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Tradition in modern societies is subject to changes and modifications. Picture of this situation is, in
my present condition corrida de toros in Spain. For some, it is a spectacular fight of man and bull,
wiping about art or even which is an art in itself, for others it is a barbaric act of killing a bull in
front of the audience. The audience of this tradition is quite specific and defined them as aficionados – enthusiasts. True enthusiasts are able to catch the slightest bullfight tradition malpractice and
do not hesitate to take immediate action. The ongoing around the corrida de toros discussion in the
minds of aficionados makes it the right to practice the age-old tradition is threatened. Therefore, in
the last decade, are born many associations of aficionados. Of all the countless organizations aficionados (as well as a foundation), you can even replace UFTAE – Unión de Federaciónes Taurinas de
Aficionados de España, Asociación Taurina Parlamentaria (ATP), association of readers “Aplausos”
or Asociación de Profesionales y Aficionados Taurinos de Utrera.
Magdalena Zió"kowska-Kufli#ska, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul.
Szamarzewskiego 89, 60-568 Pozna#, Poland.

Relacje, jakie zachodz$ mi%dzy jednostkami funkcjonuj$cymi w ramach
okre&lonej spo"eczno&ci stanowi$ nie podlegaj$c$ w$tpliwo&ciom podstaw%
struktury spo"ecznej. Nie s$ one zawieszone w pró'ni i przypadkowe, zawsze oscyluj$ wokó" ustalonego i powielanego przez pokolenia porz$dku/"adu spo"ecznego. Jednym z najbardziej istotnych, moim zdaniem, spoiw "$cz$cych ludzi jest szeroko rozumiana tradycja i zwi$zane z jej praktykowaniem konkretne dzia"ania. Tradycja stanowi niejednokrotnie istot%
ustanawiania norm spo"ecznych, a tak'e wyznacznik kontroli spo"ecznej
w zakresie przestrzegania tych norm. Uto'samianie si% z jak$& grup$ spo________________
1

Ogólna nazwa przyj%ta do okre&lania pasjonatów corridy de toros.
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"eczn$ jest afirmowane przez praktykowanie tradycji przypisanych tej grupie. U'y"am okre&lenia „przypisanych” intencjonalnie – tradycja jest bowiem postrzegana zarówno subiektywnie, od wewn$trz grupy, jak i obiektywnie – z zewn$trz grupy. Przypisanie odnosi si% zatem do tego, jaki jest
stosunek cz"onków danej spo"eczno&ci do ich w"asnych tradycji, jak i do
tego, w jaki sposób nie-cz"onkowe tej grupy widz$ i interpretuj$ czyje& tradycje. Czasy wspó"czesne ponadto charakteryzuje tak'e fakt, 'e cz%&ciej ni'
kiedykolwiek wcze&niej jeste&my &wiadkami mi%dzygeneracyjnej interpretacji praktykowania tradycji wewn$trz grupy. Pokolenia m"odsze, intensywnie podlegaj$ce procesowi enkulturacji, maj$ obecnie potrzeb% zarówno
oceniania fundamentów w"asnej kultury, jak i ustalania w"asnego do niej
stosunku. Nie jest to proces ani jednolity, ani jednokierunkowy. W zale'no&ci od stopnia spójno&ci grupy, mo'e przybiera( bardziej lub mniej intensywny przebieg oraz powodowa( zwi$zane z tym implikacje. Niemniej to
w"a&nie przekazywanie wiedzy o kulturze oraz sposób, w jaki si% to odbywa zdaje si% by( cech$ immanentn$ spo"ecze#stw ludzkich (Elias 2011: 121
i dalsze).
Obecne spo"eczno&ci ludzkie charakteryzuje realizowanie si% w warunkach nie-izolacji. Wewn%trzne, w"asne rozwi$zania okre&lonych problemów
kulturowych s$ w pewnym sensie odzwierciedleniem tej wspó"czesnej koegzystencji. M"odsze pokolenia, maj$c do dyspozycji narz%dzia (g"ównie
nowoczesne media2), które pozwalaj$ im niejako spojrze( „od góry”, czy
„z boku” na w"asn$ kultur%, s$ bardziej sk"onne do jej krytykowania, czy
powodowania jej transformacji. Ten mechanizm dotyka w zwi$zku z tym
tak'e tradycji. Tradycja nie jest ju' niezmienna, sta"a i „&wi%ta”. Jej status
jest cz%&ciej i w bardziej zdecydowany sposób negocjowany. Podlega zmianom i modyfikacjom, czasami jest zarzucana w ogóle, co jest rezultatem
przesuwania przez jedne pokolenia granic kulturowych, ustalonych przez
pokolenia wcze&niejsze.
Zobrazowaniem takiej sytuacji jest wed"ug mnie obecna kondycja tradycji tauromachicznych w Hiszpanii. Jedn$ z nich, i zapewne najwa'niejsz$,
jest corrida de toros. Dla jednych jest to widowiskowa walka cz"owieka
z bykiem, ocieraj$ca si% o sztuk% lub nawet b%d$ca sztuk$ sam$ w sobie, dla
innych jest aktem barbarzy#skiego zabicia byka na oczach widzów. Dyskurs spo"eczny, który obecnie toczy si% wokó" tej tradycji, nie rozstrzyga
jednoznacznie o jej ocenie moralnej. Mo'na by nawet zaryzykowa( twierdzenie, 'e tradycja takiej ocenie nie powinna w ogóle podlega(. Jednak podobne stanowisko budzi wiele kontrowersji i rodzi szereg w$tpliwo&ci,
________________
2 Jak mawia" McLuhan: „Nowe media nie s$ &rodkiem, dzi%ki któremu mo'emy si% odnie&( do dawnego »realnego« &wiata; to one s$ realnym &wiatem i dowolnie przeobra'aj$ to,
co pozosta"o z dawnego &wiata” (McLuhan 2001: 389).
