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Jeśli chodzi o etykę postępowania wobec zwierząt, wiem, czego chcę. 
(Przypominam pierwsze słowa obecnego tekstu: „Mogę mówić tylko za siebie” 
– chociaż w dalszej jego części spróbuję jednak czytelnika przekonać). Chcę, 
aby wszystkim zwierzętom pozostawiono swobodę życia na ich własnych 
warunkach. (Terminologię tę – „pozostawić swobodę” (ang. be let alone) i „na 
własnych warunkach” (ang. on their own terms) – zaczerpnąłem odpowiednio 
od Catharine MacKinnon13 oraz Lee Halla14). Oznacza to przynajmniej tyle, 
że uprowadzanie i więzienie zwierząt oraz ich hodowla i udomowienie prze-
stałyby funkcjonować (z możliwym wyjątkiem kultur prawdziwie opartych 
na polowaniu; w międzyczasie zaś podjęto by aktywne kroki zmierzające do 
przywrócenia i utrzymania naturalnych siedlisk zwierząt15). Przemysł, który 
rozwinął się wokół zwyczaju trzymania zwierząt w domach dla towarzystwa, 
upadłby (chociaż pozostałyby rezerwaty i schroniska, jak również adopcja). 
Znikłyby ogrody zoologiczne. I tak dalej.

Ideał czy też stanowisko, które opisałem, nazywany bywa abolicjoni-
zmem dla zwierząt, a jego znanym rzecznikiem jest profesor prawa Gary 
L. Francione16. (Analogicznym, jeśli nie synonimicznym terminem, zwykle 
łączonym z nazwiskiem fi lozofa Petera Singera, jest „wyzwolenie zwierzą-
t”17. Oczywiście istnieją różne interpretacje tego, jak i innych pokrewnych 
mu terminów). Jego źródłem jest analogia do abolicji niewolnictwa, a zatem 
przywodzi on na myśl koniec  w ł a s n o ś c i  zwierząt czy też określania 
ich mianem własności prawnej bądź majątku ruchomego18 – szerzej zaś: ko-
niec  w y k o r z y s t y w a n i a  zwierząt dla celów człowieka.

Musiałem  z r o z u m i e ć, że tego właśnie chcę z powodu zarówno wszech-
obecności, jak i ukrywania przez ludzi faktu zmuszania przez nich zwierząt do 
niewolnictwa. Wyzyskiwanie zwierząt dokonuje się wszędzie, co widać gołym 
okiem, a nie dostrzegamy go właśnie dlatego, że jest wszechobecne. David 
Hume uświadomił nam, że nie ma żadnej  k o n i e c z n o ś c i  co do tego, że 
jeśli na przykład wypuścimy z ręki piłkę, to spadnie ona na ziemię (dlaczego 
nie miałaby na przykład unieść się do góry?), a mimo to za sprawą nawyku 
wydaje się nam to naturalne (być może tak, jak cała nasza Kantowska intuicja 

13  Por. C.A. M a c K i n n o n, Of Mice and Men: A Feminist Fragment on Animal Rights, 
w: Animal Rights: Current Debates and New Directions, red. C.R. Sunstein, M.C. Nussbaum, Oxford 
University Press, Oxford 2004, s. 263-276.

14  L. H a l l, On Their Own Terms: Bringing Animal Rights Philosophy Down to Earth, Nectar 
Bat Press, Darien, Connecticut, 2010.

15  Zob. tamże.
16  Zob. The Abolitionist Approach, http://www.abolitionistapproach.com/.
17  Zob. P. S i n g e r, Animal Liberation, tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, PIW, Warsza-

wa 2004.
18  W języku angielskim słowo „bydło” (ang. cattle) pochodzi od słowa „majątek ruchomy” 

(ang. chattel). 
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przyczynowości jako takiej). Podobnie też wszelka praktyka – niech będzie 
to kanibalizm, czy to spożywanie mięsa zwierzęcego – może być skwapliwie 
akceptowana jako sposób, w jaki rzeczy się mają (bądź są wykonywane). Po-
nadto w społeczeństwach w mniejszym stopniu rolniczych prowadzi się coraz 
intensywniejsze wysiłki, by maskować to, co rzeczywiście się dzieje, i często 
stosuje się w tym celu wyrafi nowany marketing (po raz kolejny nasuwa się 
myśl o „zielonej pożywce”), ale też po prostu nie mówi się o faktach. Jeśli 
chodzi o tę ostatnią rzecz, to kształcąca może być informacja o wykorzystywa-
niu ciał zwierząt przy wyrobie guzików, strun do rakiet tenisowych czy pianki 
przeciwpożarowej  –  wyliczanie można by kontynuować w nieskończoność. 
(Czy ośmielę się wspomnieć o abażurach do lamp?).

Proces, w efekcie którego zacząłem żywić uczucia i pragnienia dotyczące 
ideału postępowania wobec zwierząt, był – jak na podstawie dotychczasowych 
uwag można oczekiwać – kwestią raczej osobistego życiorysu niż dialektycz-
nego wnioskowania. W istocie, czy inaczej mógłbym być pewien ich źródła? 
Czuję jednak, że ich dokładna geneza właściwie nie ma znaczenia, o ile poddane 
racjonalnej analizie, wychodzą z niej zwycięsko. Mówiąc konkretnie, nawet po 
latach studiów, rozmów, „doświadczenia”, medytacji i refl eksji na temat zwierząt 
i naszego ich traktowania nadal pragnę ideału, który uprzednio określiłem. 

Dlatego też jestem gotów przejść do drugiej części programu „pragnie-
niowca”, a mianowicie do próby zrozumienia, j a k  m o g ę  o t r z y m a ć  to, 
czego pragnę. Proces taki może w dość naturalny sposób rozpocząć się od czy-
sto osobistych „projektów” – w moim wypadku projektem takim okazało się 
przejście na weganizm. Była to częściowo sprawa uporządkowania własnego 
domu, ale też – przez przykład – służyła ona ważnemu publicznemu celowi. 
Jak zauważył kiedyś jeden z moich współpracowników20, argumentacja ad 
hominem wydaje się szczególnie stosowna w etyce. Z wielu najróżniejszych 
powodów sensowne wydaje się bowiem, że człowiek stara się postępować 
zgodnie z tym, czego naucza. Czyn służy wówczas jako test realizowalności 
sposobu życia i zachowania zalecanego innym, wzbudzając ich choćby mini-
malny szacunek, a zatem również uwagę.

Poszedłbym jednak jeszcze dalej i uznał praktykę osobistą za warunek ko-
nieczny i zarazem wystarczający dla etyki z pozycji amoralizmu, której hołduję, 
ponieważ na mocy logiki pragnienia, gdybym ja sam  n i e   z a c h o w y w a ł  
s i ę  w pewien sposób, mimo że mam szeroki dostęp do istotnych informacji, 
wówczas (przy pozostałych warunkach równych) w owym sposobie zachowania 
nie byłoby nic, co pozwalałoby go zalecać (żeby nie rzec: nakazywać). Albo-

19  Zob. C. M o t t e r s h e a d, The Unusual Uses for Animal Body Parts, BBC News Online z 6 VI 
2011 (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13670184).

20  Myślę o Mitchellu Silverze.

Joel MARKS




