


Filozoficzne podejście do 
zwierząt

• Kartezjusz (1596-1660) – zwierzęta to
przedmioty, niezdolne do mowy i
rozumowania, bez umysłów ani dusz…

• George Cheyne w 1705 stwierdził, że
Stworzyciel zadbał o to, by końskie łajno
pachniało, z myślą o ludziach przebywających
między rumakami…



Relacje ze zwierzętami

• Zwierzęta domowe 
– Psy i koty

– Gospodarskie 

• Zwierzęta laboratoryjne (gryzonie, króliki, małpy) 

• Zwierzęta dzikie 

• Zwierzęta łowne 



Zwierzęta domowe
Podstawowe problemy 

Psy, koty

• Bezdomność

• Schroniska 

• Sterylizacja 

• Przerasowanie

• Inne gatunki (kanarki, 
mewki, myszki, świnki 
morskie, rybki, papużki itd.) 

Zwierzęta gospodarskie

• Wykorzystywanie

• Ubój

• Chów przemysłowy 

• Transporty 

• Utrata więzi od hodowcy do 
konsumenta 

• Zmienność kulturowa

















Wielorakość podejścia do zwierząt 
domowych

• Chiny – kura święta, udomowiona, 
przekształcona, pielęgnowana od 4 tys. lat 

• Europa starożytna - ofiary ze zwierząt dla 
przebłagania bogów za grzechy ludzi. U Majów 
ofiary z ludzi…

• Europa średniowieczna – palenie czarnych kotów 
na stosie. 

• XVIII w. Londyn wstęp do ZOO kosztował pół 
pensa lub:  „supply of cat or dog for feeding to the 
lions”.







Różnorodność – cd. 

• Zwierzęta domowe są wykorzystywane przez 
ludzi dla przeżycia, ale: 

• Gdy krowa zaczyna dawać mniej mleka…

• Gdy koń ulegnie kontuzji w walce dla człowieka…

• Gdy pies się zestarzeje…

• Gdy kura się nie niesie…

• Gdy kaczka okuleje…

• Gdy gołąb przestanie latać…



Różnorodność cd. 

• Odbieranie cieląt zaraz po urodzeniu, 
• Produkcja karakułów, 
• Kastracje, sterylizacje – kapłony i pulardy, 
• Dekornizacja, kurtyzacja, znakowanie, 
• Przemysłowe metody chowu, 
• Paszteciki strasburskie, 
• Wynaturzenia form zwierząt i sposobów 

chowu. 





























Zwierzęta dla rozrywki?

• Walki kogutów, psów, byków, 

• Corrida, 

• Cyrki, wyścigi, loty, 

• Tańczące myszki, 

• Tańczące niedźwiedzie, 

• Zwierzęta ozdobne – ptaki, gady, rybki, 



Georg Cheyene 1705: 

• Każde zwierzę stworzone miało swój cel –
groźne zwierzęta służyły za nauczycieli, małpy 
i papugi dla rozrywki, a gzy były sposobem 
Boga na sprawdzenie pomysłowości 
człowieka, który musi z nimi sobie jakoś 
poradzić…















Zwierzęta w służbie…

• Konie, psy, lamy, wielbłądy, bawoły i krowy 
pociągowe, juczne, 

• Konie i słonie bojowe, 

• Zwierzęta laboratoryjne: myszy, szczury, koty, 
psy, świnki morskie, króliki, małpy…

• Gołębie pocztowe, 

• Psy policyjne, celne, myśliwskie, specjalnie 
trenowane, wysyłane w kosmos…



Ustawa o Ochronie Zwierząt 

• Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę…



Ale religia chrześcijańska: 

• …Człowiek jest istota najważniejszą, 
nadrzędną nad innymi i cała naturą: „Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 
panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi…” 

• Najlepiej wypełniany nakaz religijny



Cd. filozofii chrześcijańskiej: 

• Ubój zwierząt to akt dobroci zapobiegający 
cierpieniu zwierząt na starość i źródło 
pożywienia dla „szlachetniejszego 
stworzenia”. Zwierzęta nie mają rozumu, nie 
mają nadanej przez Boga władzy i nie mają 
praw. 

• Piąte przykazanie, zakaz zabijania, dotyczy 
tylko ludzi…



Protestantyzm: 

• Człowiek jest stworzony do objęcia natury w 
swe posiadanie…



Marksizm…

• Ustrój socjalistyczny umożliwił wprowadzenie 
walki z przyrodą na wyższy stopień. (…) 
Umożliwił nie tylko walkę z poszczególnymi, 
szkodliwymi elementami środowiska, ale 
świadomą i planową akcję mająca na celu 
niwelowanie opóźniającego wpływu 
środowiska na rozwój społeczeństwa…



Bezwzględny nakaz buddyzmu i taoizmu:

• Wolno czerpać z natury tylko tyle, ile jest 
potrzebne do zaspokojenia potrzeb…



J.P.II

• „Degradacja środowiska godzi w dobro 
stworzenia ofiarowane człowiekowi przez 
Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia 
i rozwoju…”



Zwierzęta dzikie

• Traktowane nierówno:
szczury, myszy
węże
owady
ryby
drapieżne
ładne
łowne 



Węże

• Grecja/ Rzym + Słowianie i Bałtowie – wąż 
postrzegany jako bóstwo ogniska domowego i 
rodziny

• Indie – wąż – strażnik skarbów

• Wikingowie – symbol waleczności (na 
łodziach, tarczach, zbrojach) 

• Chrześcijanie – wąż wypędza ludzi z raju. 
Symbol zła i podstępności. 