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z którymi nowe pokolenie musi si% zmierzy(. Corrida de toros nie jest ju'
postrzegana przez spo"ecze#stwo hiszpa#skie jako sta"y i nieodzowny element kulturowego krajobrazu Hiszpanii. W &rodkach masowego przekazu
debata nad tym, czy nale'y t% tradycj% zdelegalizowa( lub przynajmniej
zmodyfikowa( na kszta"t godnego cywilizacji ludzkiej widowiska, wci$ga
coraz szersze grono uczestników. Chc$c nie chc$c – otrzymuj$c informacje
na ten temat – zajmujemy okre&lone wobec corridy de toros stanowisko.
Chcia"abym w zwi$zku z tym przyjrze( si% bli'ej dzia"alno&ci jednej
z grup zwi$zanych nierozerwalnie z tradycjami tauroamachicznymi. Specyfik$ corridy de toros w Hiszpanii jest to, 'e, podobnie jak w przedstawieniach teatralnych, konieczne jest spe"nienie kilku warunków niezb%dnych
do tego, by uzna( j$ za „w"a&ciwie zrealizowan$”. Przede wszystkim musi
odbywa( si% w odpowiednim miejscu – na plaza de toros. Plaza de toros
pe"ni w zasadzie funkcj% instytucji spo"ecznej, obecnie wprawdzie w coraz
mniejszym zakresie, jednak w czasach &wietno&ci corridy de toros stanowi"a
centrum spotka# towarzyskich przedstawicieli niemal wszystkich warstw
spo"ecznych. Warto tu doda(, 'e plaza de toros jest zbudowana w taki sposób, 'e widzowie, w zale'no&ci od zasobno&ci portfela, mog$ zakupi( bilety
na miejsca po"o'one w cieniu – sombra (dro'sze) lub w pe"nym s"o#cu – sol
(najta#sze)3. Udzia" uczestników corridy de toros jest &ci&le okre&lony:
cz"owiek/ludzie i zwierz%. Zatem aktorami corridy de toros s$: toreadorzy4
(pikadorzy, banderillerzy oraz matador) i byk. Aby jednak dope"ni( warunków konieczna jest tak'e obecno&c widzów.
Publiczno&( tradycji tauromachicznych jest do&( specyficzna. Nie bez
przyczyny okre&la si% ich mianem aficionados – pasjonatów. Wprawdzie
sami nie znajduj$ si% na arenie i nie ponosz$ ryzyka ani jednej, ani drugiej
walcz$cej strony, jednak &mia"o mo'na nazwa( ich udzia" w corridzie jako
aktywny. Wynika to z faktu, 'e aficionados 'ywio"owo reaguj$ na to, co si%
dzieje na arenie. Prawdziwi pasjonaci – z krwi i ko&ci – s$ w stanie wy"apa(
najdrobniejszy b"$d w sztuce tauromachicznej i nie wahaj$ si% natychmiast
zareagowa(. Okrzyki i wyzwiska kierowane w stron% nieporadnego toreadora s$ czym& zupe"nie oczywistym. Z drugiej jednak strony, kiedy widowisko przebiega idealnie, kiedy zarówno byk, jak i toreador „daj$ z siebie
wszystko”, wówczas widownia szaleje z rado&ci. Oklaski, okrzyki zadowo________________
3 Z uwagi na stopie# nas"onecznienia Hiszpanii ma to ogromne znaczenie dla komfortu
ogl$dania widowiska. Trafne mo'e si% tu wydawa( spostrze'enie Sienkiewicza: „[...] Trudno
sobie wyobrazi(, jak ci ludzie, którzy maj$ bilety sol, mog$ wytrzyma( w takim skwarze przez
kilka godzin, siedz$c na rozpalonych kamiennnych stopniach i maj$c nad sob$ takie s"o#ce!
Wszystkie miejsca s$ jednak zape"nione. Widocznie zami"owanie do krwawego widowiska
przewy'sza obaw% upieczenia si% 'ywcem [...]” (Sienkiewicz 1996: 266).
4 Spolszczona nazwa hiszpa#skiego s"owa torero.
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lenia s$ najlepszym dowodem uznania dla walcz$cych na arenie. Reakcja
aficionados jest tak'e kryterium dla przewodnicz$cego przedstawienia – el
presidente de la corrida – w ocenie ca"ego spektaklu. W"a&ciwe wykonanie
zada# obligatoryjnych w ka'dej z trzech tercji skutkuje przyznaniem nagrody dla g"ównego toreadora5. Matador ma wówczas prawo odci$( dla
siebie ogon oraz uszy byka6.
