomagają strł,orzyć przestrzeń iltrzji i zredukorvać zrvie-
rzęta clo furrkcji znakuB. Teraz iltrzja plvska - sctjl}a zrnieuia
się rv grzęzalł,isko ,tłlnętrzności, a rvidz-przeclrocizieir musi
spojrzeć rv otchłań,,realnego". Pornięrlz1, sponiervieranr-ni
dekoracjal,ni rłlidać oflary, którr.nr statłtsrr ofiar się oclnla\Ą.ia

- zrvierzęta. \Ąlśród matcriałórv zebraIlvch przer, Schdfera
Sebald odnajduje oblaz tvojnv jako v,eź,ni. Kie]basa z clzikie-
go zlł,ierza? \Ąlojenny lalytas! ,,Ogorrrl krokod1.Ii, gnto\vane

rł, rł,ielkich pojemnikaclr, snrakolł,altl jak mięso tłrrstei kurr'"

- czvta Sebald tł,e ttlspomnierriac]r Hecka - ,.sz\,nka i kiełbasa
z niedźrł,ieclzi były rlla nas pranrclzilł,l,ni delikatesanri"i, Poc1

gruzami \v]rbiegó\,v clla dzikich zlvletząt poglzebanrl został
mil ogrorlrl rniskie3o, leg,o 3ospo,1.rrze. iak zarltrażr l SehaIr1.

nie stracili jedrrak apeLytrr8, choć przecież to. co działo się
r,r, zb onrb ardor,r,arrvclr miast ach. przl,praltli ać lnu s j ało o lrrclło-

ści. Skąpość opisórłl lł,tlderrzeń takiclr jak itrrr,azja szcztttólv
i pasożvtór,v, które rozplenił_v się na lriepogrzcbanvch zrłrło-
kach cylvilólł,, Sebald tłrrrnaczv rnilczącą tabrriza,. ją. ,zIozLl-
miałą, jeśli zważv(:, że Nien-rcr,, kiór.rl postarł,ili sobie za cel
konlpletne oczvszcz,enie i clezvnfekcię Europv. rllrtsieli blonić
się przed kiełkrrjącl.n rł, nich teraz strachetl, iż s.lllli są |o])l_L-

lacją szczrtrórł,"g. \ĄIojna staje się dla Sebalda zagaclnienieln
zoo1ogiczrlo-botan i czttvt1,1 1']- ni e lł,tlsiatczy ana li za I rz\ c z_\ n
po}itrlcznvch i ekononliczllvcil, trzeba także przl,jrzeć się reJa-

cji: kultura - natula. a co za tl,rn idzie, konfliktor,vi: cziorr,iek

- zrvierzę.
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Błęclem byłoby sądzić, że .,historia naturalna znisz,czettla"

łr,edług Seba}da oztaacza q,pisanie l,,.oiny r"- porządek natury.

Inaczej niż r,r, rralurze. gdzie okrucieństlvo i rvalka gatunkó,,v

są rra porządkrr dziennym. ale zachodzą one, jak zarłlvaża

Darjusz Czaja, ,,poza dobrenr i złem"r1, tvclirta zarł,sze podpa-

da pod krł,alifikacje etyczne, i nie ma y,,ątpliln",ości, kto iest

spra\Ąrcą zła, a kio ofiarą. Los zbombardorvarrych ogrodórł, zoo-

logicznl,ch, a także politl,ka laso\ĄIa Trzeciej Rzeszy, o której

nriędzv l,r,ierszami rł,spomirra Sebald, uświadanriaią raczej,

że l źródeł calej zaci-rodniej polityki znajdu je się biopolityka,

a pierrł,sz1, konll ik t, p o dstarł,a rł,szys tkich innvcłr konlliktór,l,,

pierr,r,sza r,r,ojna, jaką wzniecił człorviek. to rvojna ze zlvierzę-

tami. Delinior,vanie granic rniędzy człorviekienr a ztvierzę-

ciem. rlięclzy cyrvilizacją i naturą, ma charakter polityczn1,,

powiada Ding,slr ]oseph Wadirvel, odrł,ołując się do rozlvażań

N{ichela Foucau]ta o natrrrze łvładz1, oraz dociekair Giorgio

Agan-rbena na ternat działania,,maszylr\ antropologicznej",

która rł.tltlvarza to, co iudzkie. za pomocą opozvcji: człowiek

- ztvierzę. ]eśli uznać. że ,,politl,ka jest rvo jną pro,1vadzoną

inrrvm i śrocl kanri" [sformułor,r,anie Forrcaul t a), zaplrtać trzeba,

jakie hierarchie ona rrstanar,via i jakie forrnv dorninacji (nad

z-"l,ierzętamil usprarł,iedlilvia i prałvrrie sarrkcjonuje12. ]edną
z Parniątek po złr'l,cięstrvie oclniesionynr nad śrł,jatenr zlvie_

rząt okazują się ogrod1, zoologiczn,e - lristorvcznie rzecz Lrjmlr-

jąc, or,r,oce polit],ki ko}orrialnej gdzie zrł,ierzęta. odizolorł,ane

od innych gatunkólł, i uzależnione otl opiekunórł,. rł,ysiarvia

się na pokaz. Znajdują się rve l,r,ładz_v naszego spojrzenia,

sane jeclnak ,,patrzą na boki, patlzą nielvidzącvn.i oczami"r3,

bo l,r, nierł,oli ogarnia je całko,"vita apatia. Cz1,, pytający rvzrok

konającego zrr,ierzęcia może zaburzyć relacje r,vładzy?

Ptzecież r,r,,ciąż porł,tarza się ta sana historia, Prz_vpomnijnrr-,

że los berlińskiego zoo podzielił kilka 1at rł,cześniej ogród

zoologiczny rv Warszarł,ie kierorvany przezJana i Antonirrę

Zabińskichra. ZnalazŁ się pod ostrzałenr już u,e lvrześnirr

1939 roklr, "Półtonór,vka 
rozbiła skałę białl,ch niedźrviedzi,

białe misie - jeden z najgroźniejszvc}r drapieżnikórr, - rvJ,szłr"

na rvolność!" - rvspornina Antonina Zabinskalr. \Voisko poi-

skie postanorł'iło'uvystrzelać wsz}rstkie drapieżniki, przecle

wszystkin hł-1,, t1,*ru.u, larnpartv, bv nie zagrażałv miesz-

kańconl miasta. Przy życiu pozostały nrniej groźrre zl,r,ierzęta,

jednak część z nich zginęła r,vkrótce potem.

