
Zwierzę w cyrku?!

Tragicznym paradoksem cyrkowej sztuki pozostaje fakt, iż - stworzona dla eksponowania 
zadziwiających  możliwości  psycho-fizycznych  człowieka  -  w  pewnym  okresie  swego  rozwoju 
zaczęła  wykorzystywać  zwierzęta,  rozkochując  kolejne  pokolenia  homo  sapiens  w  igrzyskach 
okrucieństwa. Mija prawie pięć tysiącleci, kiedy w starożytnych Chinach upowszechnił się zwyczaj 
sprawdzania wytrzymałości lin holowniczych poprzez rozciąganie ich nad ziemią i przechadzanie 
po nich,  która to  (wymagająca nie  lada odwagi  i  kinetycznej  precyzji)  czynność dała  początek 
cyrkowej  sztuce.  Jej  istotą  była  od  początku  ekwilibrystyka,  a  więc  sztuka,  pozostającego  w 
swoistej  symbiozie  z  przyrządem,  ludzkiego ciała,  której  uprawianie  wymagało  szczególnych, 
przypisanych nielicznym predyspozycji (sprawności fizycznej, wybitnego zmysłu równowagi) oraz 
cech  charakteru  (głównie  skupienia  i  opanowania).  Po  dzień  dzisiejszy prawdziwy wielbiciel  i 
znawca  cyrkowej  sztuki  wie,  że  nie  istnieje  nic  bardziej  widowiskowego  nad  ludzkie  ciało: 
ćwiczące, tańczące, balansujące – przeczące prawom grawitacji.

Od  dziecka  kochałam cyrk.  Lecz  kochałam cyrk  wyłącznie  dla  popisów  ludzi,  dla  ich 
niewiarygodnej odwagi, dynamiki i kinetycznej precyzji. Kochałam klownów za ich specyficzny 
złośliwy humor, dystans wobec świata i siebie samych, za ich wielkiej klasy aktorstwo. Niestety, od 
kiedy  sięgam  pamięcią,  radość  obcowania  z  maestrią  artystów  areny  odbierały  mi  „popisy” 
wszelakich zwierząt: podświadomie czułam w tym jakiś przekręt, jakąś bliżej nieokreśloną kpinę z 
mojej wrażliwości, z mojego człowieczeństwa.

Wiele lat minęło, zanim uświadomiłam sobie, że moja niechęć do wykorzystywania w cyrku 
zwierząt  ma  swoją  fundamentalną  przyczynę:  niewyobrażalny  ogrom  cierpienia.  Szczególnie 
zwierząt dzikich (lwów, tygrysów, niedźwiedzi), nie poddających się tresurze, a więc zmuszanych 
do niej przemocą czyli okrutnymi metodami, wśród których rażenie prądem czy bicie metalowym 
prętem jest ciągle na porządku dziennym. Jeśli dodać do tego zamknięcie miłujących przestrzeń 
istot na całe ich życie w ciasnych, uniemożliwiających poruszanie się klatkach, ciężkie infekcje, 
okaleczenia,  katorgę transportu bez wody i  jedzenia czy też agonii  w wypadkach i  pożarach, z 
których uwięzione zwierzę nie ma szans na ucieczkę - mamy prawdziwy obraz losu zwierzęcych 
„gwiazd” areny, nieznany cyrkowej publiczności entuzjastycznie oklaskującej ich „występy”.

Wykorzystując swój talent i predyspozycje dla zdobycia przynoszącej sławę i/lub dochód 
artystycznej profesji, człowiek od wieków dokonuje świadomego wyboru. Zwierzę takiego wyboru 
nie  posiada:  brutalnie  wyrwane  ze  swych  naturalnych  warunków  i  zmuszane  do  obcych  jego 
naturze zachowań - cierpi. Zyski z tego cierpienia zasilają kieszeń jego oprawców... 
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