W&ród aficionados mo'na spotka( tak'e osoby, dla których corrida de
toros jest okazj$ do prze'ycia niecodziennych do&wiadcze#. Najcz%&ciej
dotyczy to nieprzewidzianego w programie spektaklu ci$gu zdarze#, którego najbardziej dramatycznym zwie#czeniem jest zranienie (lub nawet
zabicie) matadora przez byka. W maju 2010 roku dosz"o w Madrycie do
spektakularnego wypadku, w którym byk przebi" rogiem szyj% matadora
Julio Aparicio, po czym róg wyszed" ustami. Matador zosta" przewieziony
do szpitala i poddany operacji7. Zdumiewaj$ce pod tym wzgl%dem mog$
si% tak'e wydawa( spostrze'enia H. Sienkiewicza z 1888 roku, kiedy obserwowa" corrid% de toros: „[...] czasem [byk – przyp. MZ-K] zatrzymuje si%
nad nieruchomym ju' cia"em konia i m&ci si% nad nim straszliwie; porywa
je na rogi, obnosi wokó" areny, obrzucaj$c skrzep"ymi kroplami krwi widzów pierwszego rz%du; to znów rzuca je na poplamiony piasek i dziurawi
na nowo [...]” (Lubomirski 2007: 76). Obecnie takie niecodzienne wydarzenia maj$ miejsce coraz rzadziej, niemniej sama &wiadomo&(, 'e „co&” si%
mo'e sta( – powoduje u niektórych aficionados dodatkowy przyp"yw adrenaliny.
Na widowni raczej nie zasiada si% z przypadku – poza sytuacjami, kiedy
jest si% turyst$ lub badaczem – a i to nie musi wyklucza( pasjonowania si%
t$ tradycj$. Z licznych bada# prowadzonych na temat profilu przeci%tnego
aficionado wynika, 'e wi%kszo&( zainteresowanych tradycj$ tauromachiczn$ rekrutuje si% spo&ród m%'czyzn po 45. roku 'ycia8. Rodzimi aficionados traktuj$ tradycje tauromachiczne jako oczywiste i nietykalne. Ich
udzia" w przedstawieniach jest przez nich postrzegany nie tyle jako obowi$zek, co jako &wi%te prawo. Tocz$ca si% wokó" corridy de toros dyskusja,
która ma ustali( jej przysz"y status, sprawia w odczuciu aficionados, 'e to
„odwieczne” prawo do praktykowania „odwiecznej” tradycji staje si% zagro'one. I w zwi$zku z tym w ostatniej dekadzie narodzi"o si% nowe zjawisko spo"eczne – stowarzyszenia skupiaj$ce aficionados. Oczywi&cie, nale'y
________________

Trzy g"ówne tercje corridy de toros: de varas, de banderillas, de muerte.
Nie za ka'dym razem musi to by( ca"y zestaw nagród: mo'e si% zdarzy( (szczególnie
m"odszym toreadorom), 'e „wywalczy” tylko uszy lub ogon.
7 Krwawa zemsta byka [w:] „Fakt” nr. 119 (2002), 24.05.2010.
8 http://www.columbia.edu/itc/spanish/cultura/texts/Gallup_CorridasToros_0702.htm
(16.01.2012).
5
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pami%ta(, 'e formalne organizacje zrzeszaj$ce aficionados dzia"aj$ w Hiszpanii ju' od bardzo dawna9.
W ostatnim jednak czasie tranformacji uleg"a podstawa ich dzia"alno&ci.
O ile wcze&niej stowarzyszenia aficionados koncentrowa"y si% g"ównie na
propagowaniu tauromachii, wymienianiu si% informacjami i nowinkami ze
&wiata corridy, ocenianiu i nagradzaniu pracy toreadorów, to obecnie coraz
cz%&ciej ich uwaga koncentruje si% g"ównie na krytyce dzia"a# lokalnych
w"adz zmierzaj$cych do delegalizacji corridy de toros (Katalonia) oraz d$'eniach do zachowania status quo. Spo&ród wszystkich, niezliczonych stowarzysze# i organizacji aficionados (tak'e o charakterze fundacji) dzia"aj$cych na obszarze Hiszpanii, wybra"am kilka, by na ich przyk"adzie wskaza(
na now$ rol%, nowe zadania, jakie obecna stuacja wymusza na tej grupie
spo"ecznej. W du'ym stopniu u"atwieniem ich dzia"alno&ci s$ nowe media,
g"ównie internet. Nie nale'y jednak zapomina( o tym, 'e s"u'$ one tak'e
przeciwnikom corridy de toros10. Zarówno jedna, jak i druga strona dzi%ki
mediom jest w stanie &ledzi( swoje poczynania i odpowiednio z w"asnego
punktu widzenia na nie reagowa(.
Najwi%kszym formalnym stowarzyszeniem skupiaj$cym znaczn$ liczb%
organizacji tauromachicznych jest UFTAE – Unión de Federaciónes Taurinas
de Aficionados de España. Jest to instytucja m"oda, bowiem zosta"a powo"ana
do 'ycia w ubieg"ym roku w Meridzie. Jej charakter mo'na okre&li( jako
organizacji pozarz$dowej „non-profit”. W sk"ad UFTAE wchodz$ lokalne
organizacje zwi$zane z hiszpa#skimi tradycjami tauromachicznymi z niemal wszystkich regionów kraju. Nie ulega najmniejszej w$tpliwo&ci, 'e powstanie tej „federacji federacji”11 jest echem przechodz$cej przez Hiszpani%
fali dyskusji na tamat przysz"o&ci corridy de toros. Jasnym i oczywistym jest
wi%c fakt, 'e aficionados szukaj$ najbardziej optymalnych rozwi$za#, by ich
ulubiona rozrywka nie zosta"a zakazana. Ogólne postulaty podkre&lane
w czasie konstytuowania si% UFTAE dotycz$ w g"ównej mierze zwrócenia
uwagi opinii publicznej na to, 'e zwolennicy corridy de toros mówi$ jed________________

Równie' w innych krajach europejskich i w Ameryce aci#skiej – wsz%dzie tam, gdzie
praktykuje si% tradycje tauromachiczne.
