
CORRIDA 



Istnieją różne teorie skąd wzięły się tego rodzaju rozrywki w Hiszpanii.  

Jedna mówi, że zostały one sprowadzone przez Arabów, inne że walki z 
bykami pojawiły się za pośrednictwem Kartagińczyków lub Rzymian.  

Kiedyś ten zwyczaj był popularny wśród arystokracji, sam król Filip IV. 

Pewne jest to, że pierwsza corrida na  Półwyspie Iberyjskim odbyła się na 
cześć króla Kastylii Alfonsa VIII w 1133 roku. 

 

 



Plaza De Toros De Granada 



uczestnicy 

• Torreador 

•Kapeador 

•Pikador  

•Banderillero  

•Matador (główny zapaśnik) 



Walka 

Najpierw toreadorzy drażnią byka, 
prowokując go do ataków za 

pomocą żółto-różowych płacht 
(capa).  

 



Walka 

Następnie pikador (jeździec na 
koniu obłożonym materacami) 

wbija mu lancę w unerwiony garb 
tłuszczu na karku. 



Walka 

Dalej piesi (banderilleros) starają 
się wbić mu w to samo miejsce 
krótkie włócznie (banderille). 

Właściwe trafienie powoduje, że 
byk na chwilę zwalnia, co pozwala 

ludziom bezpiecznie uskoczyć 
sprzed jego rogów. Banderille 

powinny pozostać wbite w garbie 
byka, a zdobiące je długie, 

kolorowe wstążki dodatkowo 
drażnią zwierzę.  



Walka 

Kiedy byk jest już zmęczony, 
występuje matador (zabijacz). 

Unika rogów, myląc byka ruchami 
małej mulety. Kiedy się upewni, że 

zmęczone zwierzę przestaje 
reagować, stara się je zabić 
trafiając szpadą w miejsce 

wielkości monety na karku byka. 
Kiedy pchnięcie zostanie dobrze 
wykonane szpada przebija serce. 



Walka 

Jeśli zmagania matadora z bykiem 
podobały się zebranym w arenie 

ludziom, to na koniec tłum macha 
białymi chusteczkami na znak, że 

matador może wziąć sobie 
trofeum (ucho lub ogon byka) 



Walka 

Zabitego byka wyciąga koński 
zaprzęg wlekąc go za rogi przez 

całą arenę. 



Walka 

Zdarzają się także wypadki, np. jak 
byk trafi matadora. Wtedy szybko 

wybiegają inni torreadorzy i jak 
najszybciej próbują odciągnąć go 

od leżącego kolegi. 



Plaza de Toros de la Real Maestranza  
de Caballería de Sevilla  

Arena do walki z bykami w Sewilli. 
Budowana w latach 1749 – 1881. 



Plaza de toros de Ronda 

Najstarsza w całej Hiszpanii arena do 
walk z bykami znajdująca się w 
Rondzie.  
Budowana w latach 1779 – 1785 ale 
pierwsze zawody odbyły się już 11 
maja 1784 roku zanim budynek został 
oddany do użytku. 



Podsumowanie 

Mimo licznych protestów ze strony obrońców zwierząt, jest wielu ludzi 
którzy co roku przychodzą oglądać korridę. Stało się to nieodzownym 
elementem kultury hiszpańskiej i każdy kto tam wyjeżdża powinien 
choć raz zobaczyć to tradycyjne widowisko. 


