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Fragmenty tekstu

Wstęp. Rozszerzyć ludzką historię
Historia – taka jak ją konstruują społeczności ludzkie – opowiadana

jest zawsze niczym przygoda, która dotyczy wyłącznie człowieka.
A przecież zwierzęta uczestniczyły i wciąż uczestniczą na dużą ska
lę w ważkich wydarzeniach lub w długotrwałych zjawiskach cywili
zacyjnych, niezależnie od tego, czy mowa o koniach i psach wojsko
wych, koniowatych przeznaczonych do służby w transporcie, żywym
inwentarzu związanym z produkcją, domowych pupilach, zwierzętach
wykorzystywanych do rozrywki (od konia wyścigowego po byka na
korridzie) i tak dalej.
To, jak żyją, odczuwają, reagują na tę historię, bywa wspominane
mimochodem, ale nigdy nie stanowi odrębnego tematu badań. Na
wet niedawna historia zwierząt, nad którą historycy pracują od ponad
dwudziestu lat, skupia się na ludzkich przedstawieniach, opiniach,
gestach wobec zwierząt, na ich społecznym oddźwięku, pomijając
zupełnie zwierzęce przeżycia: opracowuje się w ten sposób ludzką –
a nie zwierzęcą – historię zwierząt. Tak jakby historia człowieka, to
znaczy nas samych, była jedyną godną uwagi. Tak jakby była w nas
pewna wrodzona niemożność zainteresowania się istotami żywymi,
które, choć korzystamy z ich usług, traktujemy jak przedmioty lub
odpadki historii i nie troszczymy się o nie więcej.
Tymczasem również zwierzęca strona historii jest epicka, burzliwa,
pełna kontrastów, często krwawa, niekiedy spokojna, a nieraz i ko
miczna. Spisana została ciałem i krwią, odczuciami i emocjami, lę
kiem, bólem i przyjemnością, doznaną przemocą i poczuciem blis
kości. Bezpośrednio wpływa na człowieka do tego stopnia, że coraz
bardziej kształtuje ludzką historię. Nie jest więc bynajmniej aneg

dotyczna czy drugorzędna i w pełni zasługuje na uwagę historyków,
którym leży na sercu historia w całej jej złożoności i wielorakości.
Należy zatem uwolnić historię od antropocentrycznej wizji, dostrzec
współtowarzyszy człowieka, inne istoty żywe – zwierzęta, przejść na
ich stronę, spojrzeć z ich punktu widzenia, odwracając pytania, szuka
jąc wymowniejszych dokumentów, czytając inaczej te, które już posia
damy, decentralizując opowieść. Wówczas będziemy mogli pokazać,
jak zwierzęta przeżyły i odczuły zjawiska historyczne, w które zostały
uwikłane, jak na nie zareagowały, a nawet jak zmusiły człowieka do
zmiany zachowania. Przywołanie tej innej strony historii pozwoli na
nowo ocenić rolę prawdziwego – często zasadniczego – aktora, zbyt
długo pozostającego w cieniu, a zarazem pojąć wiele ludzkich zacho
wań (protestów, konfliktów, adaptacji…), których w przeciwnym razie
nie dostrzeżemy lub nie zanalizujemy poprawnie; pozwoli wreszcie
odpowiedzieć na wciąż rosnące zapotrzebowanie publiczności, od
dziennikarzy przez czytelników i uczestników konferencji po uczniów,
stawiających nieustannie pytanie o osobiste doświadczenia zwierząt.
Do historyków należy udzielenie im odpowiedzi.

Rozdział 7. Przemiany wyglądu
Nie należy sądzić, że stworzenie ras ustala ostatecznie ich wizeru

