a
i
Y
n
a
T
d
N
a
E
b
M
i
Y
R
E
H
P
C
S
A
T
K
Ę
E
Z
R
E
I
W
Z
NA

EGOIZM, KOSZT POSTĘPU
CZY PRZEJAW OKRUCIEŃSTWA
Pod redakcją

prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak
dr. n. o zdr. Andrzeja Guzowskiego
dr. hab. Jacka Breczko
dr n. społ. Pauliny Marii Wiśniewskiej
dr. n. hum. Sebastiana Surendry

EKSPERYMENTY
i badania
NA ZWIERZĘTACH

EKSPERYMENTY
i badania
NA ZWIERZĘTACH
EGOIZM, KOSZT POSTĘPU
CZY PRZEJAW OKRUCIEŃSTWA

Pod redakcją
prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak
dr. n. o zdr. Andrzeja Guzowskiego
dr. hab. Jacka Breczko
dr n. społ. Pauliny Marii Wiśniewskiej
dr. n. hum. Sebastiana Surendry

Poznań 2021

Recenzja naukowa
prof. zw. dr hab. n. prawnych Jacek Sobczak
dr hab. n. o zdr. Katarzyna Van Damme-Ostapowicz

© 2021 by Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM
All rights reserved

10% wszystkich zysków ze sprzedaży zostanie przekazane na cele statutowe
Stowarzyszenia Pro Salute sprawującego na co dzień opiekę nad dziećmi
z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD).

ISBN 978-83-66353-88-6 – książka w miękkiej oprawie
ISBN 978-83-66353-89-3 – publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia
Wydanie I: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM
www.wydawnictwo-silvarerum.eu
Poznań 2021
Redaktor prowadzący – dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
Korekta – dr Anna Surendra
Projekt graficzny okładki – Studio Graficzne SILVA RERUM
Prawa autorskie do zdjęcia na okładce – kovalvs (pl.depositphotos.com)
Skład i łamanie – Studio StrefaDTP

SPIS TREŚCI
Wstęp.......................................................................................................................................

9

CZŁOWIEK I ZWIERZĘTA – UJĘCIE HISTORYCZNE I KULTUROWE
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Andrzej Guzowski, Joanna Fiłon

Relacje człowiek – zwierzęta dawniej i dziś......................................................................

13

Wiktoria Ciok, Andrzej Guzowski

Postrzeganie zwierząt przez religie w początkach religijności człowieka
oraz w chrześcijaństwie, judaizmie, islamie i hinduizmie...............................................

45

Wiktoria Ciok, Andrzej Guzowski, Elżbieta Krajewska-Kułak

Postrzeganie zwierząt przez pryzmat przesądu w świetle historii filozofii,
religii i kultury.........................................................................................................................

53

Larys Lubowicki

Eksperymenty na zwierzętach w sztuce współczesnej...................................................

63

Agnieszka Kułak-Bejda, Grzegorz Bejda

Wpływ zwierząt na funkcjonowanie bio-psycho-społeczne człowieka.......................

77

Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg

Czy zwierzęta mają duszę – odwieczne rozważania........................................................

101

Grzegorz Bejda, Agnieszka Kułak-Bejda

Formy zachowania ludzi wobec zwierząt na przykładzie gier komputerowych .........

125

EKSPERYMENT NA ZWIERZĘTACH W NAUCE
Cecylia R. Łukaszuk

Eksperymenty na zwierzętach dawniej..............................................................................

139

6

Spis treści

Joanna Fiłon

Znaczenie eksperymentu w naukach medycznych. Wybrane problemy.......................

155

Karol Zygo, Włodzimierz Piątkowski

Rola eksperymentu w naukach społecznych....................................................................

173

Paulina A. Szafrańska

Kogo wysłać na Marsa: niedźwiedzia czy mysz? Czyli po co nam badania
podstawowe?..........................................................................................................................

189

Magda Orzechowska, Mateusz Cybulski

Pozytywne i negatywne aspekty przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach......

197

Małgorzata Knaś, Marek Niczyporuk

Zwierzęta w testach preparatów kosmetycznych............................................................ 209
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Kraśnicka,
Joanna Fiłon, Andrzej Guzowski, Mateusz Cybulski

Szczepionka na koronawirusa SARS-CoV-2 w aspekcie eksperymentów
na zwierzętach.......................................................................................................................

215

Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Joanna Fiłon,
Andrzej Guzowski, Hanna Rolka, Katarzyna Rosłan

Bezsensowne eksperymenty na zwierzętach – wybrane przykłady.............................. 223
Wojciech Kułak, Hanna Rolka, Mateusz Cybulski, Magda Orzechowska,
Elżbieta Krajewska-Kułak, Katarzyna Rosłan

Czy zwierzęta są niezbędne do badań naukowych? ........................................................ 233
Renata Bociarska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Agnieszka Serafin, Alicja Diak,
Andrzej Guzowski

Opinie Polaków na temat traktowania zwierząt, w tym prowadzenia
eksperymentów na nich ....................................................................................................... 243

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH
Agnieszka Żok, Katarzyna Głodowska, Ewa Baum

Eksperymenty na zwierzętach jako konflikt moralny. Czy możliwe jest
pogodzenie prawa do zdrowia człowieka i dobrostanu innych zwierząt?....................

257

Spis treści

7

Jacek Breczko

Zasadność terminu „eutanazja” w przypadku uśmiercania zwierząt
w wyniku eksperymentu oraz pewien postulat dotyczący „dobrego życia”................. 265
Katarzyna Głodowska, Agnieszka Żok, Ewa Baum

Komisje etyczne do spraw Doświadczeń na Zwierzętach – zadania, zasady
i działania ...............................................................................................................................

273

Paulina Aniśko, Magda Popławska

Wybrane fakty z rozwoju ruchu na rzecz praw zwierząt.................................................

281

Agnieszka Wal, Emilia Sarnacka, Iwona Wrześniewska-Wal

Ustawodawstwo polskie i Unii Europejskiej wobec wykorzystywania zwierząt
do celów naukowych..............................................................................................................

291

Izabela Zofia Prokop, Ilona Ościłowska, Karolina Borkowska, Piotr Worona, Edyta Rysiak

Życie za życie – ekonomika eksperymentu na modelu zwierzęcym..............................

313

Izabela Zofia Prokop, Ilona Ościłowska, Anna Grajewska, Renata Zaręba, Edyta Rysiak

Marża cierpienia.....................................................................................................................

321

Renata Zaręba, Edyta Rysiak, Piotr Worona, Ilona Ościłowska

Eksperyment medyczny w świetle art. 27 Kodeksu karnego..........................................

331

Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Wojciech Kułak, Katarzyna Rosłan

Organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt..........................................................

341

Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Wojciech Kułak, Katarzyna Rosłan

Kampanie społeczne na rzecz ochrony praw zwierząt .................................................. 359
Wykaz autorów.......................................................................................................................

