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„Zwierzę nie jest rzeczą!” 

Dzisiejsza konferencja, jako pierwsza z cyklu, poświęcona jest racjonalizacji samorządowych wydatków 

na ochronę zwierząt. Uważamy, że sterylizując, chronimy je lepiej i taniej. Ale dla miłośników zwierząt 

(a imię ich milion) ta konferencja to coś znacznie poważniejszego. To kolejny krok w kierunku melioracji 

sytuacji zwierząt w Polsce. Krok mały ale znaczący, cywilizacyjny. Bo trzeba wiedzieć, że postawy 

wobec zwierząt są miarą naszego rozwoju cywilizacyjnego.  

Artykuł 1 Ustawy o ochronie zwierząt stwierdza, że: 

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie i ochronę. 

Nim doszło do uchwalenia takich dokumentów, zwierzęta były przez setki lat traktowane jak przedmioty 

(użyteczne lub nie), towary (konsumpcji), magazyny (na żywność i odzież), obiekty rozrywki (polowania, 

cyrk, zoo) i okrutnych eksperymentów naukowych. Uważano, że nie czują, nie cierpią, nie rozumieją, nie 

są wrażliwe, nie potrafią się komunikować. Choć z drugiej strony, ci, którzy przywiązali się choćby raz 

do jakiegoś domowego zwierzaka, wiedzieli, że potrafi on kochać, lękać się, cierpieć i współodczuwać 

z człowiekiem. Skoro potrafi pies i kot, dlaczego nie krowa czy koń? Zastanawiając się, ile musimy 

jeszcze czekać lat, by prawda o tym, że zwierzę nie jest rzeczą stała się powszechna, chciałam 

przedstawić państwu  cztery modele kulturowych relacji wobec zwierząt. Ich podstawą są określone 

wartości moralne (lub ich brak). 

Pierwszy model nazywam eksploatacyjno-mechanicznym. Ma on charakter pozaetyczny ale niestety 

jest ciągle jeszcze najczęściej spotykanym typem kulturowej relacji. Zwierzę traktowane jest tu 

przedmiotowo, zgodnie z biblijnym przekonaniem:  „wszelkie zwierzę na ziemi niechaj się was boi i lęka. 

Wszystko co się porusza na ziemi zostało wam oddane we władanie. Wszystko co żyje jest 

przeznaczone na pokarm dla was”. Wielcy filozofowie (tacy jak Arystoteles, św. Tomasz, Kartezjusz) 

traktowali zwierzęta jako istoty pozbawione duszy i jakiejkolwiek wrażliwości. Kartezjusz twierdził, że 

zwierzę jest jak maszyna. Potrafi reagować, ale jest pozbawione czucia. Wiwisekcje, których 

dokonywano na zwierzętach (aż po lata 60 XX wieku !!) mają w Kartezjuszu swojego ojca. Zwierzę – jak 

myślano przez wieki i nadal niestety się myśli - nie ma żadnej wartości poza użytkową, rozrywkową, 

względnie naukową. W ten model wpisuje się bardzo współczesny „chów przemysłowy”. Zwierzę nie 

jest tam nawet rzeczą, to chwilowy produkt konsumpcyjny. Kto zna warunki takiego chowu, wie, że nie 

jemy mięsa. Jemy cierpienie w czystej postaci.  



Drugi model nazywam antropocentryczno - użytecznościowym. Wprowadza on pewne elementy 

ochrony zwierząt i troski o nie, ale kryterium tych zachowań jest „wydłużona użyteczność zwierząt”. 

Zbytnia eksploatacja, wyniszczanie może spowodować wyginięcie wielu gatunków. Trzeba je więc 

oszczędzać, racjonalizować użytek z nich tak, by przyszłe pokolenia mogły je również wykorzystywać. 

Jeden z filozofów o wielkim autorytecie (Kant) twierdził, że nie powinniśmy być okrutni wobec zwierząt, 

bo co prawda one nic nie czują, ale okrucieństwo degraduje moralnie samego człowieka. Dziś wiele 

mówi się o ochronie gatunków, albo o wprowadzaniu okresów ochronnych… Nie dla dobra zwierząt, 

lecz dla dobra nas samych i przyszłych pokoleń. 

Trzeci model to model troski. Różni ludzie, tacy jak Pitagoras, Platon, św. Franciszek, J. Bentham czy 

Schopenhauer (chętnie nazwałabym ich „animalsami” jako dopełnienie „humanistów”) zaczęli czuć, że 

zwierzę nie jest rzeczą i głosić tę prawdę w swoich pismach i działaniach. Momentem przełomowym 

była tak zwana „Ustawa Martina”, która weszła w życie w 1822 roku, a która pierwszy raz w historii 

europejskiej kultury karała grzywną lub więzieniem za okrucieństwo wobec zwierząt domowych. W tym 

samym mniej więcej czasie powstawały różne towarzystwa zapobiegające okrucieństwu wobec 

zwierząt. Ta działalność (instytucjonalno-prawna), trwająca po dziś dzień oparta jest na przekonaniu, 

wyrażonym dobitnie przez J. Benthama: „Nie należy pytać czy zwierzęta mogą rozmawiać czy mówić, 

lecz czy mogą cierpieć”. I odpowiadał, że mogą, że cierpią i naszym obowiązkiem moralnym jest chronić 

je przed tym cierpieniem. Jak po latach pisał P. Singer „Ból i cierpienie są złe bez względu na rasę, płeć 

czy gatunek istoty, która cierpi. To, jak ból jest zły zależy od tego, jak jest intensywny i jak długo trwa”. 

Nie od tego, którego gatunku dotyczy.  

I wreszcie model czwarty to model praw. Uznaje się w nim, że zarówno ludzie jak i zwierzęta mają 

określone potrzeby i określone interesy. Stanowią one podstawę praw, które im przysługują. Los 

zwierzęcia nie powinien zależeć więc tylko od postaw, jakie mamy (lub nie) wobec nich, od naszej tylko 

wrażliwości czy troski, lecz od praw, które mu przysługują jako wartości samej w sobie. Wyraża to 

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt: 

 Art. 1 Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji, 

 Art. 2 Każde zwierzę ma prawo do szacunku, 

 Art. 4 Każde zwierzę ma prawo oczekiwać od człowieka poszanowania, opieki i ochrony. 

Jest to model idealny. Wierzę jednak głęboko, że nasze wysiłki idą właśnie w kierunku realizacji tego 

modelu.  