nek, a historia sprowadza się później wyłącznie do naprzemiennych
mód na kolejne z nich lub też do redukcji ich liczby. Wewnątrz każ
dej rasy zachodzą nieprzerwane metamorfozy, równoległe z ewo
lucją ludzkich praktyk, potrzeb i gustów. Na przykład w paryskim
Powszechnym Towarzystwie Omnibusów (CGO) niewysokie konie
(1,53–1,56 metra), ciągnące pojazdy na osiemnaście osób, w latach
1862–1866 zastępuje się powoli – wraz z wprowadzeniem pojazdu
mieszczącego od dwudziestu sześciu do dwudziestu ośmiu osób –
przez konie przekraczające 1,60 metra, o dobrze zrównoważonej
relacji przedniej części ciała do zadu i rozwiniętych kończynach,
zwiększających szybkość i siłę; tendencja ta wzrasta od momentu
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pojawienia się w 1878 roku piętrowych omnibusów z czterdziestoma
miejscami. Co więcej, początkowo wybierano konie szare, widocz
ne dla woźniców w nocy, lecz kaprysy mody i odrzucenie przez ar
mię jasnych kolorów, zanadto rzucających się w oczy, zdecydowały
o wyborze zwierząt z ciemnym umaszczeniem – czarnym, gniadym,
kasztanowatym – których stan liczebny w CGO wzrasta między 1877
a 1892 rokiem z 12 do 48 procent.
Dla wytypowanych ras skutki są natychmiastowe: perszeron prze
chodzi, poprzez kolejne selekcje, od modelu lekkiego konia pociągo
wego o jasnosiwym, nakrapianym umaszczeniu, przystosowanego do
roli konia pocztowego w pierwszej połowie XIX wieku, do modelu
szybkiego i ciężkiego z przeznaczeniem do omnibusów, wyższego,
szerszego, silniejszego. Następnie, w odpowiedzi na dodatkowe za
potrzebowanie amerykańskich handlarzy, od 1880 roku dominować
zaczyna perszeron bardzo ciężki, wysoki, wolny, ciemnej maści, zbli
żony do konia bulońskiego, z którym jest przez pewien czas mylo
ny. Jednakże ponieważ po pierwszej wojnie światowej amerykańskie
zlecenia zanikają, a hodowcy pragną powrócić do niezależnego typu,
perszerony ponownie stają się lżejsze, siwe jabłkowite i z większą łat
wością kłusują. […]
Zwierzęta zmieniają się także wraz z przypisywanymi im zadaniami,
na przykład łaciate krowy z Jury we wschodniej Francji, które agro
nomowie, hodowcy i chłopi chcą wyspecjalizować ze zwierząt wy
korzystywanych wieloaspektowo na krowy mleczne między końcem
XIX wieku a międzywojniem. Ich wzrost pomału się kurczy, subtel
nieją (duży i mocny szkielet bowiem, potrzebny niegdyś do pracy, nie
ma już racji bytu, zwłaszcza że jego utrzymanie pochłaniało znaczną
część substancji odżywczych), wydłużają się, podobnie ich pysk, szyja
staje się chudsza, klatka piersiowa – szersza, by pomieścić dobrze roz
winięte płuca, skóra – delikatna i sprężysta. Odbija się to na bykach
reproduktorach: niższych, dłuższych, mniej kościstych, o obszerniej
szej klatce piersiowej. […]
Oprócz tych licznych wariacji w wypadku wszystkich gatunków za
rysowują się poważniejsze, dalekosiężne trendy. Zwierzęta pracujące