10 Przeciwnicy corridy de toros prezentowali zazwyczaj pogl$dy, które mogliby&my okre&li(, jako liberalne. Ich odwieczn$ koncepcj% „uporz$dkowania” Hiszpanii opisuje pokrótce
Michel del Castillo: „[...] )$dni wiedzy i przyswojenia sobie najnowszych odkry(, wyje'd'ali
na studia do Heidelbergu, do Berlina lub Pary'a. [...] rozmy&lali o Hiszpanii, wyobra'ali sobie
Hiszpani% uwolnion$ od w"adzy duchowie#stwa, o&wiecon$ przez nauki i sztuki, odnowion$
dzi%ki technice. [...] pracowit$, prosperuj$c$ i zdrow$, [...] która porzuci"aby swe ponure
upodobanie do krwawych widowisk i posz"aby zrywa( stokrotki, pod&piewuj$c niewinne
piosenki” (del Castillo 1989: 144).
11 http://www.badajoztaurina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8
687:-se-constituye-la-union-de-federaciones-taurinas-de-aficionados-de-espanauftae&catid=1:general&Itemid=2 (16.01.2012).
9
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nym g"osem. Ta jedno&( pogl$dów powinna stanowi( niepodwa'aln$ zalet%
organizacji aficionados. Jak podkre&laj$ sygnatariusze federacji – przewodnicz$cy Jorge Fajardo (Federación Taurina de Madrid) oraz wiceprzewodnicz$cy Eugenio García (Federación Taurina de Extremadura) – zjednoczenie
dzia"aj$cych w Hiszpanii stowarzysze# o mniej lub bardziej sformalizowanym charakterze ma si% przyczyni( do powstania instytucji „silnej i efektywnej”12.
Si"a i efektywno&( UFTAE ma w za"o'eniu polega( na rozpropagowywaniu tradycji tauromachicznych jako zjawisk interesuj$cych, wskazuj$c na
ich pozytywne odniesienia do dziedzictwa kulturowego. Dzia"acze licz$
w tej mierze na spektakularne efekty wspó"pracy z instytucjami stowarzyszonymi z UFTAE, jak: Federación Internacional de Escuelas de Tauromaquia
oraz Asociación Taurina Parlamentaria. Do najbardziej znanych organizacji
zasilaj$cych UFTAE nale'$ mi%dzy innymi: Federación Aragonesa Taurina,
Federació d'Entitats Taurines de Catalunya, Federación Taurina de Extremadura,
Federación de Asociaciones Taurinas de la Region de Murcia, Federación de Peñas
Taurinas de la Provincia de Salamanca, Federación Taurina de Bizkaia, Federación
Taurina de Madrid, Federación Taurina de Valencia, Federación Provincial Taurina de Córdoba i Federación Taurina de Navarra.
UFTAE da"a ostatnio g"o&ny wyraz swojemu sprzeciwowi wobec lokalnej uchwa"y w Autonomii Galicji, na mocy której zakazano udzia"u w widowiskach tauromachicznych dzieciom poni'ej dwunastego roku 'ycia13.
G"ównym agrumentem podnoszonym przy pracach legislacyjnych parlementu Autonomii by"o to, 'e widowiska tauromachiczne maj$ zdecydowanie negatywny wp"yw na ogl$daj$ce je dzieci przez bagatelizowanie okrucie#stwa wobec zwierz$t i ukazywanie brutalno&ci jako zabawy. Parlament
Galicji skierowa" si% tym samym na podobn$ drog% walki z tradycjami tauromachicznymi, jak wcze&niej Baleary, potem Katalonia. W dyskusji, która
zako#czy"a si% ostatecznie przyj%ciem uchwa"y, najwi%cej do powiedzenia
mieli przedstawiciele partii o charakterze nacjonalistycznym, na przyk"ad
Bieito Lobeira z partii Bloque Nacionalista Gallego. Podkre&la" on, 'e „nie
mie&ci mu si% w g"owie, 'e s$ ludzie, którym sprawia przyjemno&( zam%czanie na &mier( zwierz%cia”14. Ponadto zwraca" uwag% na kulturowe
„hiszpanizowanie” Autonomii, na co oczywi&cie zgody nie ma15.
________________
12 http://www.badajoztaurina.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8
578:nace-uftae-la-union-de-los-aficionados-taurinos&catid=1:general&Itemid=2 (16.01.2012).
13 Chodzi o uchwa"% autonomicznego parlamentu Galicji.
14 http://taurinaderoquetas.blogspot.com/2011/12/galicia-prohibe-el-acceso-de-menoresde.html (16.01.2012).
