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są raczej niejednoznaczne. Oczywiście w kategoriach czysto numerycznych 
większość gatunków zwierząt, które towarzyszą dzisiaj człowiekowi, znacznie 
przewyższa liczebnie swoich dzikich przodków. Z powodu utraty środowiska 
naturalnego i prześladowań ze strony człowieka wilki (Canis lupus), domnie-
mani przodkowie udomowionych psów, albo wyginęły, albo są gatunkiem 
zagrożonym na obszarach, na których kiedyś występowały, podczas gdy 
afrykańskie dzikie koty (Felis silvestris libyca), protoplaści udomowionych 
kotów, występują obecnie znacznie rzadziej niż kiedyś. Czystość genetycz-
na wielu tych odosobnionych populacji wilków i dzikich kotów również jest 
coraz bardziej zagrożona przez ich krzyżowanie się z ich wolno biegającymi 
udomowionymi potomkami39. I przeciwnie, udomowione psy i koty wystę-
pują obecnie nawet na najmniejszej wyspie i na każdym kontynencie (poza 
Antarktyką), gdzie żyją ludzie, a eksplozja ich populacji na całym świecie jest 
tak wielka, że oszacowanie całkowitej liczby tych zwierząt stało się właściwie 
niemożliwe. Według ostatnich danych z samych Stanów Zjednoczonych liczba 
psów trzymanych do towarzystwa w Ameryce przekracza pięćdziesiąt osiem 
milionów, a liczba kotów siedemdziesiąt dziewięć milionów40, jakkolwiek 
niektórzy twierdzą, że ta ostatnia byłaby dwukrotnie większa, gdyby uwzględ-
nić koty bezdomne. Jeśli sukces ewolucyjny oceniać wyłącznie na podstawie 
liczb, wyraźnie widać, że antropomorfi zm stał się niezwykłym dobrodziej-
stwem dla tych zwierząt.

Z perspektywy dobra zwierząt skutki antropomorfi zmu okazują się jednak 
znacznie mniej dobroczynne.  D o b ó r   a n t r o p o m o r f i c z n y – czyli 
dobór pod kątem cech fi zycznych i behawioralnych, które ułatwiają przypisy-
wanie umysłowych stanów człowieka istotom niebędącym ludźmi – jest źró-
dłem nietypowych, wyjątkowych w swoim rodzaju i stresogennych zabiegów 
wobec zwierząt, które padają jego ofi arą. Zabiegi te mają efekt zbliżony do 

39  Zob. D.L. M e c h, The wolf: The ecology and behavior of an endangered species, The Na-
tural History Press, Garden City, New York, 1970; L. B o i t a n i, L. F r a n c i s c i, F. C i u c c i, 
G. A n d r e o l i, Population biology and ecology of feral dogs in Italy, w: The Domestic Dog: 
Its Evolution, Behavior, and Interactions with People, red. J. Serpell, Cambridge University Press, 
Cambridge 1995, s. 218-244; J. S e r p e l l, Domestication and history of the cat, w: The Domestic 
Cat: The Biology of Its Behavior, red. D.C. Turner, P.P.G. Bateson, Cambridge University Press, 
Cambridge 2000, s. 180-192. 

40  Zob. Pet Food Institute, Pet Dog and Cat Population, http://petfoodinstitute.site-ym.com/?pa-
ge=PetPopulation. Według tego samego źródła liczby te w roku 2012 przekraczały, odpowiednio, 
siedemdziesiąt pięć milionów i osiemdziesiąt cztery miliony – przyp. tłum.

41  Można się spierać, czy zjawisko to należy opisywać jako dobór antropomorfi czny, czy też 
raczej jako dobór pedomofriczny, ponieważ większość cech, ze względu na które wybieramy to-
warzyszące nam w życiu zwierzęta, to cechy charakterystyczne wyglądu i zachowania dzieci lub 
niemowląt. „Dobór antropomorfi czny” jest zapewne terminem lepszym, ponieważ domniemanym 
celem tego doboru jest tworzenie zwierząt, które będą bardziej przypominały ludzi, nawet jeśli ich 
cechy „ludzkie” są zarazem cechami dzieci czy niemowląt.
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fenomenu „wyboru przez partnerkę” w przypadku doboru seksualnego. Wspa-
niałe pióropusze, czuby, grzebienie, korale, a także popisy samców różnych 
poligamicznych gatunków ptaków, służące zastraszeniu rywali i zaimpono-
waniu potencjalnej partnerce są powszechnie uważane za niekontrolowane 
skutki przypadkowych preferencji dziwacznych bądź wymyślnych ozdób i za-
chowań wykazywanych przez samicę42. Niektóre z tych „wytworów” mogą 
być w sensie estetycznym atrakcyjne dla ludzkiego oka, ale dla osobników 
męskich, które są ich nosicielami, mogą się one stać niebezpiecznym obcią-
żeniem – narzucającym im poważny wydatek energii, a także przyciągającym 
uwagę drapieżników i upośledzającym ich zdolność do ucieczki przed nimi43. 
Podobnie wiele ras zwierząt, które człowiek trzyma dla towarzystwa, zostało 
skutecznie upośledzonych wskutek doboru cech, które są atrakcyjne dla na-
szego antropomorfi zującego spojrzenia.