albo hodowlane zwiększają rozmiary i ciężar, ponieważ dzięki lepsze
mu żywieniu mają się stać bardziej wydajne. Rozmnaża się tylko naj
lepsze jednostki, o dobrze odziedziczalnych cechach, które pozwalają
na dość szybki zysk, inne natomiast marginalizuje się, a rasy oceniane
przez pewien czas jako normalne, później zaś postrzegane jako zbyt
małe – zupełnie porzuca. Ta zapoczątkowana w epoce nowożytnej
ewolucja rozszerza się następnie i nabiera tempa. […] Do dziś zdążają
w tym kierunku drób, świnie, krowy, zwłaszcza mleczne, gdyż uwa
ża się, że większa i cięższa krowa jest lepszą producentką mleka niż
mniejsza, o tym samym potencjale genetycznym. Na początku proces
nie objął równomiernie całego pogłowia bydła i zależał od tego, czy
próbowano ulepszyć wydajność danej rasy. Na przykład w 1862 roku
krowy typu kombinowanego, wypasające się w korsykańskiej makii
albo na bretońskich wrzosowiskach, ważą odpowiednio około 117
i 179 kilogramów, a wyspecjalizowane krowy z podmiejskich obór de
partamentu Seine-et-Oise dochodzą już do 470 kilogramów. Później
wzrost postępuje w sposób ciągły. W latach dwudziestych XX wieku
krowa normandzka waży od 500 do 700 kilogramów, pod koniec lat
sześćdziesiątych – od 600 do 800 kilogramów, a na początku XXI wie
ku – od 800 do 1000 kilogramów, z kolei jej wysokość w kłębie, która
na początku XX wieku oscylowała między 1,35 a 1,45 metra, obecnie
waha się między 1,42 a 1,55 metra. Zwierzęta wyróżniane w konkur
sach za ich niezwykłe rozmiary stają się dla wszystkich wzorami do
naśladowania oraz wyzwaniem dla najlepszych. […]
Wszystko to prowadzi tymczasem do konkretnych i codziennie od
czuwalnych skutków. Na przykład byki rzeźne mają problemy z utrzy
maniem się na nogach, z poruszaniem się; występują u nich choroby
kostno-stawowe, o których jednak nieczęsto się wspomina, ponie
waż zwierzęta te rzadko są leczone, a przede wszystkim ubija się je
w młodym wieku, zanim starość pogorszy ich stan. Z kolei, jeśli cho
dzi o lepiej przebadane i leczone psy, konsekwencje są znane. Jednost
ki należące do dużych ras często doświadczają problemów kostno‑stawowych, zwyrodnień, zaburzeń związanych ze wzrostem, a to
z powodu niewystarczającego dostosowania ich szkieletu do masy
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ciała oraz genetycznej predyspozycji ukształtowanej przez przesadną
selekcję, która pociąga za sobą zwłaszcza kulawiznę. Podobnie w dru
giej połowie XX wieku psy o wyraźnie spłaszczonych pyskach, bardzo
pomarszczonej skórze, wytrzeszczonych oczach – atrakcyjniejsze i le
piej sprzedawane – narażone są na specyficzne choroby i dolegliwości,
znosząc przy tym ciągły dyskomfort ze względu na ograniczony węch
albo kłopoty z oddychaniem. Zresztą wiele psów różnych ras – prze
sadnie wyselekcjonowanych, o zbyt dużym stopniu pokrewieństwa –
przez całe życie cierpi na chroniczny dyskomfort; na przykład ciągłe
swędzenie między poduszkami u bokserów, które sprawia, że często
liżą sobie łapy, a nawet ostrożnie stąpają. Jednakże jedna z najbardziej
spektakularnych konsekwencji fizjologicznych stała się udziałem krów
rasy belgijskiej biało-błękitnej, wyselekcjonowanych niedawno, tak by
wydawały na świat duże cielęta. Jako że wymiary ich ciała nie nadą
żyły za rozwojem potomstwa, naturalny poród nie jest już możliwy
i systematycznie wykonuje się u nich cesarskie cięcia!

nacisk na żuchwę i kręgi szyjne, nie zostawiając przy tym widocznych
śladów. W innych razach żywo odczuwają ostre rany kłute, precyzyj
nie zadane nożem lub metalowym szpikulcem, czy też smagnięcia ba
tem, zawsze dotkliwe, szarpiące, rozdzierające naskórek najdelikatniej
szych miejsc, takich jak boki czy brzuch. Niekiedy uderzenia sięgają
oczu, co jednak „zbyt często skutkuje ich wyłupieniem”, jak pod koniec
XVIII wieku stwierdza Huzard. W konsekwencji niektóre zwierzęta
żyją z otwartą raną, często na biodrach, jątrzoną każdego dnia przez
kolejne razy lub utrzymywaną pieczołowicie przez woźnicę, w Paryżu
czasem za pomocą kwasu siarkowego! […] Za każdym razem zwierzę
siłą zmuszane jest do większej szybkości, do zachowywania się tak, jak
chce tego człowiek, do niestawiania oporu w obliczu długiej i trudnej
pracy, do kontynuowania wysiłku pomimo wycieńczenia, do dawania
z siebie wszystkiego aż do końca. Bywa i tak, że woźnice maltretują
konie, aby stały się narowiste, gdyż wtedy trzeba je tanio odsprzedać,
a oni sami – kosztem właścicieli – dostają za to po kryjomu prowizję!
Zwierzęta te, w istocie, silnie reagują na ból: ogłuszający i obez
władniający przy uderzeniach, dojmujący i drażniący przy ukłuciach,
każdorazowo jednak inny zależnie od jednostki i okoliczności. Nie
które jeszcze bardziej starają się ciągnąć szybciej czy więcej, aby ogra
niczyć lub odsunąć od siebie cierpienie i stres, co może prowadzić
do wyczerpania, a nawet do zawału serca i nagłego zgonu w trakcie
wysiłku. Inne opierają się, buntują, pokazują zęby, gryzą, rżą, rzucają
się, zadają razy kopytem lub szyją, odmawiają pracy, narażając się na
dodatkową brutalność. […]
Psy doświadczają przemocy wynikającej bezpośrednio z ich niskiej
pozycji, co potwierdzają traktaty zootechników, weterynarzy, higie
nistów, ale i beletrystyka, która okazuje się cennym źródłem wiedzy
na temat tych zjawisk (stanowiących część tła opowiadanych histo
rii), niemal zawsze znajdującym potwierdzenie w innych źródłach. Na
psy – zarówno te z miast, jak i wsi, pasterskie, zaprzęgane przy wóz
kach czy znajdujące się w gospodarstwach, myśliwskie, stróżujące albo
po prostu przydrożne – spadają liczne uderzenia kija i kopniaki, jeśli
nie słuchają się wystarczająco pilnie, nie tak, jak trzeba, albo w ogóle,