15 Zapewne nie zgodziliby si% równie' z pogl$dem g"oszonym przez Rodrigueza Rubi
(1843), który twierdzi", 'e torero (toreador) jest dobrem rodzimym, tubylczym (dos"ownie
planta indígena – ro&lina rdzenna), co wynika nie z faktu, 'e wszyscy Hiszpanie s$ matadora-
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W odpowiedzi na to wydarzenie, UFTAE wystosowa"a oficjalne pismo
do przewodnicz$cego Zgromadzenia Galicji – Alberta Núñeza Feijoo –
z pro&b$ o ponowne rozpatrzenie uchwa"y i ostateczne jej usuni%cie16. Aficionados oficjalnie protestuj$ przeciwko zakazowi wst%pu na areny dzieciom poni'ej dwunastego roku 'ycia. Uwa'aj$, 'e agrumenty przytaczane
przez legislatorów galicyjskich nie s$ potwierdzone 'adnymi naukowymi
badaniami. Na dowód tego powo"uj$ si% na w"asne zdrowie psychiczne: od
dziecka uczestnicz$c w widowiskach tauromachicznych nie zauwa'aj$
'adnego uszczerbku na swoim zdrowiu. Ponadto powo"uj$ si% na ograniczenia w uchwale prawa do wolno&ci i do wolnego wyboru, który powinien
przys"ugiwa( rodzicom wychowuj$cym swoje dzieci zgodnie w w"asnym
sumieniem i tradycjami kulturowymi. Jest ma"o prawdopodobne, by parlament Autonomii Galicji przychyli" si% do tego typu argumentacji, ale czas
poka'e. Póki co, sprawa jest jeszcze bardzo &wie'a i nale'y wnikliwie &ledzi( jej dalszy ci$g. Konkuzja tego sporu jest nast%puj$ca: mo'na mianowicie odnies( wra'enie, 'e zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy corridy de
toros, patrz$c na ni$, widz$ zupe"nie co& innego. Dla zwolenników jest to
u&wi%cona odwiecznym zwyczajem tradycja, natomiast dla przeciwników
jest to nie licuj$ca z nowoczesnymi czasami okrutna praktyka.
Znamienne jest tak'e to, 'e w roli zadeklarowanego przeciwnika corridy de toros wyst$pi"a partia skrajnie prawicowa, któr$ nale'a"oby raczej
podejrzewa( o pozytywne nastawienie do tradycji. Motywacja dzia"aczy
i sympatyków z Bloque Nacionalista Gallego jest jednak oczywista. Atakuj$
oni tradycj% w sposób wybiórczy i neguj$ te jej elementy, które wskazuj$ na
zwi$zki Galicji z Hiszpani$17. Jak zauwa'a J. Kieniewicz: „Hiszpania od
stuleci by"a narodem, nie w sensie etnicznym, czy j%zykowym, a jako zwi$zek polityczny” (Kieniewicz 2001: 274). Próba antropologicznego spojrzenia
na ten aspekt wyra*nie wi$'e si% z koncepcj$ relatywizmu kulturowego,
zabarwionego w$tkami o charakterze etnicznym. Paradygmat ten oczywi&cie jest do przyj%cia najwy'ej przez badacza, albowiem strony uwik"ane
w ten konflikt niespecjalnie przekonuje twierdzenie, 'e „[...] nie ma uniwersalnych kryteriów, z punktu widzenia których mo'na by ustali(, 'e dana
wizja &wiata, typ my&lenia lub systemy przekona# s$ prawdziwe, wzgl%dnie fa"szywe [...]” (Burszta 1998: 87).

________________

mi, ale z tego, 'e od czasów niepami%tnych w Hiszpanii obecna by"a tauromachia (Correa
Calderon 1950: 973).
16 http://aficionadosaltoro.blogspot.com/ (16.01.2012).
17 Cech$ charakterystyczn$ Hiszpanii jest to, 'e „[...] nie jest jednolita ani z punktu widzenia geograficznego, ani etnicznego" (del Castillo 1989: 23).
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Aficionados skupiaj$ si% równie' w&ród czytelników bran'owej prasy.
Jednym z najbardziej poczytnych pism w tym zakresie jest „Aplausos”18.
Jest to tygodnik, który ukazuje si% od trzydziestu sze&ciu lat. Prze&ledziwszy ukazuj$ce si% tu artyku"y w ostatniej dekadzie, bardzo wyra*nie wida(
zmieniaj$ce si% tendencje w przekazie na temat corridy de toros. O ile na
samym pocz$tku niezbyt cz%ste by"y dyskusje na temat zasadno&ci praktykowania tauromachii, o tyle obecnie coraz cz%&ciej ta tematyka pojawia si%
na "amach „Aplausos”. Warto tak'e zaznaczy(, 'e dyskurs i przytaczane
argumenty w&ród zwolenników corridy tak'e ulegly swoistej transformacji:
nie atakuje si% ju' przeciwników i oponentów poprzez wytykanie im niekonsekwencji czy b"%dów, ale koncentruje si% raczej na znalezieniu pozytywnych przejawów tradycji tauromachicznych. S"u'$ temu, nie inaczej –
zamieszczane w pi&mie fotografie. Na wi%kszo&ci z nich mo'emy w ostatnim czasie zobaczy( pi%kne kolorowe postacie toreadorów ukazane w nieco
frywolnych pozach w towarzystwie rozjuszonych byków. Rzadko kiedy
umieszcza si% zdj%cia zakrwawionych zwierz$t. Dostrze'ono bowiem, i'
wprawdzie „mocne” fotografie podobaj$ si% prawdziwym aficionados, ale
s$ jednocze&nie wod$ na m"yn dla przeciwników tauromachii19.