377

WSTĘP
Badania na zwierzętach wykonywane były już w starożytności, umożliwiając
poznanie anatomii i fizjologii oraz opracowanie skutecznych metod leczenia chorób. Interesowali się nimi Arystoteles, Erasistratos z Keos i Galen, którego nawet
ochrzczono mianem ojca badań nad zwierzętami. Niestety, zwierzęta używane
do eksperymentów traktowano przedmiotowo i często nikt nie przejmował się
zadawanym im bólem. Pod koniec XVIII i na początku XIX w. coraz częściej były
testowane na zwierzęcych organizmach nowe leki i nowe teorie medyczne. Szacuje się, że w XX stuleciu, kiedy to doszło do dynamicznego rozwoju przemysłu
farmaceutycznego i kosmetycznego, ponad milion zwierząt padł ofiarami testów
różnych nowoodkrytych substancji. W okresie II wojny światowej zwierzęta wykorzystano także w celach wojskowych (np. psy obkładano bombami z nietypowym
zapalnikiem, licząc, że wczołgają się pod czołg wroga, gołębie wykorzystywano
do lokalizowania terenów skażonymi trującymi substancjami, świnie i naczelne
wykorzystywano w celu sprawdzenia działania nowych substancji bojowych lub
materiałów wybuchowych). Dopiero w roku 1959 dwóch brytyjskich zoologów –
William Russell i Rex Burch – ogłosiło zasadę 3R: Replacement (zastąpienie), Reduction (ograniczenie) i Refinement (udoskonalenie), która ogranicza cierpienie
i same testy na zwierzętach, ale nadal ich nie zakazuje. W Polsce i innych krajach
Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Nadal można jednak prowadzić testy, których celem jest poprawa hodowli,
zapobieganie chorobom u zwierząt/roślin oraz ochrona środowiska naturalnego. Niestety, w innych częściach świata w dalszym ciągu firmy farmaceutyczne,
prowadzące sprzedaż na skalę światową, wykonują testy swoich kosmetyków na
zwierzętach, tyle tylko, że w ośrodkach pozaeuropejskich.
Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w jakiejkolwiek ustawie są wzmianki o tym, że takie badanie jest wymagane, aby
produkt mógł wejść do obiegu na rynek (chyba że to lek lub chemikalia)? Czy
są sprecyzowane metody, jakimi dany środek ma zostać przebadany, aby mógł
się znaleźć w sprzedaży? Co tak naprawdę daje ludzkości jakikolwiek test na
zwierzęciu? Jaka jest świadomość społeczna na temat tego, co się robi ze zwierzętami – nie tylko w laboratoriach, ale też np. w hodowlach i rzeźniach? Czy
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zwierzęta mają duszę i samoświadomość? Jakie relacje łączyły i łączą ludzi ze
zwierzętami? Czy zwierzęta mają jakieś prawa? Czy ktoś o te prawa walczy?
Jako redaktorzy książki mamy nadzieję, że na te i inne pytania znajdziesz
odpowiedź w naszej publikacji, bowiem, jak już twierdził Konfucjusz, „Człowiek,
który zadaje pytanie, jest głupcem przez minutę. Człowiek, który nie zadaje pytań, jest głupcem przez całe życie”.
Zaproponowana przez autorów formuła konstrukcji merytorycznej rozdziałów
opiera się na naszych wcześniejszych publikacjach i doświadczeniach wydawniczych. Każdy rozdział może stanowić odrębną całość, zakończoną podsumowaniem i wnioskami, a kolejne oraz poprzedzające teksty stanowią osnowę myślową
i szkielet konstrukcyjny całości. Naszym celem było przedstawienie jak najnowszej
wiedzy naukowej z zakresu szeroko rozumianej problematyki eksperymentów czy
badań podejmowanych na zwierzętach i podsumowanie dotychczasowej wiedzy na
podjęty temat, określony tytułem – w centrum naszych zainteresowań znalazł się
bowiem problem związany ze stosunkiem człowieka wobec zwierząt. Przenikanie
się dyscyplin naukowych, medycznych, biologicznych, społecznych, filozoficznych
czy prawnych pozwoliło na szerokie ujęcie zagadnienia. Kwerenda biblioteczna,
jakościowa analiza źródeł, literatury oraz pomocniczo metoda statystyczna, a także
korzystanie z własnych przeżyć i doświadczeń naukowych zgromadzonych w trakcie pracy badawczej (w przypadku niektórych autorów także w oparciu o testowanie zwierząt) umożliwiły ukazanie tego trudnego etycznie zagadnienia z różnych
perspektyw. Zastosowana metodologia sytuuje się bowiem na styku nauk społecznych oraz medycznych. Podział na rozdziały podporządkowane poszczególnym
dyscyplinom naukowym ma pomóc Czytelnikowi łatwiej znaleźć tekst z danej
tematyki, która najbardziej go interesuje.
Chcielibyśmy także podziękować wszystkim autorom oraz Wydawnictwu
Silva Rerum za pracę non profit przy powstawaniu tej pozycji, a dodatkowo za
to, że 10% wszystkich zysków ze sprzedaży zostanie przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia Pro Salute sprawującego na co dzień opiekę nad dziećmi
z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). Zachęcamy więc gorąco do zakupu
i lektury książki – kupując ją, nie tylko stajesz się jej posiadaczem, ale również
wspierasz terapię i rehabilitację dzieci z DMD.
Prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski
Dr hab. Jacek Breczko
Dr n. społ. Paulina Maria Wiśniewska
Dr n. hum. Sebastian Surendra
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Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Andrzej Guzowski, Joanna Fiłon

RELACJE CZŁOWIEK – ZWIERZĘTA
DAWNIEJ I DZIŚ
Ponieważ współczucie w stosunku do zwierząt
jest tak nierozerwalnie związane z dobrocią charakteru,
można zaufać poglądowi, że jeśli ktoś jest okrutny wobec zwierząt,
to nie może to być dobry człowiek.
Arthur Schopenhauer [1]

Wprowadzenie
Powszechnie wiadomo, że zwierzęta oraz człowiek stanowią od dawien dawna integralną całość, jednak nie zawsze ich wzajemne relacje były pozytywne.
Motywy zwierzęce uwidocznione zostały już w XV w. p.n.e. na malowidłach
naskalnych i rzeźbach (np. malowidła z Lascaux) [2–4].
Z biegiem lat stosunek człowieka do zwierząt ulegał zmianie, nie tylko w aspekcie filozoficznym, etycznym, ekologicznym, ale także w kwestii odchodzenia od
ich przedmiotowego traktowania na rzecz współdziałania z nimi, oswajania i udomowiania (domestykacji). Znacząco wpływało to na rozwój społeczności ludzkich
oraz różnorodnych działań na ich rzecz. Podkreśla się, że już w średniowieczu
były pojedyncze głosy, np. Tomasza z Akwinu, opowiadające się za zwierzętami.
Poglądy te pojawiały się także w późniejszych okresach (Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau, David Hume, Arthur Schopenhauer, Jeremy Bentham) [2–4].
Do zmiany stosunku człowieka do zwierząt przyczyniły się m.in. badania
i teoria ewolucji Darwina. Z jednej strony wywołała ona oburzenie i potraktowanie jego poglądów jako uwłaczające ludzkiej godności, ale z drugiej rozpoczęła
dyskusję na temat stosunku do zwierząt [2–4].
W okresie rewolucji przemysłowej mniejszą uwagę poświęcano zwierzętom,
jednak pojawiły się także takie osoby, jak Albert Schweitzer czy Henry Stephens
Salt twierdzące, że zwierzęta, tak samo jak człowiek, czują, cierpią i mają świadomość swojego istnienia. W tym okresie zaczęły zawiązywać się nie tylko organizacje prozwierzęce, ale także rozwijać fale ostrej krytyki powyższego [2–4].
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a)

b)
Fot. 1. Malowidła Lascaux, źródło: [5]