Rozdział 10. Popychadła
Spośród wszystkich zwierząt, które doświadczają na co dzień sponta

nicznej, indywidualnej przemocy, dokumenty wspominają najczęściej
o służących w transporcie koniowatych. Nie tylko dlatego, że wyko
nują one swoją pracę na ulicy, na oczach wielu świadków, ale i dlatego,
że to właśnie ich owa przemoc dotyczy najbardziej, co z kolei skłania
ludzi do piętnowania jej nawet w miejscach prywatnych, jakimi są ko
palnie. Zwierzęta zaprzęgnięte, a więc pochwycone, uwięzione, unie
ruchomione, wszędzie znoszą razy zadane pałką, ostrzem czy nogą
w zad, łopatki, głowę – tym silniejsze, że części te chroni gruba skóra
i kości, więc ludzie, aby zadać ból, uderzają mocniej – albo celują we
wrażliwe miejsca, jak pysk lub brzuch, ale wtedy woźnice ryzykują, że
ktoś ich zauważy, że wyrządzą zwierzęciu za dużą krzywdę lub nara
żą się na gniew właściciela. Toteż w większości wypadków brutalnie
szarpie się lub wykręca głowę konia wędzidłem, żeby wywrzeć bolesny
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jeśli zapominają o swojej pracy, uciekają na włóczęgę, atakują z głodu
inne zwierzęta albo buntują się przeciwko brutalnemu właścicielowi,
a nawet jeśli zwyczajnie nawijają się pod rękę czy też wtedy, gdy ludzie
chcą się zabawić ich kosztem przy okazji festynów i zgromadzeń, jak
czynią to zwyczajowo z drobiem i kotami. […] Te już i tak niezwykle
trudne warunki z czasem pogarszają się jeszcze bardziej. W połowie
XIX wieku szczeniętom, aby odpowiadały gustom, obcina się ogon
rozżarzoną łopatą, która przyżega ranę; młode samce kastruje się,
żeby nie uciekały, rozcinając im mosznę i uwidaczniając jądra, które
następnie skręca się i wyrywa ręcznie; innym, w drugiej lub trzeciej
dobie życia, kopiuje się uszy ze względów estetycznych albo z myślą
o popularnych w tej epoce walkach: „Uszy chwytamy oburącz i moc
no ściskamy, podnosimy psa i gwałtownie obracamy nim; uszy zosta
ją w ręku”. Psy te doznają „wielkich cierpień”, które nie doczekały się
opisu; wiele z nich umiera z powodu komplikacji i zakażeń. O ile licz
ba amputacji uszu spada wraz ze schyłkiem popularności walk, o tyle
inne praktyki trwają jeszcze przez długi czas, podobnie jak wiele róż
nych aspektów psiej kondycji. […]
Ich sytuacja odzwierciedla położenie populacji ludzkich, które same
mają niewiele, ale psom jest jeszcze gorzej i trudniej. W większości
środowisk są one bowiem postrzegane jako mało wartościowe, łatwo
je znaleźć albo zastąpić, w dodatku nic to nie kosztuje ze względu na
ich zdolności rozrodcze, którym sprzyja od XVIII wieku nowy zwy
czaj dokarmiania, wprawdzie jeszcze na niewielką skalę, jak również
ich wałęsanie się. Zakup psa wielu uznaje za „szczyt ludzkiej głupoty”!
[…] Między końcem XVIII i początkiem XIX wieku ludzie starają się
wytrzebić te chore, mnożące się i wałęsające psy, uciekając się do róż
nych sposobów. Wiele zwierząt, w tym zwłaszcza suki zdolne do re
produkcji, zostaje zmasakrowanych w 1855 roku, ponieważ ich wła
ściciele nie chcą płacić dopiero co przegłosowanego podatku od psa.
Chore na wściekliznę zwierzęta, już wcześniej prześladowane, sys
tematycznie zabija się po 1881 roku, kiedy to Louis Pasteur objaśnił
mechanizm inokulacji. Łatwe i spontaniczne zabijanie psów w mia
stach było na porządku dziennym do międzywojnia, na wsi zaś – do