Słonica Kasia zdechła ugodzona odłanrkiem pocisku artvle-

ryjskiego; córka jej Tuzinka była cala i zdrolr,,a. Część nrałp

i ant1,1op zgiiręła od kul; reszta rozbiegła się. szyrrrpansv

i ptaki egzotl,czrre spłorręły r,vraz z parł,ilorrem, ]edllą z żl,raf

zabił pocisk, drrtga uratolł,ała się. Hipopotamy, niedźrt,iedzie,

żubr1,, bizony. łosie i rl,sie ocalał1,. Foki uciekł1,, $lielbłądy,

laml'i jelenie błąkał1, się rrad Wisłą, Nie bl,ło też srebrnvch

lisórł, ani borsukórł,. Wl,dr1, i bobry siedział_v r,r,, sr,",oich

basenach16.

Po bombardo.vaniach rozpoczęła się obłarva na loz-

PIoszone zwierzęta, podczas 8c1}, żołnierze "zakopywali
zabite konie, które jeszcze leżały z brzuchami rvzdętvmi,

7, \\i y S lczel lonl-rni zębarni ; lt, sz eroko otrvartyc h rlczaclr

niałv zastvgł\r \,vvlaz przerażenia"1', T},lnczasen gestapo

zaaresztolł,ało prezrrdenta \Varszarł,v Slefana Starz\,ńskie8o

i stolicę zajęli okupanci. Blak żl,rł,ności dla urato,"varrl,ch

mieszkańcó,lv ogrodu zoo'logiczrrego przyspieszył clecl,zlę

o jego likrvidacji. \\r nrieście zjarvil się nie kto inny jak Ltltz

Heck, z którvm Zabińsc;1, znali się sprzed r,r,ojny, i ,,zaoferorł,ał

poinoc". Podjął clecl,zję, że okazy przedstarłliające iakąś lł,ar-

tość zostaną rł,vtł,iezione do Niemiec, pozostałe 2ą§ 11lybite,

Tak rozpoczęło się ,,por,r,tórne rł,vkończanie zrvierząt". którą

to akcję przepron,adzorro, iak poclkresla Zabinska, ,,na chłod-

no, z rozrn}rsłenr" rs, Zarekrł,iror,vanvr;h zrvierząt Zabiirsc,v

nigdy nie oclzvskali. choć Heck zapelł,niał, że to tylko

pożyczka. ..Słoniczka Trrzinka jechała clo Króle,ut,ca, rvielbłą-

clv i larrry clo Haltolt,elrLr, konie Przełr,alskiego do \Ąliednia,

rvsie i żubrl,, do Schorfheide, hipopotam1, do Nrlryrnbergi''19,

Nacl ogroclełn lvciąż krążył1, sępy,, które r,rlyclostały się z lvolie-

r1,. W noc sylrł,estrou.ą paclłv łupem mvśliwyclr, alhołr,ienr

na tercnie ogroclrr Nienrcl, rtlzącizi1 i sobic zainrprorr,lzolvarte

polorł,anie. Poterrr jeszcze rvielokrotnie przyjeżdżali do zoo,

by sobie postrzelać dla rozr1,,rvki. Z braku egzotycznvclr złvie-

rząt zaclortalali się l,r,ronarrri i garłlronami, które Zabinska,

zaradrra gospodyni, późńej konserrł,orł,ała tł, rłlekar;h i ser-

rł,owała srł,oini gościom jako krttopattł,\,:t). Nikt się specjalnie

na pololł,ania nie uskarżał i gatvrorrólv nie żałor,ł,ał. NIożna

przy j ąć, że,.ostentac1,, j n ie denronstror,n*anie bie głoś c i rł, rze-

niośle rł,ojenn\rn", jak rv książce W tot,varzl,sttt,ie zn,ierzqt

określa polorł,ania Janes Serpel l21. Llznavl,ano nrilcząco

za rrrniejsze zło, niepozbar,l ioną infarrtvlizrnu zabarvę. pożało-

rł.arria godną, ale zaper,vne skrrteczną lr, łagodzeniu pozionru

agresji rł,roga, bo ,"v końcri ,,człołviek na pierr,vszeirstwo".

Nigcty nie pojałvił1, się rł,ątplir,rrości, czv ogród zoologiczrry

jako taki nra lv ogóle rację bytu, zaś jasrro ustalona lrierarchia

bytów i potrzeb ponołł,nie clała o sobie znać, gd1, na terenie

z,oo założ,orlo tuczarnię ślviń. Pomysł okazał się chl,biony,

bo śrrriniom rrie nożrra brrło zaperł,rrić odport,iedniej tenrpe-

latltIv, a dvrektor tzeźli, którenru podlegać miała tuczarnia,

sprzecirlił się zakripor,r,i słonly. Chłód dawał się zrł,ierzętom

rt,e znaki. rvięc co cizieir padało kilka prosiąt. \V koilcu \Ąl],,bu-

chła epizooc ja czerrł,onki i rłszl,stkie śr,r,inie trzeba było

zabiC2,
Podczas liklvidacji rvarsza,lvskiego zooLttLz Heck niał

poclobno dać do zrozulnienia. że najgorsze \ĄIarszalva nla już

za sobą, bo ,,na tvtn terenie nie plzel,viduje się rlalszl,ch

działań rvojennl,ch". zdarliem zabińskiei, prześladolł,ała

go vr,izja Berlina, bombardorva l1e8o plzez Arrglikórł,, przeko-

nanie, że r,vszystko, co najgorsze, Niemcy mają jeszcze przeil

sobą:3. Czv to możliwe, że jlż rvted1,, ną początku lvojny,

porvątpieurał .uv złvycięstrł,o Trzeciej Rzeszv i r,v1,oblaża}

sobie katastrofq berlińskiego zoo? Ptzecież rólvnocześnie

dokładał starań, by pokazać śrviaiu potęgę rriezlvl,ciężorr1,,ch

Nierniec, które dysponują śrotlkami technicznvmi pozrł,alają-

cvmi człorł,iekolł,i niema1 całkorvicie podporządkor,r,,ać sobie

śrviat przrlrody. To w końcu zespół Hecka postanorvił odtłvo-

rzvć łv_vmarłego na początku XVlI wiekrr tura, zakładaiąc,
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że por,rlodzenie tego projektu prz_vpieczę [rr je donri nat; ję

Trzecicj Rzeszlr.
Porlczas poblrtu lv Poisce Heck odu,iedził rrie tylko

\\'arszar,rlę. Wyrł,iózł Łakże z, Białor,r,ież}. koniki polskie,

bl, odtr,r.orz],ć tafpanv, oraz żrrblv, które pragną1 uchrolrić
przer1 degetleracją Iasoillą. Aby popralvić rł,italność gatunkrr,

krzt,zon ał je z bizorrami. co tak traprarvtlę groziło zagłaclą

żubrórł,. Hecka. którego Jarr Zabiński naz_vrvał ,,fiihrerem
ochronv przrlrod1,"', szczegól nie jeclnak interesolvał tur.