Na przestrzeni wieków wzajemne relacje człowiek – zwierzęta związane były
z [2–4]:
• koniecznością utrzymania gatunku ludzkiego – człowiek prehistoryczny (pożywienie, ochrona przed innymi gatunkami);
• fascynacją i nadawaniem określonych cech oraz symboli wybranemu zwierzęciu – kulty animistyczne (np. Egipcjanie otaczający szczególnym kultem
koty, w mitologii indyjskiej oddawanie czci wężom i krowom, a na Dalekim
Wschodzie szczególnym uznaniem cieszyły się żółwie);
• ewidentnym rozdzieleniem świata zwierzęcego od ludzkiego, jako konsekwencji ewolucji człowieka, rozwoju rolnictwa oraz hodowli;
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• podziałem na zwierzęta użytkowe (wykorzystywane na potrzeby człowieka,
np. osły, konie, słonie – do różnych celów: transportu, w działaniach wojennych, w budowie miast, w rolnictwie) i towarzyszące (w XII w. w Europie,
głównie we Francji, panowała moda na posiadanie oraz hodowanie zwierząt
towarzyszących, takich jak konie, psy myśliwskie, małpki, psy salonowo-pokojowe, ale traktowano je bardziej jako atrybut bogactwa, luksusu).

Początki
Uważa się, że „hierarchiczne relacje ludzie – zwierzęta, czy szerzej ludzie –
świat przyrody ożywionej wywodzą się z tradycji arystotelesowskiej i judeo-chrześcijańskiej, bowiem Arystoteles w traktacie O duszy przedstawił trójdzielny, a zarazem hierarchiczny podział bytów. Według tej koncepcji, na najniższym
szczeblu znajdują się rośliny, później zwierzęta, a najwyższe miejsce zajmują ludzie” [7].
Arystoteles uznawał zwierzęta za istoty, które czują, że niektóre z nich są
obdarzone pamięcią oraz wyobraźnią, i stwierdził, że „niższe zwierzęta doznają
przynajmniej pięciu rodzajów wrażeń zmysłowych wraz z pewnymi, nieodłącznymi od nich zdolnościami biologicznymi, jak wrażenia przyjemności, pożądania, zdolności do ruchu oraz zdolności regeneracji energii przez sen, a ponadto
w pewnych przypadkach pamięć, umożliwiająca kształcenie różnych nawyków
i zwyczajów”. Uważał także, że „okrutne traktowanie istot innych gatunków może
wyrobić w człowieku skłonność do okrutnych czynów, również w stosunku do
ludzi (…), a współczucie dla zwierząt czyni nas bardziej wrażliwymi oraz zdolnymi do współczucia dla ludzi” [6].
Podobnie uważał św. Tomasz z Akwinu, twierdząc, że „bliskie zaś sobie są
dwa współczucia: do cierpiącego zwierzęcia i do cierpiącego człowieka, tak że kto
doznaje uczucia litości wobec zwierząt, jest bardziej usposobiony do odczuwania
litości wobec ludzi” [6].
Z kolei w starotestamentowych dziejach początków świata i ludzkości napisano, że Bóg rzekł: „Uczyńmy ludzi na obraz nasz, podobnych do nas, a niech
władają rybami morza i ptactwem nieba, i domowymi zwierzętami, i wszelkimi
płazami, pełzającymi po ziemi” [6].
W średniowieczu, dzięki św. Franciszkowi z Asyżu, miłośnikowi przyrody,
zwierzęta pierwszy raz były nazwane braćmi i siostrami człowieka oraz głoszono,
że każdemu stworzeniu należy się szacunek [8].
Thomas Hobbes, angielski filozof, twierdził nawet, że „człowiek jest zwierzęciem zdegenerowanym, ponieważ jego roszczenia i cele wyrastają poza in-
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teresy samozachowawcze i przeradzają się w bezinteresowne ambicje, próżność
i mściwość” [8].
W XVIII w. na podobieństwo doświadczeń ludzi oraz zwierząt zwrócił uwagę
Jeremy Bentham w swoim dziele Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, gdzie przestrzegał przed zadawaniem zwierzętom niepotrzebnych cierpień.