lat sześćdziesiątych. […] Ich trupy rzadko się grzebie, częściej nato
miast wyrzuca do zbiorników wodnych, w przepaści, na ulice czy ster
ty śmieci, z którymi się je utożsamia. Od 1899 do 1905 roku z Sekwa
ny i Marny w okolicach Paryża wyławia się od 8000 do 10 000 psich
zwłok, a kolejne 2700 zostaje znalezionych na ulicach stolicy w 1910
roku, gdy wywóz śmieci jest już zorganizowany; bez wątpienia, aby
otrzymać rzeczywistą liczbę wyrzuconych psów, dane te należało
by pomnożyć przez dwa lub trzy. Wobec skali zjawiska i w związku
z rosnącą troską o higienę władze miejskie (u końca XIX wieku, z pa
ryskimi na czele) powołują do życia służby zbierające truchła po do
mach, na ulicach i w rzekach, a w Paryżu u bram miasta umieszczają
specjalne śmietniki, do których właściciele i przechodnie wyrzucają
martwe zwierzęta; w 1910 roku można ich naliczyć 25 000, z czego
9000 to psy. Zwyczaj wyrzucania psów stopniowo zanika, zastępowa
ny przez oddawanie ich do ćwiartowania, ewoluując równolegle do
sposobu, w jaki traktuje się odpady komunalne. […]

Rozdział 17. Wspólna historia ciała, emocji, „wymian”
Jeśli przyjmiemy, że człowiek często uświadamia sobie doświadczenia

zwierząt, odbiera ich znaki, że dochodzi między nimi do „wymiany”,
„dialogu”, otworzą się przed nami szerokie perspektywy, pozwalające
zobaczyć sposoby, w jakie zwierzęta wpływają na ludzi.
Wpływy są najsilniejsze, gdy doświadczenia zwierząt znajdują się
w sercu doświadczeń ludzkich i kształtują razem z nimi wspólne ży
woty i historie, zbudowane z ciała, krwi, emocji, „wymian”, „dialo
gów”, pojmowanych szeroko jako interakcje poprzez gesty, postawy,
wokalizy. Przykłady można by mnożyć: hodowcy bydła dostosowują
w gospodarstwach swój rytm życia do rytmu zwierząt, przejmując ich
cierpliwość i spokój, komunikując się nie tyle językiem, ile obecnością,
kontaktem, onomatopejami, do tego stopnia, że w XIX wieku miastowi
często ośmieszali podobne postawy, nazywając je bydlęcymi; górnicy
w głębi kopalń uważają stale na mimikę koni, aby móc lepiej je wy
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korzystywać, a niekiedy także oszukiwać (popychając własnoręcznie
wagon, kiedy zwierzęta „pilnują” szczęków łańcucha, aby nie ciągnąć
więcej niż zazwyczaj), albo też w porze posiłku kucają na piętach, żeby
rojące się w podziemiach myszy (przyciągnięte panującym w chodni
kach harmidrem) nie weszły im w nogawki, wieszają przy tym swoje
sakwy u góry w określony sposób i odpowiednio je zamykają, aby nie
mogły się dostać do środka! Tak oto życie niektórych ludzi zostaje
w całości zakłócone i zmodyfikowane przez zwierzęce doświadczenia.

Doświadczenia zwierząt, namacalne i rzucające się w oczy, wzmac

Przeżyć na froncie ze zwierzętami
Pierwsza wojna światowa – z żołnierzami dwóch obozów otoczonymi

przez zwierzęta, które podsycają i kształtują ich życie – jest tu
doskonałym przykładem. Nie dziwi więc, że trupy koni postrzega się
często jako symbol wojny: Charles de Gaulle, rzadko wspominający
o zwierzętach, i Ernst Jünger, który często o nich mówi, przywołują
je jako istotne elementy krajobrazu ofensyw, ludzi zaś do niego nie
włączają. Nie jest to jedynie intelektualny konstrukt, pośrednio sym
bolizujący śmierć, złamane życiorysy, przyszłe zapomnienie, ale jest
to także rzeczywistość wojny, która naznaczona została wszechobec
nością koniowatych, ich wysoką śmiertelnością, obecnością trupów,
niezbieranych, niegrzebanych, niczym nieprzykrywanych, lecz zosta
wianych na miejscu, choćby na środku drogi, przez co oddziały zmu
szone są potykać się o nie, patrzeć na „trupie wydzieliny”, wdychać
„zalewający odór”, „straszny smród”. Owe trupy wywierają silne wra
żenie na żołnierzach – na przykład piekarz René Jacob w 1915 roku
odkrywa pole bitwy pełne zwłok ludzi i koni, a te ostatnie są „jeszcze
bardziej zasmucające niż trupy ludzi, z rozlanymi na ziemi wnętrz
nościami” – bez wątpienia dlatego, że przybrały niespotykane pozy,
z nogami w górze, wykręconym ciałem, odsłoniętymi trzewiami, wyra
żającymi niebywałe cierpienie. Koniowate pokazują, czym jest śmierć
oraz równość w jej obliczu, której dobitnym obrazem są rowy, gdzie
mieszają się ludzie i zwierzęta, z rozczłonkowanymi ciałami, rzuceni
byle jak, nie do odróżnienia.