Dzieje eksper}rlnentu polegającego na krz1,2611,ąliu krórt,

różn,r,c]T ras i stopniorvym eliminorvarriu cech śr,viadczących

o rrdonron ieniu, aby lvydobl,ć cech1, turze, omarviają Piclir
Daszkier,r.icz i ]ean Aikhenbarrru lt książce Aurochs ]e refulur

tl'une supercherie nazje, niestet,rl, nieprzetłumaczonej na język

polski, ale szeroko znanej nie tylko rv kręgaclr biologólł i tak-

sonomórł, dzięki znakolnitenru reportażor,vi Adana \Ąrajraka

Polv,rót hitlerowskiej kro1,l,,ił opublikorvanetttu ri, 2000 roku
u. ,.Gazecie Wyborczej"2]. Tur miał się odrodzić jako symbol
por,rlrotrr do pragermańskich korzeni. Zdanieln Hec;ka, uosa-

biał germańską siłę i ż,yl,y6tność. Poiężne i agres,,,rvne zrvielzę
(szacuje się, że dorosłe osobniki ,lvażyły nar,r,et clo ośnriuset

ki logramól,v] pobrrclzało r,,".yobraźnię nazistórł, rozczvtanvch
lv Pleśni o Nibelungaclt Nie ma co się dzirvić, że prace trad

jego odtr,vorzenienr były finansorł,ane ze specjalnego lundrrszrr

SS i doglądał ich sam Hermann Góring, znany jako zapalon1,

l-nl,ślirł,v. Dzirvne, że Sebald, z,awsze tak rłyczulonv na histo-

rvczltą amnezję, ani słolvem nie rvspomina o kalierze T,tltza

Hecka r,v SS. Czy to dlatego, że dvrektor berlińskiego zoo

zacierał po r,vojnie ślady 5rł,61ęi nazistolvskiej działalności'i
Odcinal się między irrn1l61 od Eugena Fischera, niemieckiego

eugenika, którego teorie l egitymizor,vałv eks ternrinację Z_vdórv

i Romórv, choćT,viele r,vskazuje na to, że obaj się ptz5ljaźlill.
Trzeba zteszIąnazłr,ać lzeczy po imieniu: ,,[...] strvorzenie

tuta z zach.orł,anych (pielwotnych plerrviastków> kołaczącvch

się po krorł,iclr rasach, toptzecież nienral len sam pomysł,

co s tlł.orzerrie przez selekc ję Iaso\\,ą nadczłorvieka"25.

Nazisto,tvski ploglanl cz_r.stośc1 lasorvej obejmor,vał nie t1,lko

lrrdzi, a]e także roślin1, i zrł,ierzęta - lvojnę ,,rł,liczollo r,l kosz-

ty", zraborvaneTv Polsce i na Ukrainie zlr,ierzęta zaksięgo-

\vanO po stronie plzvchodólv. Eksper,1,,nenty na zrł,ierzętach

i eksperl.men[r, na ludziach stanorł,iłtl drvie stronv jeclnego

rrredalrr - TeszLącały 1vig| XX lvydaje się pod t],rrr rvzglęclerl

rnode1olr,},. potrł,ierdzając, że nie sposób clddzielić; politvkę
od bjopolit],ki26.

Pisze Arkaditlsz Z}rchliński:,.Logika nlaszynv antlopolo-
gicznej - lł, jej norvożytnej postaci - dopror,r,adziła |,..] przez

r,vyd21"1"r.1. z,lvierzęcia łł, ciele samego człorł,ieka. c1o <nie-

-człorr,ieka \Ą,vtwolzonego plzez człolviekar. cz1,1i Zl,da III

Rz,eszy"2'-. Z kolei, zgodnie z logiką 11ll,pierarria ślaclóTł, zr,rrie-

lzęcości z człorł.ieka, \Ąlylnazano z parłrięci illrrazję szczLtrórv,

które lvlpełzł1, na ulice nierrrieckicb niast po bombardo-

rłaniach a]iantór,r,,. Lutz Heck doczekał się popiersia rł, alci
d_vrektorółv berliliskiego zoo, Przetrrł,ała pamięć o tł,alecznvnl

turze, którego kilka egzerrlplarzy Ę661 przr.lrł,iózł do Prrszczy

Bialolr,ieskiej. Clroć tak naprarvdę nikt nie rł-idział [ura

orl 1,627 roku, bo 1lrzecież nie łlozna, jak poclkreślają genet1,--

c],,, ocltl,r,orzvć rvvrnarłego gatltnkur8.

Zlvierzęta na rvojnie
Porlzilv dla siłl,i rvaleczności zrvierząt od nieparrrięlrrych

czasó,tł, obracał się przecir,vko rrim, Trudno dzisiaj rvvobrazić

sobie skalę barbarzr,ństrva tolvarzyszącego rzvmskim igrzrl
skom, kiedl,to rlla rozrvllki i zaspokojenia mordercz},ch żądz

mieszkańcór,r, imperium rł,alczrrły nriędz1, sobą rozjrrszorl c

Irv1., 1anpar tv, tvgr,u-sy. niedźlr.iedzi e, słonie, bvk i, nos orożc c

i hipopotamy, dobijane plzez gladialoró,tł, lub uprzrllvilejo-
\ĄIanych przedstarł,icieli publiczności. NIasakrani zwietząt
celebrorł.ali okrutni rr,ładcy srvoje zlł,ycięstr,r,a militarne:!.
Podobno Góring chciał zapolotł,ać na tula. co wl,daje się

rvielce prarł,dopodobne. biorąc pocl ulvagę jego patronat nad
pIoglamem l,r,sklzeszenia tego gatunkrr. Odbierając żl,cie

turorł,i, którego odrodzenia dog]ądał. mógłby stać się paneln

życia i śmierci. ZreszLą cz}, nożna rł,vobrazić sobie r,r,ięk-

szv .,triunrf" człolł,ieka niż poskrornienie dzikiej bestii?