Znaczenie zwierząt w zależności od regionu, epoki i kultury
Praktycznie w każdej religii istniała lub istnieje tradycja składania ofiar ze
zwierząt, a w Księdze Rodzaju początki rytuałów ofiarnych sięgają początków
ludzkości [9]. W prehistorii biblijnej (Księga Rodzaju 1–11) opisano, jak Abel po
zabiciu jednego ze swych baranów złożył Bogu w ofierze najlepsze jego części.
W opowieści o potopie (nawiązanie do starożytnych bliskowschodnich mitów)
jest przedstawiony Noe, który „zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym
ołtarzu” (Rdz 8,20) [9]. Także przymierze pomiędzy Bogiem a Abrahamem przypieczętowano złożeniem ofiary: „Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią
kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarłicę i gołębicę (…)” (Rdz 15,9–18) [9].
W starożytnym Izraelu składano krwawą ofiarę wyłącznie ze zwierząt domowych: owiec, kóz, bydła oraz gołębi i synogarlic [9]. W Księgach: Wyjścia, Kapłańskiej i Liczb zalecano składanie Bogu ofiar z owiec i baranków, co było bardzo
popularną ofiarą u wszystkich ludów zamieszkujących nad Morzem Śródziemnym. Ofiara z baranka jest powiązana z wyjściem Izraelitów z Egiptu. Uznawano
ją za znak rozpoznawczy pozwalający na identyfikację „dzieci Izraela”. „Jego mięso
mieli spożyć odziani w strój podróżny, na stojąco, pośpiesznie i zwyczaj ten mieli
powtarzać co roku na pamiątkę wyjścia z Egiptu w czasie wieczerzy paschalnej”
[9]. Podczas Paschy baranek stał się symbolem poddania się woli Boga.
Grecy np. składali w ofierze białego baranka Heliosowi – słońcu, a czarnego
Gai – ziemi, a Rzymianie – z owiec m.in. po to, aby uzyskać błogosławieństwo
licznego potomstwa [9].
Zwierzętami ofiarnymi było także rogate bydło (krowy, byki, jałówki, cielęta), przede wszystkim płci męskiej [9]. Król Salomon złożył w ofierze dla Boga
mnóstwo owiec i byków, przy poświęceniu Świątyni jerozolimskiej. W pewnych
okolicznościach w ofierze składano także jałówki, krowy i woły (Pwt 21,1–9) [9].
Prorok Amos wspomina o „ofiarach biesiadnych z tuczonych wołów” (5,22) [9].
W Księdze Liczb (19,1–10) [9] zawarty jest nakaz zabicia młodej, czerwonej
krowy i spalenia jej razem z drewnem cedrowym, hizopem i nitkami karmazy-
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nowymi oraz zmieszania jej popiołu z wodą oczyszczoną, która służyła do obmyć
rytualnych.
Kozy (przede wszystkim koziołki) składano jako różne ofiary [9]. Zwyczaj
i tradycja obarczania kozła winą za grzechy całej społeczności znane są od rytuałów starożytnej Babilonii do współczesnej Japonii. W Izraelu, w Dniu Przebłagania (Jom Kippur), najwyższemu kapłanowi przedstawiano dwa kozły. Kapłan miał
także w dłoniach dwa kamienie – jeden z napisem „dla Boga”, a drugi z napisem
„dla Azazela”. Kozę wylosowaną „dla Boga” składano w ofierze, a jej krwią skrapiano Arkę Przymierza w Miejscu Najświętszym Świątyni Jerozolimskiej. Potem
przyprowadzano drugą kozę. Na nią „padał los „dla Azazela”. Arcykapłan nad jej
głową unosił dłonie, wygłaszał modlitwę, wyznając grzechy narodu Izraela. Było
to symboliczne przeniesienie grzechów na zwierzę ofiarne. Następnie wyznaczony człowiek wyprowadzał kozę ze świątyni, poza mury miasta, na pustynię.
Wierzono, że ponieważ koza była obarczona wszystkimi grzechami ludu, to jej
wyprowadzenie było równoznaczne z odpuszczeniem win całemu narodowi [9].
Stary Testament spośród ptaków ofiarnych wymienia jedynie gołębie i synogarlice, które „mogły być ofiarowane w określonych przez Torę przypadkach
i były ofiarami składanymi przez ludzi ubogich i niezamożnych” [9]. Taką ofiarę ludzi ubogich złożyli Maryja i Józef z okazji ofiarowania Jezusa w świątyni.
Abraham dołączył także gołębie do składanych przez siebie ofiar, m.in. podczas
zawarcia przymierza z Bogiem (Rdz 15) [9].
W zoomorfizmie religijnym duże, dzikie koty symbolizowały zawsze waleczność, odwagę oraz siłę. Południowoamerykańscy Indianie wierzyli, że dusze
zmarłych znachorów wcielały się po śmierci w ciała jaguarów. Kot domowy był
zazwyczaj symbolem cech żeńskich, a przede wszystkim płodności oraz miłości
dla swojego potomstwa [10–11].
W starożytnym Egipcie koty czczono, ale już w średniowiecznej Europie
palono je jako wcielenie diabła i ciemnych mocy [10–11]. Zwierzę to zostało udomowione w Egipcie ponad 3 tys. lat temu i wówczas nabrało boskiego znaczenia,
bowiem miało trzy cechy – męstwo, aktywność i siłę, odpowiadające przymiotom
idealnego faraona [10–11]. Według jednego z mitów to właśnie kot pod ziemią
ochraniał Słońce przed pożarciem przez węża, ponieważ systematycznie odcinał
głowę gada, co umożliwiało codzienny wschód Słońca [10–11]. Kult kota w starożytnym Egipcie kojarzony jest z dwiema boginiami [10]:
• Sechmet – przedstawianej jako kobiety z głową lwicy i uznawanej przede
wszystkim za patronkę wojny i zemsty. Sprawującej również opiekę nad chorymi, a jej kapłanom przypisywano niezwykłą moc leczenia;
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• Bastet – mającej dwa oblicza – kobiety-kota lub kobiety z głową lwicy. W kociej postaci uważana była za łagodną boginię miłości i płodności oraz opiekunkę ogniska domowego. Z głową lwicy Bastet była symbolem zwinności
i siły. Utożsamiano ją wtedy z boginią wojny Sechmet, mającą chronić władcę
podczas bitew.
Obecnie uważa się, że starożytni Egipcjanie jako pierwsi wykorzystali talent
łowczo-myśliwski, zwinność oraz siłę kota do walki z gryzoniami i jadowitymi
wężami w swoich spichlerzach [10].
W mitologii greckiej i rzymskiej największą rolę spośród wszystkich kotowatych odegrały lwy [10–13]. Opowieści o kocie powiązane są z boginią łowów
Artemidą, która według wierzeń Greków stworzyła kota, a następnie pod postacią tego zwierzęcia uciekła na księżyc [10–13].
Wenus, rzymska bogini miłości i rozkoszy zmysłowej, była postrzegana jako
małe, niewinne kociątko bądź jako waleczna kocica, uzbrojona w potężne zęby
i pazury [10–13].
Według starej perskiej legendy kot powstał w wyniku kichnięcia lwa, ale
wśród wyznawców islamu, powszechne uznanie dla kotów pojawiło się później,
dzięki licznym opowieściom obrazującym je jako ulubione zwierzęta proroka
Mahometa [10–13]. Jedna z legend głosiła, że kot, zabijając węża, uratował go
od śmierci i dlatego Proroka nazywano Ojcem Kotów i przypisywano mu nawet
kocią zdolność „spadania na cztery łapy”. Według innej legendy Mahomet wolał
odciąć kawałek swojej szaty, niż zbudzić ulubioną kotkę, która na niej zasnęła
[10–13].