niają powszechne poczucie bycia sprowadzonym do podobnej kondy
cji, wysłanym na rzeź, niekiedy zabitym w ten sam sposób – żołnierz
ma „szyję otwartą, jak u zabitego dzikiego zwierzęcia” – schwytanym,
tak jak się je chwyta. A wszystko to często zaraz po tym, jak żołnierze
gościli w stajniach, oborach, psiarniach, chlewach, kurnikach, króli
karniach i gołębnikach zajętych gospodarstw (pomieszczenia miesz
kalne przypadają oficerom) albo nawet przywdziewali zwierzęce – ko
zie i owcze – skóry, przerabiane tu i ówdzie w kaftany na zimę. Stąd
wrażenie, że jest się na zmianę zgnębionym i wściekłym zwierzęciem,
atakowaną owcą i atakującym wilkiem – wizja wykorzystywana często
przez autorów nawróconych na pacyfizm, takich jak Dorgelès, który
opisuje żołnierzy ćwiczących się w szermierce na ćwiartce wołowi
ny – słowem, zwierzętami na wojnie przeciwko innym zwierzętom,
tym po drugiej stronie, ale i rzeczywistym, przybyłym wykorzystać
okazję: pchłom, wszom, szczurom. […]
W istocie ich mnożenie się i zwyczaje mają nieprzeciętne konse
kwencje dla ludzi. Pchły i wszy, które mrowią się w brudzie frontu,
przyciągnięte wilgotną słomą, odpadkami, ciepłymi, pocącymi się,
obfitymi ciałami ludzi, wkradają się nawet pod opatrunki rannych,
biegają po skórze, drapią ją, kąsają, ssą krew, nieustannie irytują lu
dzi i stanowią ich codzienną obsesję: często uniemożliwiają sen, nie
którzy żołnierze stają się przez nie nietowarzyskimi, udręczonymi sa
motnikami, inni zaś godzą się z ich obecnością, wierząc, że zwierzęta
te wyciągają złe wydzieliny i leczą pewne choroby. Owe lokatorki są
jedną z pierwszych rzeczy, którymi zajmują się żołnierze po powrocie
na tyły. Ludzie skrupulatnie wypatrują ich na skórze i w ubraniach,
zabijają jedną po drugiej… całymi dniami, aż w końcu niektórzy spę
dzają część wolnego czasu na wypróbowaniu szybszych rozwiązań:
topią je, zanurzając ubrania w wodzie, przysmażają, wieszając odzież
nad ogniem i trzymając nad nim ręce, albo nacierają się środkami od
straszającymi, na przykład ropą, benzyną, olejem rycynowym, kam
forą, solą, pieprzem! Czas, jaki zabiera to żołnierzom, ich obsesja
i zmęczenie okazują się tak znaczne, że sztaby w końcu zmuszone są