Czv można iepiej przl,pieczętolvać zrvvcięstrł,a odniesione

na innrrch polach i skrrteczniej usankcjonor,r,ać antropocen-

trvzn? To szou,inizm gatunko\\.\,, nie szacunek dla zlł,ierząt,

sprarvił takze, że zrvierzęta 11,1,5r"rłano na rvojny, b], lvalczył},

o splal\.\i. które rr, żaden sposób iclr nie dotyczą - poległe

lr, lvalce, zawsze nrogłv stać się rłl5l56|6(ąlorl,cznl,p oori1-
kiem dla żolnierzy. \Vszyscy słvszeli o słoniach bojolvycfu,

które słrrżvł5, armii Hannibala, czy o psach spadochronia-
rzach lł, czasach bardziej nan rvspółczesnvch. Jak tlotącl, rrie

było clr1,,ba \Ą,ojny bez udziału zrvierząt. Do legendl, przeszedł

koń Bucefał (,,bl,czogłol^",1,"), który śmiertelnie Iannv w bit,lvie,

rvyrviózł resztkami sił srłlojego pana, Aleksandra Wielkiego,

łv bezpieczne nliejsce i skorrał. Rozżalony r,r,łaclca uparniętnił
później dzielnego lvierzchorł,ca, budując lniasto na jego cześć.

Tego tl,pu historie - przypornnijmy także ukocharrą Kasztankę

,ł.a
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maIszalka Józefa Piłsrrdskiego - służą nritologlzorł,aniu wojnv.
łV rzeczvrvistości rrmierające na rł,ojnaclr zwierzęta Jrozostaią
anoninorł,e, a ich śmierć - prozaiczna i pozbalviona heroizrnu
- mało kogo obchodzi.

Konie bvly głodrre i zgonione tak dalece. że co pelvien czas
ustar,l,ałJ,. Nic dzirvnego: koła zarzynał1, się lv błoto po szJln-
k]e, a na drabiniastvm rvozie pod trochą o1szorł,ego chrustu.
siana i słomv 1eżało sanl,ch karabinkórł, sztuk sześćdziesiąt
r kilkanaście pałaszórłl, nie 1icząo broni drobniejszej,

Konie poja,tl,iają się w oporł,iadaniu Stefarra Zeromskiego
Roz,dziobicl nos łruki, h,ron,l/.., Ciągną rvóz, na którym powsta-
niec stvczniowv Andrzej Borvcki przerł,ozi broń clla jednego
z oddztałów. Na srł-ojej drodze spotyka carskich rrłanóu,.
Pierr,vsz1, z koni pada od kuli ptzez1aczonej dla porł,stańca.
..Zwlerzę stęknęło żałośnie i padło bez tchu na nogi konające-
go Andrzeja". Szy,bko sivgło na zimnie, podczas gd1, jego pozo-
stały przy żvcirr torvarztlsz szarpał się rv zaprzęgul.

Skoro poczuł trupa, ślepie nu krrvią nabieglrr. glzvwa
na karku ,ivzburzvła się dziko, szarpnąl się .lv [vł, potem cis-
nął naprzód całvm korpusem, bił nogami rł, zienrię i lłier.zgał
na lvszr,stkie stlonv n takiej furii. że tylna jego noga r,vpaclła

nriędzy sprlrcłry przedniego koła vr,ozu. szarprrął jąz całej
mocy i okropnie złarnał pol,rlyżej pęcinv, Bó1 lł,prar,r,ił

go rł.eT,l ściekłość tynr rł,iększą. Rozjuszony, rvściekłvni sko-
kanri rzrrcać się począł. Kość pękła na dl,toie rrl taki sposób,
że ostlv i jak nóż śpiczasty jej karvałek przebił skórę i coraz
bardziej, u,skutek targarrla, ją okrawa1.

Stal tak ze złamaną nogą całą noc. ,,Wyclągnąć jej dla wie1-
kiego bólu już nie usiłolvał. Obnażona kość przy każdl,nr
poruszenirr zaczepiala się o drzervo i krajała skórę". Rżai tyiko
rra rł-idok nadlairrjącvch krukórt, i.nlron, z których jedna

plz\ilnaszelowala aż do nozdrzy zabitego konia, z których
sączvi się jesz,cze sope1 krlłli skrzepłej, okrr.tej błoną rudalvą,
Bvstre i przeniklirve 1e1 oczy clojrzałv. co należy. Wtedv bez
namvsłrt skoczl.ła na głorł,ę zabitej szkapy. podniosła łeb
do góry, rozkraczl,ła nogi jak drrval zabierający się do rąba_

nia, nakieronała dziób prostopadle i jak żelaznvm kilofem
palnęła ninr nlartrve oko trupa. Za przvkładem śmiałej wrony
ruszr,lJ, się jej torvarz1,,szki. Ta preparorvała żebro. inna
,162_1rpała no1ę, jeszcze rnna rozrabiała lanę \\r czaszce.

Koń, ze złamaną nogą nie nra co 1iczvć na pomoc. Chłop
z pobliskiej rvioski, który znajdrrje tlupv i poc;lrvlonego nad
nimi konia, próbrrje bez por,r,odzenia udusić ,,niezdatną
szkapę". W końcu jedrrak zostawia ją, bv skonała \Ą/ Inęczal-
niach - gdv zr,trierzę rvl.ciągrrie kopyta, chłop przyjdzie zdjąć
z niego skórę. póki co nra pełne ręce roboty z nieżvlvym
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.. -,r.iefzchouicem. Nieza}eznie od svmbolicznej rr vrnorv1,
,,riac]ania [skojarzenie dzlobiących ptakórv z zaborcarniJ,

" :!jca t].1 rtwagę zrórvnanie śmierci żołnietza i zrvierzę-
., ]ecina z \Ąrton zagląda do wnętrza mózgu porvstańca, co
.:,iorricie zaburza oborł,iązrrjącą rv kulturze europejskiej

_, s:r,nkcję rtmierania, Niedoszły bolrater rrnriera jak zrvierzę.

", 
.irrralis t'1lczn1, opis męczarni rvierzclrorvca, stąpającego
.tl\,1l} szpicem nagiej piszczeli po błocie i po kamieniach":]0.

:. .:.rl.- spvcha na drugi pian ostainie clr\vile życie porvstań-

., przvwodzi na rnyś1 fragrnent1, pamiętnikór,v r,vojennych,
,. przvkład ustępy z dziennika kapitarra Nlercera z bitlr,,y pod

-','aterloo, gdzie morva o pozostawionl,ch na poiu bitrł,y i ska-
.lllch na dłrrgą agonię koniach, z których brzuclrórł, wypada-
. rrnęirzności31, \Ąr podobny sposób - zosta,tvione na pastwę
_ stl - zw ierzęta kończ5lły Ż,llcie jeszcze u plo8u XX rvieku,

. : postęp teclrnicznlr i nreclranjzacja r,vojny wcale nie ulż5,ł,v-

h cierpieniom. Szacuje się, że rł, I ,"vojnie śr,viatorłrej zgirręło
.i-"nr milionólv koni - zdanietl niektóryclr, były one narłret

,. arunkietn możlilvości trlvania rvojny, nig zarvoclziłv borviem
.rll. gdzie nie sprarł,dzały się pojazdy kołolł,e. \Ąr książce
j_:lltnals ił I,1Łr Jllly Cooper pisze, że najgorsza dla korri
: ", la rlloina okoporva, kiedv to rł,ierzcholł,ce grzęzl5, rv mule
, :arnały kończyn],. albo wpaclał5l do głębokich, r,vl,pełnionych
.', odą i błotern, 1ejórv połvl,buchorł,\,ch, skącl już nie potra-

.ll,się r,r,ydostać; co gorsza, nie zarł,sze nogłr, liczvć na to.

u e jakiś żołniev skróci iclr męki celnynr strzałern z kalablnu.