Chińczycy i Japończycy podkreślali spokój, opanowanie kotów oraz to, że
należy się im opieka i szacunek, ponieważ dzięki temu, że potrafią medytować
oraz widzieć w ciemności, mogą odstraszać złe duchy [10–13].
Freya, uznawana w kulturze skandynawskiej za boginię wegetacji, miłości,
płodności i magii, była przedstawiana jako podróżująca rydwanem zaprzężonym
w białe koty, symbolizujące dwoistość natury bogini – z jednej strony płodnej
matki, a z drugiej groźnej wojowniczki – patronki wojny [10–13].
Wraz z rozwojem chrześcijaństwa kot utracił boskie przywileje i stał się zwierzęciem prześladowanym w imię nowej religii, a od ok. 600 r. n.e. uważano go za
uosobienie wszelkiego zła [10–13].
Populację kotów zaczęto tępić i likwidować, uznając je za przyczynę i roznosicieli zarazy w czasach szalejącej epidemii dżumy [10–13]. Posądzano je także
o współpracę z czarownicami. Do XVIII w. w Europie i Ameryce rozpowszechnione były praktyki zamurowywania żywych kotów w ścianach domów, a wysuszone zwłoki miały być ostrzeżeniem dla diabła i miejscowych gryzoni [10–13].
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Na przełomie XVIII i XIX w. koty stały się symbolem piękna, elegancji i delikatności, a ich obecność w domu świadczyła o jego zamożności i bezpieczeństwie [10].
Najstarsze ślady udomowienia psa datowane są na 17–12 tys. lat [14].
O psie najdawniejsze informacje, za Filipczak [15], pochodzą z kultury sumeryjskiej, gdzie w odniesieniu do niego używano słowa ,,ur”. Słowo to, ale z odpowiednim dookreśleniem służyło także do nazywania innych zwierząt podobnych
do psa – np. wydrę nazywali psem wodnym, a borsuka – psem ziemnym. Słowo
,,pies” w języku Sumerów często było używane w zaklęciach, natomiast bardzo
rzadko stanowiło wyzwisko [15].
Motyw psa pojawił się w eposie sumeryjskim o pasterzu Dumuzim, którego
kochała bogini Inana. Jego towarzyszem byt czarny pies, który to kolor (jak wierzono), zwiastował nieszczęście [15–16].
Z okresu panowania króla Sanheriba (ok. 7000 lat p.n.e.) zachowały się ciekawe inskrypcje asyryjskie: jeden z napisów porównuje wychowanie syna królewskiego do wychowania młodego psa, w innym – znajduje się opis znieważenia
wziętego do niewoli króla arabskiego Uniti przez nałożenie mu psiej obroży na
szyję [15–16].
Za panowania Asyryjczyków i Babilończyków w wyższych warstwach zapanowała moda na polowania, co spowodowało wzrost rangi psa [15–16]. Motyw psa często wykorzystywano przy tworzeniu wizerunków bogów (np. bogini
uzdrawiania i opiekunki lekarzy, Gulu) [15–16].
Psia ślina była używana przez babilońskich lekarzy jako lekarstwo, a glinianych posążków psów używano w obrzędach magicznych [15]. Babilończycy
wierzyli z jednej strony, że bezpańskie psy to siedlisko duchów poległych wojowników, a z drugiej – że ich postać mogą przybierać demony sprowadzające
na ludzi choroby. W związku z tym unikano ich i zabezpieczano się przed nimi
za pomocą amuletów [15–16].
W religiach Dalekiego Wschodu, z racji wiary w reinkarnację i wieczną
wędrówkę dusz, zwierzęta zawsze miały wysoką pozycję i czyniło to zwierzę
krewniakiem człowieka w kolejnych wcieleniach, jednakże pies i świnia byli ulokowani bardzo nisko w hierarchii, a za najmądrzejsze zwierzę uznawano słonia
[15–16]. W Upaniszadach, najmłodszych z Wed (zbiór najstarszych tekstów indyjskich) napisano, że przybranie w kolejnym wcieleniu postaci psa, świni lub
niewolnika, jest karą za grzechy [18].
Religie Dalekiego Wschodu: irańskie, hinduskie, japońskie, szintoizm,
a zwłaszcza buddyzm propagowały pogląd o niezbyt wielkiej różnicy między
światem zwierzęcym a ludzkim [15]. Szczególnym szacunkiem cieszył się pies
u starożytnych Persów. Wierzono, że zwierzęta te strzegą drogi prowadzącej lu-
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dzi na tamten świat i w związku z tym psa przyprowadzano do umierającego, by
jego spojrzenie w psie oczy odstraszało złe zjawy, przeszkadzające w wędrówce
w zaświaty. Do ostatniej posługi wybierane było zwierzę „mające nad oczami
wyraźne guzy pokryte sierścią innego koloru, przypominające do złudzenia drugą parę oczu (źródło owej magicznej siły zdolnej odpędzać złe duchy)” [15]. Te
starożytne wierzenia zachowały się wśród niektórych Irańczyków do dziś.
W religii staroegipskiej ważne miejsce przypadało szakalowi, a Ozyrysa, syna
Geba (ziemi) i Nut (nieba), brata i męża Izydy, ojca Horusa, przedstawiano jako
człowieka z głową szakala, uważając go za władcę świata pozagrobowego i sędziego zmarłych, a także boga wegetacji roślinnej [15, 19]. Bóg wojny Wepwawet (czczony głównie w Górnym Egipcie) miał postać wilka. Anubis (Anupa),
Bóg zmarłych i patron balsamistów zwłok, ukazywany był jako czarny człowiek
z głową psa bądź szakala, ze szpiczastym pyskiem oraz sterczącymi uszami.
Wierzono, że przyjdzie on zmarłemu z pomocą podczas sądu pozagrobowego.
Pies odgrywał w starożytnym Egipcie olbrzymią rolę i w zachowanych tekstach
egipskich można odnaleźć ok. 70 psich imion, jak Szybkonóżka, Pięknogłówek,
Dobry Stróż. W Górnym Egipcie dokonano nawet zmiany nazwy miasta Kese
na Psie Miasto (greckie Kynopolis) [15, 19]. Dużą popularnością cieszyły się
charty (najdawniejsze wizerunki na ścianach egipskich pałaców i grobowców
sprzed 5000 lat), które wykorzystywano do polowań na antylopy i strusie oraz
jamniki [15, 19].
W starożytnej Grecji psy, gdy na to zasłużyły np. pilnowaniem świątyni, mogły uzyskać specjalną opiekę i dobry wikt na koszt państwa [15, 20]. Uczestniczyły w polowaniach, stawały się przewodnikami żebraków i ułatwiały kobietom
opiekę nad dziećmi. Psy bogatych właścicieli grzebano z przepychem, stawiano
im pomniki (np. na wyspie Salamina w Zatoce Saronickiej). Z kolei w mitologii
greckiej trójgłowemu psu Cerberowi przypisano rolę pomocnika Hadesa, władcy
ciemności. Ortros (Orthrus), dwugłowy pies w greckiej mitologii, strzegł bydła
Geriona. Był potomkiem Echidny i Tyfona, bratem Cerbera oraz ojcem Sfinksa
i lwa nemejskiego. Jego pierwszym właścicielem był tytan Atlas, który później
przekazał go olbrzymowi Gerionowi. Ortros pomagał Eurytionowi w utrzymywaniu i wypasaniu stad Geriona na wyspie Erytii. Został zabity przez Heraklesa
podczas wykonywania jego dziesiątej pracy dotyczącej porwania trzody Geriona
[15, 20].
W starożytnym Rzymie, w legendzie dotyczącej założenia miasta Rzymu,
ważną rolę odegrała wilczyca, która wykarmiła dwóch skazanych na śmierć
w nurtach Tybru chłopców – Remusa i Romulusa, późniejszego założyciela
Rzymu [15].