Wydawcy i czytelnicy „Aplausos” zdaj$ sobie spraw% z tej zale'no&ci.
Czasopismo idzie wi%c z duchem czasu – opisuje na swoich "amach aktualne
wydarzenia z bran'y tauromachicznej, w niektórych artyku"ach nawi$zuje
do historii corridy de toros, publikuje wywiady z popularnymi toreadorami. Oprócz tego zamieszcza artyku"y dotycz$ce aktualnej sytuacji finansowej bran'y tauromachicznej, która – podobnie jak wi%kszo&( sektorów gospodarki hiszpa#skiej – nie pozosta"a bez &ladu globalnego kryzysu. Szuka
si% wi%c uzasadnienia dla roszcze# finansowych matadorów, których kariera jest zazwyczaj niezbyt d"uga, dlatego ich wynagrodzenia powinny by(
stosunkowo wysokie. Polemika wi$'e si% tak'e z op"aceniem przez kana"y
telewizyjne praw do transmisji z widowisk tauromachicznych. )$danie
podwy'ek przez jedne grupy spo"eczne implikuje zwi%kszenie kosztów
ponoszonych przez inne20.
________________

Jest tak'e potral internetowy Aplausos.es oraz kana" telewizyjny Aplausos.tv (dost%pny przez internet).
19 Szczególne umi"owanie do krwawych widowisk nie jest cech$ charakteryzuj$c$ wy"$cznie Hiszpanów. „Dzi& jeszcze Francuzi pchaliby si% t"umnie na egzekucje, gdyby w dalszym ci$gu wyroki &mierci wykonywano publicznie” (del Castillo 1989: 237). Zreszt$ tego
typu upodobania nie nale'$ zdecydowanie do cech „narodowych”. Ka'dy z nas lubi cho(by
od czasu do czasu obejrze( horror lub przeczyta( krymina", a to jeszcze nie dowód na to, by
uznawa( kwesti% gustu za predyspozycje narodowe.
20 http://www.aplausos.es/noticia/10090/Noticias/pablo-chopera-mientras-pa%C3%
ADs-sufre-dr%C3%A1sticos-recortes-quieren-dinero.html (16.01.2012).
18
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Taka forma wspó"pracy – poprzez czytelnictwo – ma oczywi&cie zupe"nie inny wymiar ni' dzia"alno&( w zinstytucjonalizowanych organizacjach.
Aficionados s$ w tym zakresie stosunkowo biernymi uczestnikami dyskursu spo"ecznego. Mog$ si% wprawdzie wypowiada( na forach czasopisma,
jednak ich postulaty nie maj$ wi%kszej si"y przebicia. Ich zaanga'owanie
w rozwój bran'y tauromachicznej ma tu raczej znaczenie wspieraj$ce, poprzez czytelnictwo. Zapotrzebowanie na tego typu pras% jest argumentem
nie tylko za utrzymaniem przy 'yciu dziennikarstwa tauromachicznego, ale
równie' za zachowaniem prawa do organizowania corridy de toros jako
jednego z najwa'niejszych elementów dziedzictwa kulturowego.
Asociación Taurina Parlamentaria (ATP) jest instytucj$, której szeregi
wspieraj$ hiszpa#scy parlamentarzy&ci, tak'e ci byli, europos"owie oraz
deputowani parlamentów autonomicznych. Stanowisko tej organizacji jest
zbie'ne z oficjalnym zdaniem w"adzy pa#stwowej na temat praktykowania
tradycji tauromachicznych. Kilka lat temu, w odpowiedzi na liczne postulaty przeciwników corridy de toros kierowane do ATP, które mia"y na celu
zniesienie widowisk tego typu, organizacja ta wystosowa"a oficjalne, formalne uzasadnienie dla podtrzymywanego przez siebie stanowiska.
W przygotowanym na t% okoliczno&( zestawieniu przedstawiciele ATP
zwracali uwag% przede wszystkim na to, 'e ka'dy ma prawo do g"oszenia
swoich pogl$dów. Niemniej jednak kwestia ca"kowitego zdelegalizowania
widowisk tauromachicznych nie mo'e zosta( uwzgl%dniona, cho(by z tego
powodu, 'e corrida de toros jest tradycj$ zbyt g"%boko zakorzenion$
w mentalno&ci spo"ecze#stwa hiszpa#skiego. Porówna( j$ mo'na jedynie ze
sztuk$, która jako dzie"o artystyczne przyczynia si% do powi%kszania bogactwa kulturowego Hiszpanii oraz innych krajów21. ATP stoi tak'e na stanowisku, 'e tauromachia stanowi ogromnie wa'n$ ga"$* przemys"u kraju,
a jej ewentualne usuni%cie grozi"oby katastrof$ ekonomiczn$ i ekologiczn$22. Nie zmienia to przy okazji faktu, 'e aficionados skupieni wokó"
ATP uwa'aj$, i' jakiekolwiek nieuzasadnione okrucie#stwo wobec zwierz$t powinno by( surowo karane. Najbardziej kuriozalne w tym zestawie
argumentów wydaje si% to, które mówi, 'e zwierz%ta posiadaj$ prawa
w takim zakresie, jaki stosownie uzna cz"owiek23. Zatem usankcjonowane
zgod$ spo"eczn$ okrucie#stwo nie powinno by( przedmiotem sporu.