'':rororł,ałJ, i uinierałv rra skutek zatrrrcia lub poparzeń gaza-
.:ii bojor,vymi, r,r,strząsólłl ps}rchicznych wvrvołanJrch przez
:,Strzał, a takŻe z,tł.l,cieńczenia. niedożlry,,ienia, odr,r,odnienia,
,.loclczas transportów i rv następstrtlie rozmaiirlch infekcji, jak
-,,- Afrvce, gdzie koniom, osłonr i mułom szczegóInie darł,ała
.ie u,e znaki nrucha tse-tse. Wprar,r,,dzie lv okresie I rvojny
.iviatorłlej pojau,lły się tt armil r,vyszkolone słrrżby weteryna-
:r,jne. ale oclratoll,arre przez nie zrvierzęta trafiały potrownie
i a fi,ont. Zr e sztą zw aży lv szy okolicznoś ci, clo p o d star,r,o-

,,r vch rrmiejętności T.vojskorve80 \Ą,etelynarza należało przede
-,r-szvstkinl unrieć dobrze strzelać32.

Jak to się stało, że truprl zr,r.ierząt zniknęł1,, z pola rvidzenia?
:otografie zwierząt, które pojar,viają się rv książkach histo-
:r,cznvch, należą do 1tyjątkorłro stereotypowych, co przecież
.?.nacza 11,1rpaczenie obrazu \ĄIojlrJr, Wystarczv jedrrak poglze-
iać rv arclrirł.ach, jak bez mała sto 1at temtt uczvnił Errrsi
:riedrich, r,vyclając r,r, 1924 roku antyrłrojenn}. albun Kr"eo
Ienl Kriege! (łVojna przecirv r,voirrieI), by zdać sobie sprarł,ę

l rzezi, jaka miała miejsce. Obok zdjęć z okopórł,, szpitali rvoj-

skorvtlch i splądrolr,anl,ch miast, Fliedrich zamieścił \ĄI swojej
_.siążce lotografie przedstalviające pola usiane szkieletanli
_ioni. Niepogrzebarre. bielejące kości, pozostarł,ione gdzieś
:la odludziu. trvorzą pralł,dziłt ie apokaliptvczn1. krajobraz,
i\-iclz przy,ir,ykł do innl,ch obrazórv, bo od niepanriętnvch
:zasórv zw,ierzęta służą najczęściej jako rekrvizvt, za którego
l]olnocą mitologizuje się konfiikty zbrojne i przr.daje dosto-
'eństłva bojorł,nikonr. Weźmy zdjęcia Rogera Fentona z ulojny
irr-nskiej - zbior lotografii o lvynrorvie propagandolł,ej
por,rlstały na zlecenie rządu brl,tl,jskiego rv latach 1855-1B56J,

gdzie próżno szukać śladóll r,valki, a lł,ojna ,"r,vclaje się rozgrr,-
lł,ać poza linią frontulr3. Nie znajdzienltl zr,r,łok poległl,ch żoł-
nierzy, znajclziemy za to niemało reprezentacvjnych portretórv
konn1,6|, Na kolejnvch zdjęciach pojart iają się lśn;ące rr ierz-
cholł,ce dosiadane przez rł,ojskorł.vch rvl,ższej rangi - ogląda-
my wymo\\Ine obraz1. przvrvództr,va. z koniem jako atrybutem
r.vładz1, i tor,varzvszem żołnierskie]' chr,r,ały. Propagandor,vy
reportaż Fentona rozmija się z relacjami spisanl,mi przez
śrviadkór,v l,voiny i zupełnie nie przvstaje do cloniesień pra-

solvych z tantego czasu, gdzie mowa o koniach ginącycI
rra polaclr biterł,nych. a takźe pokrytyclr zeschniętvnr bło-

ten albo wJrciei]czon_vch staniem na mrozie szkapach, które
z braku poż1,,rt ienia łvpadają rv obłęd i z)adają o.qonv swoich
konrpanór,v3a,

\ĄI5lkonuiąc rozkazv opiekunów, zwierzęta chronią baz1,

rvojskon e i lotniska, pomagają rv ervakuacji cvwilólv. szuka-
ją zaginionvch potl gruzami, r,r,alczą i umierają r,t rvojnach,
choć rzadko kiedv ludzie y:tzvznają, że nrają rvobec niclr
rrienożlilv1, do spłacenia dług. Do przesl,,łania r,viador-ności

r,vojsko od r-riepamiętn]rch czasó\\, użvrł,a gołębi i psórv. Tyn1

ostatnim rvciąż po.,r.ierza się llajnieb ezpiecznielsz,e zadania.
Niegdvś lvtlkorztlstylrrane br,lt lł, bezpoślednim ataku, ale
stałlr 5ię zbvt łatrvl m ce]ern dla norł,ocześnie rrzbrojonr,ch
żołnierzy, Uczestniczą jedrrak 11, patrolach i szukają lnin
lądorł,r.ch [clo 

,tvvkrl,rvania mln głębinon ],ch szkoli się dzlsiaj
także deifin1,). Podczas Il rvojrrv śrł,iatorł,ei ps\r z plz_vc7,e-

pionvlni clo glzbietu łarlurrkatni 1yy|l6fu61rylli rvvsvłane
b1,,ł,r, rv rnisje sanobójcze - Rosjanie plzl, ich pomoc.v unie-
szkoclli-"viali nienrieckie czołgi3;. \\r r,r,ięzieiriu Abu Glrraib
szczuto psanrl osadzonJ,ch tan Irakijczyft [11,. \Vczesniej
podobne r,vvdarzenia rniałr, nriejsce rł, obozie Guantananro,
Zwierzęta nie małv wvbolu - trigdy nie rnają, bo traktuje się
je rł,rljątkorvo instrunrentalrrie. Na przykład r,rliele psórv. któr,e

przeż_vł1, lvojrrq lv \ĄIietnamie. zosiało porzucorrrrch przez
tvycofującą się arrnię albo zabitl,c}r, ponier,r,aż oba,lviano się,

że przeniosą do clomrr tropikalne chorob1.. Kosztv erventLr-

alnei krł,arantann1, bl,ły, zdaniem doli,ódcólr,,. zbvt rvl,sokie.
W rvojsku oborł.iązuje brrrtalna zasada: zrvierzęta gina z rękl
srł,oich 11.y6fu9łł,arvcó11,, gdr, stają się nieprzvdatne lub gdv
okoliczności spral,viają, że ich uniejętności nrogą przydać się

stronie przeciłvnej. Cooper przr.ponina 1ristolię belgijskiego
ż<lInterza, który łl. 1914 r,okrr. poninro łez, spalił żrrrvcern drł.a

tJ.siące pięćset goiębi, b1, nie clostały się rv ręce Niemcólr.36.

