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PODRÓŻEKorrida \ Wypadki podczas korridy zdarzają się wprawdzie sporadycznie,  
ale jeśli już, ich konsekwencje potrafią być opłakane.

CIEKAWOSTKA 

Tekst i zdjęcia:

Stefan Czerniecki

Nie znam zasad tej „gry”. Ale 
i tak wyczuwam mimowolne 
napięcie. Krew buzuje. Deli-
katne, acz przyjemne pode-
nerwowanie. Roztargnienie. 
Nie wiem, czy to przez zbliża-
jący się moment przekrocze-
nia bram stadionu, czy może 
raczej efekt kuso ubranych 
dziewcząt, które zagadują 
każdego nowo przybyłego do 
okołostadionowego miastecz-
ka rozrywki i  reklamy. Uro-
cze śniade Latynoski rozdają 
foldery z programem dzisiej-
szych zawodów. Dodatkowo, 
niejako przy okazji, wpycha-
ją nikomu niepotrzebne re-
klamy biszkoptów, szamponu 
do włosów oraz aspiryny. Za-
bójcza mieszanka. Nie mogąc 
się oprzeć pokusom ubranej 
w  niezwykle obcisłe dżinsy 
Ekwadorce, biorę bez opamię-
tania wszystko, co mi wręcza. 
Wskutek tego wchodzę na sta-
dion obładowany masą papier-
ków. Do śmietnika raczej tego 
nie upchnę. Jest już pełen.

To, co odbywa się przed wej-
ściem, to preludium tego, co 
czeka nas w środku. Wszyscy 
mężczyźni w obowiązkowych 
sombrero. Dżinsy ze skórza-
nym paskiem zapiętym na gi-
gantyczną, pozłacaną klam-
rę. Większość w kowbojkach. 
Panie z modnymi parasolka-
mi. Stylowe sukienki. Ciem-
ne okulary. Wachlarze przy 
twarzach. Rewia latynoskiej 

mody. Zewsząd słychać mu-
zykę. Festynowa atmosfera 
zabawy. I  nie przeszkadza, 
że mamy akurat środek tygo-
dnia. Większość z tu obecnych 
zrobiła sobie po prostu prze-
dłużony lunch. Czy też nie-
co dłuższą sjestę. Bez obaw. 
W całym Quito nie ma szefa, 
który nie wybaczyłby swoje-
mu pracownikowi urwania 
się na korridę. Tym bardziej 
tę dzisiejszą, uświetniającą 
tydzień obchodów rocznicy 
niepodległości miasta.

Walki byków to w Ekwado-
rze rozrywka numer dwa po 
piłce nożnej. Na całym świe-
cie krwawą ucztę nierównej 
walki torreadora z  bykiem 
większą miłością darzą tyl-
ko Hiszpanie i Portugalczycy. 
Zresztą, na dzisiejszej korri-
dzie wystąpią właśnie zawod-
nicy z  tych trzech państw. 
Wśród nich numer cztery 
w światowym rankingu. Dla 
mnie to i tak bez różnicy.

„Viva Quito!” – ryczy męski 
głos z góry trybun. Po chwi-
li radosne „Viva!” powtarza 
reszta stadionu. Mamy dziś 
komplet. Jest grubo ponad 
13 tys. widzów. A bilety do 
najtańszych nie należą. Od 
porannych godzin na Plaza 
de Toros ustawiały się kolej-
ki do kas, by nabyć najlepsze 
miejscówki. U  kasjerów po  
25 dol. U  koników już po  
50 dol. Osobiście zadowalam 
się takim za 10 dol.

Po uroczystym powitaniu 
wszystkich szacownych oso-

bistości (największy aplauz 
zbiera, rzecz jasna, usado-
wiona w  VIP-owskiej loży 
Miss Quito) zaczyna się. Trą-
by. Podniosła atmosfera. Wy-
chodzą. Współcześni gladia-
torzy. Z nienaganną aparycją. 
Z zapiętymi na ostatni guzik 
pozłacanymi kamizelkami. 
Toreadorzy dumnym krokiem 
defilują po placu. Za chwilę 
każdy z nich stoczy po dwie 
walki. Ze zwierzętami, z któ-
rych niektóre nawet nie mają 
ochoty wyjść z klatek.

Pewnie czują, co się święci. 
Nawet w sytuacji, gdy zwa-
lą konia z nóg, a dumny to-
reador zostanie zagoniony 
do narożnika, zaraz wbiegają 
pomocnicy, by odpędzić zwie-
rzę. Próżna chwała. Pozosta-
nie mu tylko głośne „Viva to-
ro!” słyszalne gdzieś z górnej 
części trybuny. To chyba ten 
sam głos, co poprzednio. A po 
śmierci zwierzęcia owacja. 
Dziwne to nieco. Jaki sens 
ma taka rywalizacja?

– Ten byk symbolizuje nas 
w życiu. Też się miotamy pro-
wokowani przez pokusy te-
go świata (symbolizowane 
w walce przez różową płach-
tę toreadora). A na koniec i tak 
umieramy. Ten byk jest ni-
czym bohater. Zdycha w glo-
rii. W przeciwnym wypadku 
poszedłby na rzeź – tłumaczy 
mi siedzący obok i  widzący 
moje zażenowanie Esteban. 
Ale jakoś mnie nie przekonuje. 
Może to dlatego, że nie jestem 
Ekwadorczykiem?

Viva toro!
Ekwador \ Z tumanów kurzu korridy \ Dokoła kolorowy festyn. Na trybunach 
piękne dziewczęta i przystojni panowie. A w centrum tego wszystkiego krwawa 
walka człowieka z bykiem – walka, której rezultat jest znany z góry. Korrida. Rozryw-
ka człowieka budząca na całym świecie tak skrajne odczucia. Ale nie w Ekwadorze. 
Tutaj toreadorzy to celebryci, a zdychające byki to symbol męstwa i honoru. 

Różowa płachta ma symbolizować walkę człowieka z pokusami świata. Ciągłe miotanie 
się z życiem. I jest zwiastunem niechybnej śmierci

Walki toreadorów z bykami to dla kochających fiestę Ekwadorczyków okazja do kolejnego świętowania. W tym czasie szefowie usprawiedliwią nieobecność każdego ze swoich pracowników. Sami zresztą też wybiorą się na stadion

Przygotowania do nierównej walki zwierzęcia z człowiekiem