Relacje człowiek – zwierzęta dawniej i dziś

21

Fot. 2. Wilczyca Kapitolińska, źródło: [21]

Pies w starożytnym Rzymie spełniał także ważną funkcję stróża mienia (wartownika na Kapitelu) i pomocnika pasterzy, dostarczał także rozrywki widzom
w cyrkach (głównie odmiana molosów), walcząc z innymi zwierzętami [15, 22].
Jednakże podczas świąt przeznaczano czasami psy na ofiary. Istniał też okrutny
zwyczaj „przybijania co roku zwierzęcia do krzyża za karę, iż jego przodkowie,
tak jak słynne gęsi kapitolińskie, nie ostrzegli Rzymian przed atakiem Gallów”
[15]. Obecność psa sygnalizowano napisem cave canem („strzeż się psa), któremu często towarzyszył wizerunek czworonoga. Panował także zwyczaj stawiania
psom nagrobków [15, 22].
Pliniusz Starszy zwracał ludziom uwagę na potencjalne zdolności psa, a Cyceron na te cechy, które czynią z niego idealnego towarzysza człowieka (czujność
i wierność wobec pana, szybkość w polowaniu, odwaga i zażartość w walce) [15,
22]. Katon Starszy (słynny wódz rzymski) dużo mówił o metodach przyuczenia
psa do roli stróża, a Columelli (I w.) opisał różne rasy psów. Dawali też praktyczne wskazówki dotyczące hodowli i pielęgnacji [15, 22].
Rzymianie rozróżniali następujące typy psów: stróżujący, myśliwski, luksusowy (pokojowy), bojowy i pasterski [22]. Pies stróżujący powinien być maści
czarnej, raczej dużego wzrostu oraz mieć donośny i przerażający głos. W opinii Columella pies wartowniczy, z racji tego, że ma odstraszać potencjalnego
złodzieja, powinien mieć przerażający wygląd, groźną postawę, sierść czarną
(w dzień daje zwierzęciu odstraszający wygląd, a w nocy czyni go niewidocznym
dla nieproszonych gości) [22].
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Niestety, podczas starego rzymskiego święta (luperkaliów), obchodzonego
w jaskini Lupercal na Palatynacie (gdzie według legendy bliźniacy Romulus i Remus byli karmieni przez wilczycę) symbolicznie karano psy za gnuśność i brak
czujności [22].
W czasach Pliniusza (I w. n.e.) podkreślano psią wierność i czujność oraz
przytaczano wiele przykładów obrony życia pana przez wierne zwierzę [22]. Według Pliniusza pies charakteryzuje się następującymi cechami [22]:
• „zawsze poznaje swego pana niezależnie od okoliczności i przebrania;
• rozpoznaje swoje imię i głosy domowników;
• pamięta drogę, którą przebył, nawet wtedy, gdy była bardzo długa;
• ma ogólnie dobrą pamięć – pamięta osoby, które go skrzywdziły i te, które
dla niego były dobre;
• przed atakującym psem nie należy uciekać, ponieważ wprawia go to w jeszcze większe podniecenie;
• posiada on bardzo dobry węch, który można wykorzystać w polowaniu”.
Z kolei Indianie południowoamerykańscy znali psa już w czasach poprzedzających wyprawę Kolumba, a nazwy na jego określenie są prawie we wszystkich
dialektach indiańskich (ich liczba przekracza 80) [15]. Znaczenie psa wzrastało
dopiero po śmierci, ponieważ wierzono, że jego duch obdarzony jest wielką mocą
i np. w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej modlono się do tych zwierząt o pozbycie się pasożytów w jelitach [15].
Plemię Taulipag wierzyło, że psy prowadzą dusze zmarłych do wieczystej
krainy i decydują, kto się tam dostanie [15].
Plemiona Mittu oraz Niam-niam uważały psie mięso za przysmak [15]. Nie
jedli go Szeluchowie i Bongowie – ci pierwsi używali ich do polowań, a drudzy
łączyli z ich śmiercią wiele przesądów, np. byli przekonani, że trzeba zostawiać
na polu psią padlinę, bowiem zakopane zwierzę mogło sprowadzić na nich posuchę [15].
W Afryce, np. u niektórych plemion zamieszkujących kotlinę Konga, występują psy bezpańskie, wałęsające się po wsi, inne plemiona jedzą je, czasami
męcząc je przed śmiercią, aby podnieść smak mięsa, a wyżsi dostojnicy często
hodują psy myśliwskie [15].
U plemienia Owambo pies jest składany na ofiarę, a psie mięso podawane
chorym, co ma przynieść ulgę w cierpieniu [15].
Plemię Loango, bardzo ceniące psy myśliwskie, urządza im pogrzeby, a okres
polowań rozpoczyna od uczczenia pamięci zmarłych psów i złożenia im ofiary,
najczęściej z kozy [15].
Także plemię Bateru otacza psy myśliwskie sympatią i opieką [15].
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Eskimosi wierzyli, że wędrujące dusze mogą czasami przybierać postać
zwierzęcą [15]. W czasach, kiedy powstawały pierwsze prace o mieszkańcach
Grenlandii autorstwa Hansa Povelsona Egede (1686–1758), panował zwyczaj
układania, obok grobów małych dzieci, psich głów, aby ułatwić dzieciom, niemającym jeszcze rozumu, odnalezienie krainy zmarłych [15]. Eskimosi przypisywali
także psom udział w powstaniu białego człowieka – „uważali, że byli pierwszymi
ludźmi zamieszkującymi ziemię i ten stan trwał do momentu, gdy pies pojął
za żonę eskimoską dziewczynę; dzieci, które wydała na świat, wzbudziły w niej
taką niechęć, że wystała je daleko za morze, gdzie stały się prarodzicami białych
ludzi” [15].
W południowo-zachodniej części Ameryki Północnej wkładano psom do
grobów kości, zabarwione niekiedy na czerwono [15]. W wykopaliskach cmentarnych w Ancon (koło Limy) stwierdzono, że psy były układane w poprzek przed
ludzkimi ciałami. Czasami urządzano psom normalne pogrzeby. W państwie
Inków występowały trzy rasy psów, wykorzystywanych w pasterstwie i stróżowaniu, których potomkowie żyją do dziś w Andach [15].
W IX stuleciu Karol Wielki psa wybrał za narzędzie szczególnie hańbiącej
kary tzw. kynoforii, polegającej na obowiązku przeniesienia na własnych plecach
żywego psa z jednej niemieckiej prowincji do drugiej [23].
W Niemczech od XI do XII w. (okres panowania frankońskich cesarzy i Staufów) psy z jednej strony były używane do polowań, a z drugiej były symbolem
czegoś nikczemnego, godnego pogardy [15].
W XVIII w. w Anglii psy były rozpieszczane głównie przez damy z towarzystwa, a we Francji król wydał zakaz posiadania ,,niepotrzebnych psów” [15].
W Iraku psy są tolerowane jedynie na skraju obszarów pustynnych [15].
Ciekawą populację psów stanowiła grupa pariasów, powszechna już w starożytności, np. w Babilonii, Grecji i Egipcie, czyli bezdomnych, włóczących się
zwierząt, żywiących się odpadkami i padliną, przez co oddawały ludności miasta
nieocenione usługi. Niestety, w miarę upływu czasu stały się prawdziwą plagą [15].
W roku 1910 bezpańskie psy były wyłapane i wywiezione na skalistą, bezludną wyspę Oksia na morzu Marmara, przez co zostały skazane na śmierć głodową. W latach 30. półdzikie psy rozpowszechniły się również w Chinach oraz we wszystkich
krajach Starego Świata. Pojawiły się również w Starym Testamencie [15].
Świnki morskie w Andach hodowane są od ponad 5 tys. lat. W Peru daniem
narodowym była świnka morska, a jej mięso jest podawane także z okazji święta
Ostatniej Wieczerzy, co uwidacznia nawet obraz Ostatnia Wieczerza z katedry
w Cuzco, gdzie na stole, przed Jezusem i apostołami, leży właśnie świnka morska [24].
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Fot. 3. Ostatnia Wieczerza z katedry w Cuzco, autor Marcos Zapata, źródło: [25]

W miasteczku Huacho w Peru ku czci świnki morskiej organizowany jest
barwny festiwal. Świnki występują tam w roli modeli i przebierane są za księżniczki, górników, kowbojów, zakonnice, mają korony, kapelusze, chustki, kokardy, krawaty, a także startują w konkursach na najlepszy kostium, na największą
świnkę, najgrubszą, a nawet najsmaczniejszą. Finałem festiwalu jest wielka uczta
dań przygotowanych z modeli [24].