Rórł,n jeż eksper\,,nrent\r na zrvierzę[ach służą bardzo często
aparatorvi nrilitarnenu, o czvrn rł. kontekście \ĄIoin\. czio-
r,t ieka ze zlvierzętami i legitvnizujących ją aktórv pralvnt ch
przypomina Dinesh ]oseph \,Vacliu.el, Zrł,ierzęta, c1o którvch
celuje się z broni o clużej sile rażenia, słrrżą chirrrrgonr iako
nateriał clo ćrviczeń:r7. \Ąl książc e IĘv zll,tl]e nie zw, ie rz ąt P eter
Sirrger szczegółorvo opisuje katusze, jakie rł, \Ą,oisko\Ą,ei bazie
lotniczej Brooks rł. Teksasie przechodziły rnałp1,. Zlvierząta
uczono obsłrrgirł,ać sl,mulator lotółv, aplikując im lvstrząsv
elektryczne, a nas[ępnie poddarł.ano radioaktyrvnenru naplo-
nr ieniorvaniu al bo d zi ałaniu chemicznvch środkór,v bojorv1,6fu ,

abv zobaczvć, jak rvpłvnie to na ich zdolnośr;i pilotorvania:l8.
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Testv broni nuklearnej na rł,odach atolu Bikini rv lataclr czter-
dziestvc h u bi e głego rł,iekrr spol,r,o donrał], śmielć tysię c1. zi,vie-
rząt, rr. tlrn1 11y521,, szczLrrótt, śr,viir i kóz. ktrlre zaokrętorvano
na doślłriadczalnvch ,.alkach śmierci". Podczas Il rvojnv śrvia-
lol,r,ei profesor Unilł.ersyte tu Harvarda Louis Fieser, znanr",

szerzej jako ,lr.vnalazca napalnu, próborvał trvorzvć fornracje
sanlobójcze z nietopefz\,. Zv;ierz,ęta nriałr. zostać zlzucone
nacl Japonią i zdetonoir..ać bomby zapalające, które chirurdzy
1152yllnIj inr pod skórę na k]atkaclr piersiołvych, zostalviając
na łvierzclru kar,vałek sznurka. Autorzy projektu zakłaclali,
że gclv t1.1ko rrietoperze zrrajdą kr1,-jćlrł,kę, spróbują pozbyć się
irl-tującej je lirrki, odpalając przv okazji łaclunki rvvbuchou,e.
Na szczęście niefortunne próbv przeprorvadzone tv Norłl\,ltl
Nleksl.ku sporł,oclo,1,r,ały zaprzestanie dośrł,iadczeń39. Długo
jeclrrak nożna bv rvynrieniać tego rodzajtr przykłady zalegali-
zot,t anvch i prorł,adzącvch do śrnierci eksperynrentórł,.

Historii zrvielząt ginącl,ch na rvojnie, podkreśla Ster,en

|ohnston, nikt jak dotąd nle napisał iak należy. Wciąż
polł,racają borvien frazesy o bolraterskiej ofierze, zbvt rzad-
ko jedirak podaje się 1'v 11rąŁplirvość przesłanki dotl-czące
rrdziału zr,r.ierząt rł, r.voinach i rzadko kiedy p1,.ta się, jak
nalzuconv inl imperatl,rł. pośrvięcenia się dla dobra czło-
lr.ieka ma slę do sposobrr. rv jaki deliniujem1, patriotvzrn
i okleślarn1: nasze tniejsce lv ś,uviecie.. W artlrkule,Ąllima]s
in I[clt Commemoration, Pr_Ltrioisttl, Death ]ohnston arrali-
zuje stlategie rrparniqtniania bohaterólł, \Ą.ojennvch, w t}rm
zwierząI. Interesują go pornniki, nriędzy innyrrri lorrdyński
T]re Animals irr \Ąlal N{ernoria1 zaproiektolł,anv plzez Dar,lda
Backhouse'a (2004J, któIe8o porł.stanie zairrspilori,ała r,vspo-

nrniana tutai książka ]illv Cooper,Ą ttima]s in I|'clr. ]ołrnston
porównuje nronutnenI Backhorrse'a z ponnikien Trzt;ch
Zołnierz,s, (The Three Soldiers) rv Waszr.ngtonie, pośryięconvm
wetelanonl z Wietrlarnu. Dla przyponrnienia: jest to banal-
na rzeźba o ostentaclrjnie ofiarniczej,"ł ymorł.ie, albol,viem
Fredelick Hart, autor pomnika, całko.ł,icie zignorou,ał impe-
rialnv i 1udobóicz1, aspekt działań militarnrlch r,v Wietnanrie _

}latrzvtnv rra nrłoc]vr;h i nierł.irrrrych chłopcól,v r,l. rnundurach,
po'ir.ołant ch do rł,ojska, b], spełnili szlaclretny oborviązek.
Lon clrrirskienrr pomrrikorł,i zwiełząt zarzttcić można podobną
zacholvarł,czość fornrv i rówrrie anachrorriczne przesłanie,
Koń, pies i drł,a obciążone jukarni nruły, rł,1,(61ąne z brązu
r,r, skali 1:1, przechodząplzez otlr,ór rn, rvygiętej po łuku ścia-
nie, na którei, po stronie wer,vnętrznej, znajdrrje się relief
przedstałviający glupę zwierząt {między innymi konie, wiel-
błąd1,,, gołębie, słonieJ oraz dr,r,ie parniątkorł.e inskrvpcie. Jedna
z nich infolnuje, że pomnik został pośrł.ięconv rvalczącl.n
na rł,ojnach z,"l.ierzętom, drriga głosi, że ,.nie łriały r,vyboru"
(.,Tlrey had no choice"]. Czy sło,il,a te uznać należl. za lu5,raz
krytyki działań człorł,ieka. a r,r,ięc formę nagany, cz,l. raczej
1amentac.ji? Jolrnston nie nra r,vątpliwości, że napis oznajmia
stan rłrr.ższej konieczności, a zatem clrodzi o lanent. patrząc