16

17

pomyśleć o skuteczniejszych zabiegach (środki owadobójcze, dezyn
fekcja gazem, rozgrzane łaźnie), które ze względu na znaczne koszty
stosuje się jednak w ograniczonym zakresie.
Z kolei myszy i szczury, śniade i wędrowne (świadectwa nie roz
różniają ich, ale wilgoć sprzyja tym drugim), mnożą się od jesieni
1914 roku, gdyż po stabilizacji frontu nie ma już na nim ich natural
nych wrogów, a ludzie robią co mogą, żeby stworzyć im dobre wa
runki mieszkaniowe (rozgrzebane pola, zrujnowane domy, zniszczone
cmentarze, schronienia w drewnianych balach, słomie, ziemi, okopach
ziemnych i worach piasku) oraz należycie zaopatrywać je w resztki
rzucane do okopów i rowów dobiegowych (szybko przekształconych
w ścieki i gnojniki), w ciała na cmentarzach, trupy ludzi i zwierząt
zostawiane w okopach i na ziemi niczyjej po każdym nieudanym na
tarciu. Najchętniej jedzą świeże trupy, najpierw policzki i oczy, za
mieszkują zaś w ciałach wysuszonych, dzięki czemu żywi cieszą się
przez pewien czas spokojem. Jednakże stada szczurów przemiesz
czających się wzdłuż okopów w poszukiwaniu obiadu robią hałas,
który żołnierze mylą z odgłosami ataku, przez co znajdują się ciągle
w stanie wyczerpującego czuwania i lęku. Piszczące, biegające, gryzące
zwierzęta wywołują często – w trakcie spokojnych nocy w okopach,
a zimą także w schronach, dokąd uciekają przed chłodem – taki har
mider, że nie można spać ani odpoczywać, co nasila zmęczenie żołnie
rzy na pierwszej linii. Tym bardziej że gryzonie stale niszczą ubrania
i ekwipunek, kradną jedzenie, pogłębiając poczucie znużenia i goryczy,
zmuszając do większych środków ostrożności; są niczym dywersanci,
którzy zakradają się po cichu, aby podkopać morale i zdrowie, a na
wet życie żołnierzy. Ze względu na swoją ogromną liczebność (bę
dącą skutkiem szybszego rozmnażania), a także zimno i głód atakują
kończyny śpiących – zmuszając ich do szczelnego owijania się płasz
czami, okryciami, naciągania czapek na uszy, a nawet do ratunkowej
przeprowadzki – albo też czyszczą do kości trupy na pierwszej linii
przed oczyma i nosem żywych, którzy mogą do woli wsłuchiwać się
w ich odgłosy, oglądać je, powtarzać sobie, że niedługo znajdą się, być
może, w brzuchu przemykającego obok zwierzęcia, doświadczając

w ten sposób pradawnego strachu przed pożarciem i tracąc nadzieję
wobec bezsensu życia.
Przeciwko tym wewnętrznym zdrajcom toczy się zatem prawdziwa,
druga wojna: wojna osobista z tym lub tymi, którzy przeszkadzają bez
pośrednio, uniemożliwiają realizację potrzeb życiowych, wymuszają
na żołnierzach chcących wyrównać porachunki wielogodzinne czaty,
powiększające nerwowe i fizyczne zmęczenie; ale także powszech
na wojna przeciw stadom, a nawet całym gatunkom, która dostarcza
wówczas rozrywki na niekończące się godziny oczekiwania. Wynalaz
czość żołnierzy osiąga szczyty, gdy konstruują pułapki, walczą kijem
i prochem w okopach, tworzą specjalną amunicję, wypełniając pa
pierem puste naboje, urządzają zasadzki, aby wyskoczyć i dobić zła
pane lub ranne zwierzęta uderzeniem kija lub strzelić, gdy tylko jakiś
pyszczek wychynie z otworu. Koledzy organizują konkursy, a inten
dentura zachęca do nich nagrodami za wyeliminowane zwierzęta.
Pojawiają się oficjalne akcje deratyzacyjne, które nie wykorzystują
pułapek (zbyt łatwych dla tych „inteligentnych” zwierząt), ale spe
cjalne psy, zabijające dziennie średnio osiemdziesiąt szczurów, oraz
trucizny (czterysta każdego dnia). Tylko na jednym odcinku frontu
przez cztery miesiące zimy 1916 roku zabito 46 tysięcy szczurów,
choć bombardowanie, gaz i przymrozki są skuteczniejsze. Nie dość
podkreślano fakt, że wszystkie te zwierzęta nie prowadziły egzysten
cji obojętnej, niewidocznej, nieistotnej dla żołnierzy; przeciwnie –
znajdowały się na pierwszym planie ich życia na froncie, zaraz obok
wrogów po drugiej stronie. […]
Rzeczywiste znaczenie zwierzęcia wychodzi na światło dzienne, kie
dy ono się zgubi: tak oto niemiecki komendant rozsyła depesze w po
szukiwaniu psa, francuski kapitan zaś wszczyna bójkę z artylerzysta
mi, gdyż zdaje mu się, że rozpoznał swojego konia w ich zaprzęgu.
Widać je także jak na dłoni, kiedy poważnie ranni wołają o swojego
konia, psa czy muła (dotyczy to bowiem także zwierząt pracujących),
aby umrzeć przy jego boku. Zwykła antropomorficzna projekcja ludzi,
którym brak bliskości – można powiedzieć. Owszem, po części, ale
przecież nie starają się jej znaleźć, obcując z agrestem czy kaktusem!
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Jest coś w samych zwierzętach, i nie są to tylko ruchy czy odgłosy su