Zwierzęta użytkowe a człowiek
Warto na początku podkreślić, że nie każdy gatunek zwierzęcia można udomowić. Proces domestykacji mógł zakończyć się sukcesem tylko wówczas, gdy bliskość człowieka nie przeszkadzała zwierzętom w życiu i rozmnażaniu się [26–28].
Już w epoce kamiennej zaczęły się początki nauki korzystania z usług zwierząt, jeszcze zanim zdołano je oswoić i udomowić. Za przykład mogą służyć
m.in. [28–29]:
• podawanie resztek żywności wilkom, aby swoim zachowaniem ostrzegały
człowieka przed zbliżającym się drapieżnikami lub innymi osobami;
• zamykanie krętorogich lub jeleniowatych w naturalnych pułapkach, np. kotlinach czy wąwozach, aby stanowiły magazyn żywności bez konieczności
wędrowania za stadem zmieniającym swoje położenie.
Na terenie Eurazji, w czasach prehistorycznych, człowiek udomowił owcę,
kozę, świnię (ok. 8000 lat p.n.e.), bydło i konia (ok. 4000 lat p.n.e.), w starożyt-
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ności kota, pszczoły, wielbłąda, królika i drób, a tubylcze ludy Ameryki Południowej – lamę, alpakę i świnkę morską [28–29].
Hodowanie zwierząt umożliwiło ludziom nie tylko pozyskiwanie żywności, ale także surowców do wyrobu odzieży, przedmiotów codziennego użytku,
narzędzi, ozdób i broni, a poprzez ujarzmienie np. do jazdy wierzchem – pokonywanie większych odległości w krótszym czasie [28–29]. Plemiona, które
zajmowały się pasterstwem, wędrowały razem ze swoimi stadami w poszukiwaniu nowych terenów nadających się pod wypas. Sama zaś hodowla sprzyjała nie
tylko przejściu z koczowniczego do osiadłego trybu życia, ale także rozwojowi
rolnictwa i powstawaniu osad [28–29].
Szacuje się, że człowiek przez ok. 11 tys. lat udomowił 474 gatunki zwierząt
i 269 gatunków roślin [28, 30].
Zwierzęta użytkowe wykorzystywane są do różnych celów [28–29], takich jak np.:
• transportowanie towarów – konie, wielbłądy, osły, muły, jaki, dzo, łosie i renifery;
• lżejsze zaprzęgi – psy;
• podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów – słonie;
• polowanie na zwierzęta dzikie (wolno żyjące) – psy myśliwskie, fretki i sokoły;
• obrona stad zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami – psy pasterskie;
• obrona dobytku i bezpieczeństwa przed intruzami – psy stróżujące, foki,
delfiny;
• odnajdywanie trufli – świnie i psy;
• przesyłanie wiadomości – gołębie pocztowe;
• płoszenie ptaków żerujących na terenie lotnisk – ptaki drapieżne, takie jak
sokoły wędrowne, rarogi, rarogi górskie i jastrzębie;
• ratowanie ludzi w ratownictwie wodnym – psy;
• testowanie stanu środowiska: powietrza, wody i gleby – gąbki, owady (np.
wąsatkowate, wiele gatunków chruścików i widelnic), małże i niektóre ryby.
Warto pamiętać także o konsekwencjach domestykacji, w tym np. pojawieniu
się chorób infekcyjnych, prowadzących do śmierci wielu ludzi (m.in. wywołując
epidemie) [28, 30–31]. Z drugiej strony kontakt ze zwierzętami, jako naturalnymi rezerwuarami czynników chorobotwórczych (bakterii, wirusów, pasożytów,
pierwotniaków), prowadził również do wytwarzania w organizmie człowieka
pamięci immunologicznej i tym samym odporności na choroby. Wykazano, że
np. odra i zapalenie płuc pojawiły się w populacji ludzkiej w wyniku transferu
od bydła, grypa – od kaczek i świń, a ospa – od wielbłądów lub bydła (wciąż
kwestia sporna) [28, 30–32].
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Za konsekwencję udomowienia uznawane jest także wytworzenie w populacjach ludzkich czynników genetycznej odporności – powstały m.in. grupy krwi
zawierające cztery typy antygenów (A, 0, B i AB) [28, 30–31]. Przypuszcza się, że
wśród neolitycznych myśliwych popularna była grupa krwi 0, a wśród neolitycznych zbieraczy – grupa krwi A. W literaturze [28, 32–33] znajdują się publikacje
stwierdzające, że to zróżnicowanie antygenów wynikało z ich odmiennego stylu
życia, diety i środowiska, uwidaczniających się w odmiennym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego i układu immunologicznego. Udomowienie oraz
zmiana diety wywołały także zmiany w funkcjonowaniu układu pokarmowego
człowieka, a przejście z „diety łowców-zbieraczy do diety rolników i hodowców
bydła doprowadziło do powstania enzymu laktazy w populacjach żywiących się
mlekiem” [28, 30]. Za konsekwencje udomowienia uznaje się także zmniejszanie się wzrostu i wielkości ciała człowieka oraz nierówność społeczną, będącą
wynikiem powstania warstw społecznych [28, 30].
W Starym Polu na Żuławach Wiślanych stoi pomnik krowy – rekordzistki,
hodowli miejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, prezentujący czystą rasę holenderską [34]. W okresie Polski Ludowej stanowił on symbol
dynamicznego rozwoju hodowli bydła na tych terenach. Był to pierwszy w Polsce pomnik krowy, a jego autorem był Jan Kamiński, student Wydziału Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska [34].

Fot. 4. Pomnik Krowy w Starym Polu, źródło:[35]
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I co dalej – przyjaźń czy wrogość?
W okresie kolonizacji wybijano, na równi z bizonami, gołębie wędrowne i np.
w Michigan w 1878 r., każdego dnia, przez około pięć miesięcy ginęło 50 tys. gołębi [36–37]. Takie postępowanie trwało przez cały dziewiętnasty wiek i mimo że
w połowie wieku podejmowano próby ratowania populacji gołębia wędrownego,
to ostatnie stado liczące 250 osobników wybito w roku 1896 [36–37].
W 1958 r. w Chińskiej Republice Ludowej ogłoszono kampanię Czterech
Zwierząt i niektóre gatunki zwierząt uznano za zbędne, wręcz szkodliwe i niebezpieczne, nie tylko dla człowieka, ale także dla jego rozwoju i gospodarki państwa
[37–38]. Kampania była wdrażana w latach 1958–1962 (przez propagandę komunistyczną Mao Zedonga) i realizowano ją jako jeden z elementów tzw. Wielkiego
Skoku (planu gospodarczego zakładającego wielki i szybki wzrost poziomu życia
ludności Chin) [37, 39–40]. Za celowość takich działań uznano konieczność
podniesienia poziomu higieny w społeczeństwie chińskim. W ramach kampanii
zaplanowano m.in. likwidację komarów, much, wróbli i szczurów. Kampanię
obrazowały dwa plakaty autorstwa Ding Hao i Bing Cheng. Na pierwszym –
pod hasłem Eksterminacja Czterech Szkodników – były widoczne przebite jednym mieczem ciała komara, muchy, wróbla i szczura, umieszczonych jedno nad
drugim. Drugi plakat obrazował, na tle wioski, chłopca, który napinając procę,
szykuje się do odstrzału kolejnego z ptaków i dziewczynkę, która trzyma w ręku
martwe wróble. Do walki z wróblami stosowano m.in. dźwięki – aby spłoszyć
ptaki, uderzano głośno w wielką liczbę bębnów. Wróble, bojąc się w ogóle lądować, padały z wyczerpania. Były również zabijane bezpośrednio za pomocą
różnego rodzaju broni. Konsekwencją takich decyzji władz komunistycznych
było zniszczenie upraw przez szarańczę, gdyż zabrakło jej naturalnego wroga
w postaci ptaków, a w konsekwencji głód mieszkańców. Lata te nazwano czasem
Wielkiego Głodu [37–38].