na pomnik. nie sposób uzmtlsłorvić sobie, że udział złvierząt
lł, rł,alce rviąże się z pozbałn".ieniem ich autononrii i odebra-
niem im prarv, Tutaj potrzebnv byłb1, raczej antypornnik,
dekonstluujący iclee ponlnika. a nie ponrnik ufundor,r,any

na letolyce pośrł,ięcenia, która legitlrnrizrrje śmieć, a narvet
usprau,iedliłł,ia wojnęao. O takie jednak trudno, bo mało
które realizacje skłarriają do głębszej refleksji, cżęsto wIęcz
trvlvializując clerpienie. Spójrzrn1, na odsłoniętv ."v 200B
roku rv \,Iosk,"vie pomrrik Łajki, bohaterki zimnei lvojn,r,

i ofiar1,,"r,l,ścigu zbrojeń u, kosmosie. Pomnik stoi łv pobliźu
Pań s tl,vorve go Instytutu Badałvczego lv,Iecll,cyn1,. Wojskowe j.

Przedstarł,ia rakietę, która przekształca się r,v dłoń, i stojącego
na niej pociesznego pieska. Kto na jego rvidok pomvśli o urł,ię-
zionej n sprrtniku Łajce? Konrrr przyjdą do głon y sprarvdziarrl-
rr.yLrzvmałości suczki, poprzedzające jej rł.vslanie na orbitę?
A przecież tl.godniami testowano jei odporność na hałas,
."vibracje i przeciążenia, zmykano r,r, herrnetvczllej kapsule,
ab1,- zbadać reakcję na zmiany temperatur1,- i ciśnienia, Łajka
zmarła tł, czasie 1otu z po,1vodu stlesu i przegrzania. Inriona
rł.ielu zlvierząt. któIe zginęły 11, podobny sposób, nie przedo-
stały 5ię narł,et do u.iadomości publicznej.

Upamiętniarrie zr,r,ierząt-bohaterółr. rvojennyclr poz\ĄIa-

la ukr1,,ć ich uplzedmioto,w,ienie i brutalne plakt}.ki, jakie
tor,varzvszą ich przl.sposabianiu do rvarurrków bojorł-vc h.

}edna z nich to podcinani io.o11,ych konion i mułom,
b1, rł,yciarł,ane przez nie odgłosy nie zdradził1, obecności
,lvojskorł,ego patrolu i nie naraziły lla niebezpieczeństTvo żoł-
nierzy. Szkolenia psólł,. obejnujące przyz,"vyczaianie z,"r,ierząt
do odgłosu strzałórł, i huku rvl,bughających bomb, na]eżałobv
nazl,rrać norderczą toltulą, [6 11, przecilvieństwie do 1udzi, nie
orlróżrriają one symulacj1 od rzeczyrvistości, Dlaczego zatem,
p,vta ]o1rnston. rrie rł,spomina się o sadvstycznych sposobach
łanrania oporu zrrlierząt, a rł.ojsko serr"vrrie opinii publicznej
bałanrrtne 1ristorie o dzielnvcl-r koniach i psach jako rł,ier-
nvch torr.arzt,szach broni? Nic natomiast Irie mórvi o koniach
sprzedarł,anvch po rvojnie na ubój albo odstrzelir,l.anl.ch bądź
usvpianvch psach, które nawet nie trafily na front. bo nie
spełniły oczeki.,vair pokładanych lv nich przez selekcjonerórv
lub notorycznie okazvrvał,v nieposłuszeństT voa1.

Oczekuje się od złr,,ierząt, że dol,viodą s\Ą,ojei miłości
i lvlerności rvobec nas, biorąc rrdział lł", konflikcie, o któ-
rynr nie mają pojęcia; że wy(ąfą się odrvagą i bohater-
stwem, choć pojęć tych nie potrafią skonceptualizołvać.
Antroponorfizujenr1, zl,v ier ząta, proj ektujemv na nie lucizkie
ceciry, nie przestając instrumentalizować zwtelząt, Z ,,rniłości
do o.|czvzny" rvysyłanry zrvierzęta na śnierć (podczas I i II
wo jny świato-uve j r,vielu rł.ła ścic leli dobro-"volrrle oddavr,.ało

s\Ą,oje ukochane psy i gołębie na potrzebvT,r,ojskaa2). Z ,,mtŁo-
ści do z,lvierząt" stalt,ianrv inr pomniki. Ślviadczą one jednak
o praktl,kach. które donagają się raczej potępienia niż upa-
rniętrrienia, co rvięcej. stanorvią tvch praktl,k ciąg dalszy.
Jak pisze Johnston, pomniki z:,,-ierząt przekształcają ofiary
naszego okrucieirstrva rv bohateró,"r,, których r,v bó]u opłaku-
jern1, - a skoro opłakujemy, skolo pośr,vięciliśmv [o. co nam
najdtoższe, to musimy być dobrzy. Nie tylko dawanie życia,
ale także gotowość jego odbierania staje się testem miłości
do kraju. Nasz patriotyzm - naTł,skroś nalcystyczn}r - ufundo-
,,vanv został na 1ogice ofiarrr: perrł,ersvjnie karmi się śmiercią
i torvarzvszy mu udomorvianie przetnocvalr. Publiczne uznanie
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]]stug zwierząt \ĄI 1]ostaci pomnlków czy meda]i nie idzie
,, palze z rozpoznaniem przerłinień ]udzi .lłrobec zw terząŁ.
.k na razie, służv raczej ukrlr6i1 albo naturalizacji naszej

,,aci nimi doninacji. Pomniki zwierząt zaśrł,iadczają rv dużl,m
::opniu o nieclręci ludzi do rezvgnacji zplzyznalych sobie
:_ izr-r,r.i ] ejólłr. Mani festacy jnie denonstru ją nasze z,w iet zch-
:ltctrvo, w tvm pIz},,\Ąrilej nazylvania, którzv każe zamilknąć
latutzeaa. Wojna ze zwierzętami trłva, choć nie wvgląda
:a rvojnę, bo ,lvszvstko dzieje się \ĄI najestacie ptatł,aa5. Trl,va,
io pozrł,ala uper.vnić się człolviekol,yi 11r jego ,,człorł,ieczeń-
srlvie" [odróżrrić się od zwlerząt). Końca tej ulojnv nie widać,
larvet jeśli \Ąrciąż lykoszeten uderza lv człolvieka - rv zrvierzę,
itóre nadeszło po zwierzętach. l