stali. Można by oczywiście powiedzieć, że powieść została napisana ja
kiś czas po wojnie, że powyższa relacja jest jedynie literacką metaforą.
Tymczasem po przeciwnej stronie, w grudniu 1914 roku, Maurice
Genevoix wsłuchuje się w jęki rannych i „w jeszcze bardziej przejmu
jące niż te ludzkie skargi rżenie umierającego konia” (którego dojmu
jący, intensywny, emocjonalny charakter zauważył już Darwin); w 1917
roku zaś Maurice Drans medytuje nad losem klaczy z kantyny, jednego
dnia głaskanej, następnego padłej od szrapnela, która trudziła się,
cierpiała i od początku była skazana, jak ci „bracia, ludzie w okopach”.
S tąd wola, aby coś dla nich zrobić. N a przykład troszcząc się
o nie, tak bardzo jak to możliwe, nie tylko z powodów ekonomicz
nych, ale i ze względu na wspólną historię, wspólne uczucia, emo
cje, gdyż jak inaczej wytłumaczyć czyny cytowanych weterynarzy,
którzy kontynuują pracę pośród spadających pocisków, albo opie
kuna psa, który niesie swoje ranne zwierzę pod ostrzałem cztery ki
lometry, leczy je i czuwa nad nim przez dwanaście dni i nocy, a gdy
mimo to ono umiera, kopie mu grób, opatrzony następnie wyróż
nieniem w rozkazie pułku? Jednak w ferworze walki ludzie mogą
często co najwyżej dobić ranne zwierzęta, aby skrócić ich cierpie
nia, i niektórzy poświęcają na to czas, a nawet wystawiają się na ry
zyko, odczuwając to jednocześnie jako zerwanie głębokiej zażyłości.

gerujące człowiekowi wymianę, lecz także prawdziwe umiejętności,
pozwalające nawiązać relację (z pewną dawką zrozumienia, przybli
żeń, pomyłek). Negowanie tego równa się odmawianiu zwierzętom
zdolności uczuciowych, emocjonalnych, poznawczych – obecna eto
logia powoli im je zwraca, zwłaszcza ssakom – dzięki którym wcho
dzą w interakcje w różnych wspólnotach.
Owe wspólnoty, owe interakcje leżą u podstaw litowania się nad lo
sem zwierząt. Dzielone ze zwierzęciem: wysiłek, zmęczenie, strach,
rany, rezygnacja, cierpienie dyktują kapralowi Barthasowi sposób
mówienia o mułach zostawionych na zewnątrz w złą pogodę, tulą
cych się do siebie w poszukiwaniu ciepła (on sam kwateruje wówczas
w brudnej stodole), które nazywa „kolejnymi męczennikami w tym
kataklizmie” („tak jakby cierpienie nie było takie samo dla zwierząt
i ludzi!”). Dragon Diffiné mówi o „męczeństwie”, kiedy jego klacz
umiera ze zmęczenia, przeżywszy z nim marsze, głód, pragnienie,
wyczerpanie; artylerzyście Cassagnau jest „ogromnie żal” koni z jego
ostrzelanej baterii. Równie silne emocje każą porucznikowi Gou
tailowi wysłać do przełożonego oficjalnym trybem rodzaj nekrologu:
„Wysyłam panu przez dowództwo cztery książeczki wojskowe psów
kurierskich i łącznościowych: Pompona, Rousseta, Czarnej i Migdałki,
które właśnie straciliśmy podczas ciężkich walk, trwających od 29 lip
ca do 12 sierpnia [1918 roku]. Biedne zwierzątka robiły co mogły przy
tym trudnym zadaniu, ale cztery z dziesięciu zabiły szrapnele, zabiły
lub zbyt poważnie raniły”. Oczywiście, żal dotyczy przede wszystkim
bliskich zwierząt, z którymi dzielono życie w jednostce (tak jak w wy
padku ludzi), ale niekiedy współczucie sięga dalej.
Widzimy je w znakomicie oddanym przez Ericha Marię Remarque’a
uczuciu, kiedy jego jednostka nie może już znieść krzyku rannych koni,
kiedy każdy zatyka sobie uszy, chciałby uciec jak najdalej i wrzeszczy
do osób znajdujących się w pobliżu zwierząt, aby je dobiły, ponieważ
„to cała nędza świata, wszelkie udręczone stworzenie, dziki, przeraźli
wy ból tu jęczy”. To także cała niesprawiedliwość wojny spadającej na
niewinnych i cały jej absurd wyją w uszach ludzi, którzy na nią przy
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