Kto jest za ochroną: 

• Wilka

• Niedźwiedzia

• Żmii ?















































Zwierzęta łowne 

• XII-XV w. Państwo Inków. 

Zwierzęta są własnością państwa. Kara 
śmierci za polowanie. 

Urządzano wielkie łowy z ogromną 
naganką, ale guanako i wikunie tylko 
odławiano żywcem, strzyżono i wypuszczano. 
Nawet król nie mógł ich zabijać – zbyt cenne 
jako źródło wełny. 



cd. Inków

• Ochrona ptasich wysp, gdzie pozyskiwano 
guano. 

– Kara śmierci za podpływanie do wysp w okresie 
lęgowym i za polowanie na ptaki na wyspach. 



Chiny – kara śmierci 
za zabicie pandy 

wielkiej 



Inne przejawy troski 

• Grecja p.n.e. – ochrona lasów bukowych i 
dąbrów, gdzie pasiono świnie (+ Hiszpania)

• Indie – rok 242 p.n.e. Król Asioka wyznaczył 
tereny wymagające ochrony 

• Mongolia XII w. – Chan Kubilaj zakazał 
polowania na ptaki i ssaki w okresie ich 
rozmnażania





Ochrona w Polsce 

• Rok 1435 – Zakaz polowania na kuropatwy 
(tylko dla chłopów) – Władysław III 
Warneńczyk, 

• Rok 1530 – Ustawa o Ochronie Lasu –
Zygmunt I Stary, 

• Rok 1775- Ustawa zakazująca polowania od 
01.03 do 01.09 z uwagi na uprawy rolne. –
Stanisław II August Poniatowski (Stanisław 
Antoni Poniatowski herbu Ciołek).



Ochrona zwierząt…
• 1635- Irlandia – zakaz wyrywania owcom wełny 

zamiast ich strzyżenia. 

• 1641- Kolonia Massachusetts Bay (USA) – Body of 
Liberties Laws: „Nikt nie będzie się znęcał nad 
żywym stworzeniem trzymanym na użytek 
człowieka”. 

• Początek XIX w. Anglia- ustawa o ochronie zwierząt 
roboczych przepada w Izbie Gmin. 

• 1868- Królowa Wiktoria „Anglicy traktują zwierzęta 
z większym okrucieństwem niż inne cywilizowane 
kraje”…



Niemcy, lata 1933-35

• Wprowadzenie ustaw o ochronie zwierząt

• Zakazy sztucznego odżywiania gęsi, wiwisekcji, 
nakazy znieczulania przy zabiegach…

• W 1935 – pierwszy raz zwierzę objęto ochroną 
jako byt naturalny, ze względu na nie, a nie na 
ludzi!

• (wcześniejsze ustawy brytyjskie i francuskie 
zakazywały publicznego dręczenia zwierząt, by 
nie powodować aktów okrucieństwa wobec ludzi) 



Niemcy cd. 

• „Naród niemiecki potrzebuje lasów (…). 
Musimy chronić lasy nie tylko po to, by zimą 
nie wygasły piece, lecz po to, by w radosnym 
życiowym cieple mocno biło tętno narodu, aby 
Niemcy byli Niemcami…



Nagroda im. Adolfa Hitlera 





Aktualnie…

• Zagrożonych wymarciem jest 12% gatunków 
ptaków i aż 25% gatunków ssaków !!!!!!!!

• Ludzkość przejada bogactwa przyrody 
niszcząc jej naturalne zasoby w sposób 
rabunkowy !!!!!!!!!!!!!!!



Przykłady:

• Wycięto lasy na Wyspie Wielkanocnej
• Maorysi zjedli moa 
• Malgasze zjedli epiornisy
• Wybito gołębie wędrowne w Ameryce 
• W 1599 roku odkryto dronta dodo na wyspie 

Mauritius – wybito w ciągu 82 lat 
• W 1627 roku padł ostatni tur 
• W 1741 roku odkryto krowy morskie w regionie 

Wysp Beringa – wybito w ciągu 22 lat





Katastrofy ekologiczne:

• Majowe opuszczali swoje miasta 

• Starożytne państwo Khmerów, największe 
miasto ówczesnego świata – opuszczone 

• Opuszczone państwo-miasto Radzputany w 
dolinie Indusu 

• Celowe translokacje fauny europejskiej przez 
Brytyjskie Towarzystwo Ochrony Fauny















Samozagłada

• Mamuty też zjadły swe środowisko