\1'ak: z Baszirelli, scenatiusz i reż, A, Folman, Izrael Niemc\, -
lrancja 2008.
: Zob.: C, ]v{cTntvre, Belgrade Zoo Anjnta]s Prclvide Ear]l,trtrclt.llillo.

doniesienie Reuters Group plc z dn, 30 V 1999.
] 

,|, Rolin, I ktoś rzur:ił zo ninl zdechłego ;lso. przei, \§, Dirrski.
\\'r,dalvn;]ctrł,o Czarrre. \Ą/ołorn,iec 201 1, s. 16-17. 57-59. 63-6.ł. 123-121'
bardzo dziqkrrję dr N{onice Żólkoś za rvskazanie mi reportażr.Rollna,
: \\'.G. Sebald, IĄrojna powietrzna i ]iteratura, przeł. Nl, Łukasietł,icz,
\\'vdanlnictrł,o \IV.A.B.. lVarsza\Ąla 2012, s. 110.
] Tamże, s. 109-110.

"Zob,:J. Berger, Po cóż patrzeć n(] zwierzęta?, [u,:] tegoż, O patrzeniu,
przeł, S. Sikora. Fundacja Aietłreia, \Varszarłla .l999, s. 33-36.
:\ĄI.G, Sebald. dz. c,"-t.. s. ]10-111.
E Zob.: Tamże. s. 110.

l a ll] Ze- s +:l

]1]Seba]d zwlaca uwagę Łakże na rośliny, np. na postęp zarastania grrr-

7o\\ |rże7. chttatlr, -zob.:lamż_e, S,51-52,
lL D. Czaja, Zrvierzęta w k]atce (jęzl,,kóĄ,,.Konteksty. Poiska Sztuka
Ludolr.a" 2009 nr 4, plzypis 16 na s. 125,
1 ? Zob.: D.|. Wadilvel, Th e \fo r Aga i n st Aninals. D o m 1 na t i on, Lavy. a n d
Soł,ereignL;,,.,Griffith LarV Revieu",. Vol. 18, 2009. No. 2, s. 283_2g7
, arrtor odnosi się przede lł,szvstkin do książek Glorgio Agambena:
(lv,r,d. pol.) Holtto Sacer. Stin,elenrlo w]adza i nogie życie, przeł.
\,{. Sahva, Prószyński i S-ka. łVarszarlr a 2008 olaz L'aperto. L'uonlo
e ]'aninlo]e, Bol1ati Boringlrieri. Torino 2002 (fragmentv rr. przekła-
dzie P. N,lościckiego zob.: G. Agamben, Otwal.te.,,Krl,t,"-ka Polit1,671ą",

lato 2008 nr 1, s. :L24-138]; na temat działania,,masz\ln}r antropolo-
glcznej" zob,: A. Zychliń ski, Zwierzę, któregcl nie nla. <Exllerinlentum
c]e ]ltlnljnis nattLro>, ,.Kontekst\r, Polska Sztuka Ludołva" 2009 nr 4.

s. 51-60 oraz P. ]V{ościcki, Złrietzę, które unierttm. Heide,qger, Derrido,
Agclnlben. tamże, s. 61-68,
13 

J, Berger. dz. c1,1., 5, 39.
1] Na terenie zniszczonego ogrodu zoologicznego Zabińscv płzez calą
lvojnę ukr1,lvali Zl,dólv.
]5 A, Zabińska. ],tlrlzie i zu,ierzgto, \\rvdałvnictlvo Literackie, Krakółv
2010, s,28.
16 Tamże, s. 31.

l7 Tamże. s. 37.

16 Tanlże. s. .1,1.

19 Tamże,
2|) Zob.: tanże, s, 46, 54, 66.
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M. Kłobukorł,ski. Krakółr., 2003 (por- D. L-,zalł Rzeźnia, |rl:] tegoż,

Lekr:je cienlnośr;i, \Ąlydartrłictlvo Czarne, \ĄIołorviec 2009. s, 127-145).

'7 A. Zvchliński. clz. crlt.. s. 5B.
28 Por. przypis 21 niniejszego tekstrl.
J|J Zob.: |. Serpell, clz. c_r,L., s. 241-242 oraz P. Singer, I,|\,,zll,łl]enie

zu,ierzqt, przeł. A. Aiichnielł.icz i A. Szczęsna. Paiłstrtorvtl instvtut
Wlrd611,ni6ru, \,Varszalva 2004, s, 109.
31l Wszystkie c,u-tatl, poclrodzą z rr l,datlia: S. Zeronski. RozrLziobic1 tlcls

kl,tlki, wronl,..., |rv:] tegoż. C)pou,iadania, Cz_r,telnik. \ĄIarszalrra 1967.

s,19-29.
3t Por.: J. Coopel.,1łinlo ls in \ĄIar, Corgi Books. I,ondon 2000. s, 30-1]1.
||2 Zob.: Iamż,e. s. 1!1-72., zob, Ież: S, Johrrston. Aninlrl]s in IĄ'aL:

Cotllnlenloraticllt, Patriotjsnl, Deotń. .,Po]itical Researt;h QuarLerlv''
Vol. 65. June 2012. No. 2, s. 363,
irl] Na ten tenai zob. m,in.: S, Sontag, l1,'idołcttdzegcl cierpienio, tłum.
S. Magala. Karakter, Krakórł,2010. s. 60-63.
3a Zob,: J, Cooper. rlz. cvt.. s, 31-32.
irs Zob.: tauźc. s. !'}5.

iJ6 Zob.: tamże. s, 103.
|r7 Zob.:D.J. \Ąladilr,el, dz. cvt.. s, 28.i.
38 Zob.: P. Singer. dz. c]rt.. s. 26-28.
39 Zob.:J. Coopel, dz, .j\.t,, s, 207,
a0 Zob,: S. Johnston. dz. cvt,. s, i:]63.

r1 Zob.: tamże. s,359-i]71.
a2 Zob,:j. Cooper, dz. c],t., s. 73-95,
1'l Zob,: S, _fohnston. dz, c_vt,, s. 359-371,
11 \ĄIięcej na Len tenlat zob.:], Derrida, L'clnina] qtle c}onc je suis.
Galiióe. PaIis 2006; korzvstam z \\ielsii angielsklej: The Aninla] Thot

T]lerefore l Am (NIore to Fo}}ol), przeł, D. \ĄliIls. ,,Critical Tnqrrir_1,".

Voi. 28. Wintel 2002, No. 2, s, 369-418.
4i Por.: D._[, l\tadirł,el, dz. clrt,, s. 283-2g7.

didaskalia 113 / 2013