Tak'e na gruncie lokalnym dzia"a szereg stowarzysze# tauromachicznych. Ich cech$ wspóln$ jest to, 'e aficionados w nich zrzeszeni maj$ ze
________________
21 Przypomn% tylko, 'e kolonizuj$c Ameryk%
aci#sk$, Hiszpanie implementowali na
tamten region równie' tradycje tauromachiczne.
22 Z uwagi na znaczenie, jakie dla naturalnego &rodowiska ma hodowla zwierz$t (tu byd"a).
23 http://taurofilia.blogspot.com/2007/10/nota-de-la-asociacin-taurina.html (16.01.2012).
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sob$ bezpo&redni kontakt. Przyk"adem takiej instytucji jest Asociación de
Profesionales y Aficionados Taurinos de Utrera. W &wietle przetaczaj$cej si%
przez Hiszpani% dyskusji i stawiania pyta# o delegalizacj% corridy de toros,
aficionados z niewielkiego miasta Utrera w Andaluzji od lat d$'yli do tego,
by w ich mie&cie wreszcie mog"a powsta( plaza de toros z prawdziwego
zdarzenia. Wydaje si% to zupe"nie nieprawdopodobne, ale w roku 2010 zainaugurowano pierwszy festiwal tauromachiczny, który by" zwie#czeniem
postulatów lokalnej spo"eczno&ci. Aficionados okazali si% w tym przypadku
pr%'nie dzia"aj$c$ organizacj$, która, wbrew tendencjom panuj$cym w samej Hiszpanii, potrafi"a przeforsowa( tak kontrowersyjny projekt, odwo"uj$c si% do tradycji. Dodatkowym przejawem afirmacji poparcia dla praktyk
tauromachicznych by"o zorganizowane przy tej okazji rozdawanie naklejek
z has"em „Utrera, sí a los toros” (Utrera, tak dla [walk] byków).
Organizatorzy akcji deklarowali, 'e ca"e przedsi%wzi%cie zosta"o przeprowadzone z poszanowaniem g"osów odmiennych i bez wywierania spo"ecznej presji na przeciwników. Inauguracja specjalnego miejsca, na którym
od tej pory b%d$ odbywa( si% spektakle cooridy de toros, by"a dla lokalnej
spo"eczno&ci prawdziwym &wi%tem. W uroczystym ods"oni%ciu tablicy pami$tkowej, zamocowanej na budynku plaza de toros, bra"y udzia" rzesze
ludzi. Napis na tablicy nawi$zuje do lokalnej legendy, która g"osi, 'e najwa'niejsze dla tauromachii hiszpa#skiej rasy byków przeznaczonych na
corrid%: Vistahermosa, Vázquez i Cabrera pojawi"y si% w"a&nie na ziemiach
Utrera oko"o XVIII w., co dowodzi nierozerwalnych zwi$zków miasta
z tradycj$ tauromachiczn$. Wbrew pozorom by"o to &wi%to dla ca"ej spo"eczno&ci, nie tylko dla ludzi starszych. Na wieczornym koncercie muzycznym zjawi"o si% wielu m"odych ludzi. Nie mo'na zaprzeczy( temu, 'e dzia"alno&( aficionados w mie&cie Utrera mia"a i nadal ma wymiar integracji
spo"ecznej. W tym przypadku pokolenia m"odsze nie protestowa"y szczególnie przeciwko afirmacji poparcia dla tauromachii, wr%cz przeciwnie –
wzi%"y aktywny udzia" w transformacji kulturowej w"asnej grupy. Oczywi&cie, trzeba w tym miejscu wspomnie(, 'e region Andaluzji jest szczególnie
znany z zami"owania do corridy de toros. To swoiste uwielbienie dla praktykowania tradycji tauromachicznych, nazywane przez niektórych aficionados po prostu mi"o&ci$ do corridy, ma swój wyraz w „pokojowym” propagowaniu tej tradycji.
Podobne, cho( ju' mniej „pokojowe” nastawienie do kwestii krytykowania tauromachii prezentuje inne stowarzyszenie – Asociación de Abonados
y Aficionados Taurinos de Valencia (ASABAF). Wskutek nag"o&nienia dyskusji
tocz$cej si% przez ostatnie dwa lata w parlamencie Autonomii Katalonii na
temat delegalizacji corridy de toros ASABAF wyst$pi"a z postulatem, by
zorganizowa( wielk$ maifestacj% o charakterze ogólnonarodowym w obro-
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nie tradycji. W odezwie k"adziono nacisk na to, 'e aficionados z tego regionu nie czyni$ nic w kierunku utrzymania status quo. Jednak, mimo wysi"ków stowarzyszenia, akcja nie przynios"a oczekiwanych rezultatów.
Dzia"alno&( aficionados nie zawsze ma charakter sformalizowany, czasami przybiera ona formy spontaniczne. Przyk"adem tego mo'e by( sytuacja, która mia"a miejsce w Barcelonie latem 2010 roku, kiedy w zasadzie
przes$dzone ju' by"o, 'e w Katalonii od roku 2012 corrida de toros zostanie
zdelegalizowana. W dniu zorganizowania pierwszej corridy de toros po
przyj%ciu uchwa"y, pasjonaci tauromachii, którzy za po&rednictwem internetu umówili si% na spotkanie przed plaza de toros, ubrali si% na czarno, na
znak 'a"oby po „zabójstwie kultury”24. W tym samym miejscu pojawili si%
równie' przeciwnicy corridy nie kryj$cy zadowolenia z przyj%tego rozwi$zania legislacyjnego. Nie oby"o si% oczywi&cie bez utarczek s"ownych
i przepychanek, chocia' nad obiema grupami czuwa"y zast%py policji.