Zapewne z najbardziej ekstremalnym przykładem takiego procesu mamy 
do czynienia w przypadku buldoga angielskiego, który kiedyś był silnym, 
muskularnym zwierzęciem, a ostatnio opisywany bywa jako psi odpowiednik 
wraku pociągu. Z drastycznie brachycefalicznym łbem, prognatyczną, zakrzy-
wioną do góry żuchwą, zniekształconymi uszami i ogonem oraz niezgrabnymi 
ruchami, buldog przywołuje raczej „myśl o przedsięwzięciu rehabilitacyjnym 
z obszaru weterynarii niż dumny symbol muskularnej siły czy narodowej de-
terminacji”44. Buldogi nie tylko dotknięte są tymi deformacjami fi zycznymi, 
ale też większość tych psów musi obecnie przychodzić na świat przez cesar-
skie cięcie, a cała rasa została upośledzona wskutek wielokrotnego naruszania 
systemu nosowego i oddechowego należących do niej osobników. W szpitalu 
weterynaryjnym uniwersytetu stanowego Pensylwanii buldogi są nawet wy-
korzystywane do badania fenomenu bezdechu pojawiającego się podczas snu. 
Ich trudności z oddychaniem w czasie snu są tak dotkliwe, że większość tych 
psów przedwcześnie zdycha wskutek ustania akcji serca powodowanego chro-
nicznym niedotlenieniem45. Deformacje ciała są spowodowane u buldogów 
przede wszystkim wadą wrodzoną znaną jako chondrodystrofi a (karłowatość): 
jest to anomalia rozwojowa występująca w formacji kości, która powoduje 
zniekształcenia w postaci zgrubień przede wszystkim w czaszkowo-twarzo-

42  Zob. T. H a l l i d a y, Sexual selection and mate choice, w: Behavioural Ecology: An Evolu-
tionary Approach, red. J.R. Krebs, N.B. Davies, Blackwell, Oxford 1978, s. 180-213. 

43  Zob. A. Z a h a v i, 1975 Mate selection – a selection for a handicap, „Journal of Theoretical 
Biology” 1975, t. 53, nr 1, s. 205-214.

44  K.S. T h o m s o n, The fall and rise of the English Bulldog, „American Scientist” 84(1996) 
nr 3, s. 220.

45  Zob. K.A. P a n c k e r i, H.M. S c h o t l a n d, A.I. P a c k, J.C. H e n d r i c k s, Modafi nil 
decreases hypersomnolence in the English bulldog, a natural animal model of sleep disordered 
breathing, „Sleep” 19(1996) nr 8, s. 626-631.
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wym i wyrostkowym odcinku szkieletu. Wada ta jest również obecna, jakkol-
wiek uzewnętrznia się w różnym stopniu, u innych ras brachycefalicznych, jak 
mops, terier bostoński, bokser czy pekińczyk, oraz u ras karłowatych, w tym 
u jamnika i basseta.

W przypadku ludzi schorzenie to jest źródłem poważnego upośledzenia, 
a w celu wynalezienia na nie lekarstwa podejmowane są poważne wysiłki 
badawcze. Tymczasem zwierzęta celowo hoduje się, aby zachować, a nawet 
podkreślić te właśnie cechy upośledzające. Gdyby buldogi były produktami 
korporacji agrofarmaceutycznych powstałymi wskutek inżynierii genetycz-
nej, w całym świecie zachodnim słusznie odbywałyby się demonstracje w ich 
obronie. Ponieważ jednak powstają wskutek doboru antropomorfi cznego, ich 
kalectwa nie tylko się nie dostrzega, ale wręcz mu się przyklaskuje.

Oczywiście nie wszystko, co jako ludzie czynimy, by wzmocnić bądź 
uwydatnić antropomorfi czny wygląd zwierząt, które nam towarzyszą, jest 
z konieczności szkodliwe, przynajmniej z perspektywy zwierzęcia. Mało praw-
dopodobne jest na przykład, że psy cierpią w jakikolwiek zauważalny sposób 
wskutek tego, że ich właściciele ubierają je niczym lalki czy wykorzystują jako 
modne akcesoria. Niewątpliwie można by twierdzić, że zwierzęta te są w ten 
sposób symbolicznie poniżane na tej samej zasadzie, na jakiej upokarzające 
jest w przypadku karłów wykorzystywanie ich w teatrach komediowych47. 
Bardzo wątpliwe jednak, czy zwierzęta te są świadome owej symboliki i czy 
ma ona dla nich jakiekolwiek znaczenie. Zmiana fi zycznego wyglądu zwierzę-
cia, szczególnie gdy dotyczy ona jego rozmyślnego okaleczenia, jest jednak 
źródłem poważniejszych pytań z dziedziny etyki. Jako interwencje będące 
skutkiem antropomorfi zmu można niewątpliwie interpretować przycinanie 
ogonów zwierzętom bądź też chirurgiczne usuwanie im pazurów. Ludzie nie 
mają ogonów ani pazurów i wydaje się, że niektórzy spośród nas oczekują, że 
zwierzęta dostosują się do naszego obrazu samych siebie, obywając się bez 
tych naturalnych dla siebie dodatków. Wraz z anatomią i wyglądem fi zycz-
nym dobór antropomorfi czny zaburzył również zachowanie zwierząt. I znowu 
częściowo odbyło się to w sposób relatywnie nieszkodliwy. Na przykład przy-
słowiowa lojalność i wierność psów ich przewodnikom ludziom jest prawie 
na pewno skutkiem doboru antropomorfi cznego. Kiedy jednak cechom tym 
towarzyszy nienaturalnie silna zależność od człowieka, pojawia się wynisz-
czająca patologia. Źródłem drugiego najbardziej powszechnego problemu, 
jaki dostrzegają specjaliści zajmujący się zachowaniem zwierząt, są psy, któ-
re – gdy zostają same – wskutek niepokoju popadają w histerię. Zwierzęta 

46  Zob. T h o m s o n, dz. cyt. 
47  Zob. Y.F. T u a n, Dominance and affection: The making of pets, Yale University Press, New 

Haven 1984.
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