Spontaniczne spotkania zwi$zane z tradycjami tauromachicznymi maj$
równie' miejsce w Medinaceli w prowincji Catilla y León. Wi$'$ si% one
z obchodami &wi%ta zwanego El Toro Jubilo w nocy z 12 na 13 listopada. To,
'e korzeniami &wi%to to si%ga poga#stwa, nie ma tu najmniejszego znaczenia – najbardziej istotne jest to, 'e t"umy ludzi uczestnicz$ w akcie przywi$zywania do rogów byka p"on$cych pochodni, które gasn$ dopiero wtedy,
gdy ju' nie ma si% co na byku pali(. Reakcje aficionados s$ bardzo 'ywio"owe, ludzie wygl$daj$ na podekscytowanych widokiem rzucaj$cego na
wszystkie strony "bem zwierz%cia. Jest to tradycja lokalna, a podobne do
niej w samej Hiszpanii zosta"y zakazane. Pojawia si% pytanie: co sk"ania
tych ludzi do uczestnictwa w takim widowisku? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Na wybór i uczestnictwo w takiej czy innej formie dzia"alno&ci wp"ywa zarówno zwi$zek i pozytywny stosunek do lokalnej, a wi%c
w"asnej tradycji. Ponadto ch%( prze'ycia czego& nadzwyczajnego. Zapewne
i w&ród aficionados zdarzaj$ si% prawdziwi „zwyrodnialcy” oraz osoby
takie, które corrid% de toros toleruj$ lub uznaj$ tylko w wydaniu konwencjonalnym – bez „udziwnie#”.
Do najbardziej typowych i rozpowszechnionych dzia"a# aficionados nale'y prowadzenie tematycznych portali internetowych, organizowanie konferencji i spotka# z osobami zwi$zanymi z bran'$ tauromachiczn$ oraz
szeroko rozumiana aktywno&( kulturalna. W&ród portali internetowych
warto wymieni( cho(by Portal Taurino, Mundotoro.com, Burladero.com,
czy Toreralia.com. Ka'dy z nich oferuje szerok$ wiedz% na temat lokalnych
festiwali tauromachicznych, aktualnych wydarze# oraz wypowiedzi osób
________________
24 http://www.elpais.com/articulo/cultura/Aficionados/taurinos/abolicionistas/choca
n/primera/corrida/prohibicion/Cataluna/elpepucul/20100801elpepucul_4/Tes (16.01.2012).
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pracuj$cych w bran'y. Na stronach tych portali mo'na tak'e wzi$( udzia"
w dyskusji na temat stosunku spo"ecze#stwa hiszpa#skiego do tradycji tauromachicznych. Nie bez znaczenia jest tak'e rola, jak$ pe"ni$ media spo"eczne, jak Facebook, czy Youtube. Pozwalaj$ one na „bycie” aficionado bez
konieczno&ci brania bezpo&redniego udzia"u w przedstawieniu na plaza de
toros. Wystarczy obejrze( transmisj% oraz zapisa( si% do „klubu tauromachicznego” poprzez naci&ni%cie odpowieniej ikonki na monitorze w"asnego
komputera. Za pomoc$ takich dzia"a# ludzie z ca"ego &wiata tworz$ zupe"nie now$ jako&( aficionados. Relacje, jakie buduj$ si% mi%dzy nimi, a nast%pnie oddzialuj$ w ten czy inny sposób na pozostale grupy spo"eczne,
maj$ dzi& wymiar nieznany zupe"nie aficionados tradycyjnym. Mo'na by
si% zastanawia( nad tym czy jest w tym wyraz pogoni za sensacj$, czy mo'e
echo globalizacji? Mo'liwe, 'e jedno i drugie: w ko#cu znaczna grupa uciekaj$cych przed bykami &mia"ków w Pampelunie to tury&ci.
Podsumowuj$c poruszon$ przeze mnie problematyk%, chcia"abym podkre&li(, 'e wspó"cze&ni aficionados maj$ zupe"nie inne cele ni' pasjonaci
z czasów, kiedy corrida de toros nie by"a tak ostro i z wielu kierunków krytykowana. Nowe pokolenie aficionados musi stawia( czo"a przesuwanym
granicom obyczajowym. Stoj$c na stra'y trwania przy tradycji, nara'aj$ si%
na opini% osób bezdusznych i pasjonuj$cych si% krwawym widowiskiem.
Rezygnuj$c z tradycji z kolei, sami przed sob$ uchodz$ za zdrajców kultury
i konformistów. Hiszpania si% zmienia i w perspektywie nast%pnych kilkunastu, mo'e kilkudziesi%ciu lat corrida de toros prawdopodobnie przejdzie
do historii, jednak dopóki b%d$ istnie(, b%d$ tak silne kotwice tradycji, jak
sam król Juan Carlos I, b%d$ one trwa( mimo pogarszaj$cej si% ich kondycji.
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