Zwierzęta na służbie
W 525 r. p.n.e. Persowie w ataku na Palezjum wykorzystali boskie koty, które
wypuścili na pole bitwy, co skutecznie powstrzymało Egipcjan przed strzelaniem [41].
W antyku podczas działań wojennych wykorzystywane były słonie (np. przez
Pyrrusa, Hannibala) [41]. Niestety, często wpadały w panikę, więc pojono je
alkoholem, przez co były znieczulone na zadawane im rany. Pijane słonie wykorzystywano także w czasach starożytnego Egiptu do tratowania Żydów [41].
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Słynny jest także Bucefał (byczogłowy) ulubiony, narowisty ogier Aleksandra
Wielkiego. Dwunastoletni Aleksander przekonał ojca, aby mu go oddał, jeżeli uda
mu się go okiełznać i tak się stało. Aleksander Wielki przemierzył na nim cały
szlak swoich wojennych kampanii aż do Indii, gdzie zwierzę zmarło w bitwie nad
Hydaspes. Koń był tak wytrenowany, że potrafił gryźć i kopać wroga [41].
Starożytni Rzymianie polewali świnie płonącą oliwą i puszczali w kierunku
wojsk przeciwnika, a te jako żywe pochodnie płoszyły słonie, które tratowały
w panice własne wojska [41].
W czasie I wojny światowej znana była gołębica Cher Ami. Była jednym
z ok. 600 gołębi w posiadaniu Korpusu Łączności United States Army [41–42].
Dostarczyła 12 ważnych wiadomości w sektorze amerykańskim pod Verdun
(1918). Swoją najważniejszą misję wypełniła mimo odniesionych ran (m.in. utraty oka, odstrzelonej nogi) i dostarczyła wiadomość, która umożliwiła uratowanie
500 żołnierzy z amerykańskiego Zagubionego Batalion, podczas ataku w Lesie
Argońskim. W podzięce dorobiono jej drewnianą protezkę nogi, dzięki czemu
zdołała wrócić do USA. Po śmierci została wypchana i umieszczona w Smithsonian Institute w Waszyngtonie. Została odznaczona Krzyżem Wojennym z palmą, a w roku 1931 wpisana do Racing Pigeon Hall of Fame. Otrzymała także
złoty medal za zasługi od Organized Bodies of American Pigeon Fanciers (obecnie American Racing Pigeon Union). Obecnie, po spreparowaniu jest częścią
wystawy Price of Freedom: Americans at War w National Museum of American
History [41–42].
W okresie II wojny światowej specjalnie szkolone przez wojska sowieckie psy
wykorzystywano do poszukiwania jedzenia pod czołgami. Dzięki temu wczołgiwały się pod pojazdy nieprzyjaciela z założonym ładunkiem wybuchowym,
wysadzając się wraz z nimi. Z kolei peryskopy łodzi miały swoimi odchodami
„zaślepiać” bombardujące mewy, a kanarki wykrywać gaz bojowy [41].
Jedynym psem w historii, który otrzymał wysoką rangę wojskową, był sierżant Stubby, pies w typie amstaffa, przygarnięty przez Roberta Conroya podczas
ćwiczeń 102. pułku piechoty trwających na placu Uniwersytetu Yale i działający
z nim na froncie francuskim [41]. Brał udział w 17 bitwach i mimo że był pod
ciągłym obstrzałem przez cały miesiąc, ratował żołnierzy przed zatruciem gazem
bojowym, ostrzegał przed atakiem artyleryjskim oraz odszukiwał rannych [41].
W historii wojskowości podstawową rolę odegrały także konie (wierzchowce,
konie juczne i pociągowe), które ciągnęły tabory wojskowe, woziły zwiadowców
i łączników, uczestniczyły w patrolach i w walce. Do działań wojennych używano
też słoni bojowych oraz psów w masce przeciwgazowej do poszukiwania rannych
żołnierzy na polu walki [43].
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Konie wykorzystywane są nadal przez np. straż graniczną, policję, do patrolowania trudno dostępnych terenów, biorą udział w akcjach prewencyjnych
i interwencyjnych (kontrola nad tłumem, zabezpieczanie imprez masowych,
patrolowanie terenów zielonych).
Psy, mające doskonały węch, siłę i sprawność fizyczną, wykorzystywane są
jako zwierzęta tropiące w policji do identyfikacji śladów zapachowych, jako psy
patrolowe – do pościgu, interwencji, zabezpieczenia imprez masowych, konwojowania osób lub do odnajdywania narkotyków, broni, materiałów wybuchowych
i innych zadań. Psie zdolności rozpoznawania zapachów znajdują zastosowanie
w walce z terroryzmem [44].
Delfiny potrafią wykrywać miny morskie, pomagają odnajdywać rozbitków
i zagubiony ekwipunek. Badania nad możliwościami wykorzystania ssaków morskich dla potrzeb wojska prowadzi np. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (U.S. Navy) oraz DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony) w stosunku do
rekinów [45–46].
„Polskim żołnierzem”, a równocześnie maskotką Kompanii Zaopatrywania
Artylerii 2. Korpusu Polskiego był Niedźwiedź Wojtek. Jako trzymiesięczne zwierzę został sprzedany przez pastuszka polskim żołnierzom stacjonującym koło
miasta Hamadan w Iranie [36, 47–50]. Wojtek najbardziej zasłynął dzięki swojej
postawie w trakcie walk o Monte Cassino, gdzie sam przenosił ciężkie pociski
i skrzynie z amunicją [36, 47–50]. Niedźwiedź ma wiele pomników. Jeden z nich
przedstawia go dźwigającego pocisk. Jego postawa przypomina postawę człowieka (kroczący na dwóch łapach, jego ramię ozdabia biało-czerwona przepaska,
natomiast głowę żołnierska czapka), ale zachowano zwierzęcy wyraz postaci
(sposób ułożenia łap dźwigających broń, pochylenie głowy i wygląd pyska) [47,
49–50].

Zwierzęta dla nauki
Do potrzeb badań naukowych wykorzystywane są tzw. zwierzęta laboratoryjne, m.in. myszy, szczury, króliki, psy, koty i niektóre ssaki naczelne.
Już od starożytności znane są przykłady badań wykonywanych na zwierzętach, kiedy to Arystoteles i Erasistratus z Aleksandrii w IV w. p.n.e. dokonywali
pierwszych eksperymentów naukowych na żywych okazach [51].
Owca Dolly była pierwszym w historii genetyki zwierzęciem sklonowanym
z komórek somatycznych dorosłego osobnika, a ściśle biorąc – z komórek gruczołu mlekowego, ale musiała zostać poddana eutanazji w wieku 6,5 roku [52].
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Łajka była pierwszym żywym stworzeniem umieszczonym na orbicie okołoziemskiej. Suczkę schwytano na ulicach Moskwy i przekazano do Instytutu
Medycyny Lotniczej [53–54]. Po licznych testach została wytypowana (z grupy
10 psów) do lotu Sputnikiem 2, który odbył się 3 listopada 1957 r. Niestety, od
początku nie planowano sprowadzenia psa na Ziemię, a dziesięciodniowy plan
lotu ogłoszono publicznie dopiero jakiś czas po wystrzeleniu satelity, a więc już
po śmierci zwierzęcia. W przypadku, gdyby suczka przeżyła pierwszy etap lotu,
po 10 dniach miała i tak otrzymać zatrutą porcję pożywienia, ponieważ tylko na
taki okres wystarczał zapas żywności i tlenu (ograniczenie związane z pojemnością kapsuły i nośnością rakiety) [53–54].
Kolejne pieski, Biełka i Striełka [55–56], jako pierwsze w historii zwierzęta
(rok 1960) odbyły lot orbitalny i cało powróciły na Ziemię.

a)

b)
Fot. 5. Bielka (a) i Striełka (b), źródło:[55]

Po śmierci ich ciała wypchano i pierwszą z nich do dziś można oglądać
w Moskwie, podczas gdy druga stanowi atrakcję objazdowej wystawy dotyczącej
rosyjskich podbojów kosmosu [55–56].
Z kolei pierwszym ssakiem naczelnym wysłanym w kosmos w ramach programu Mercury był szympans Ham [41, 55, 57]. Hama z rąk kłusowników wykupiły siły powietrzne USA, gdy miał trzy lata (1959 r.). Ze swojej misji powrócił
szczęśliwie po 17 minutach trwania podróży i dożył 27 lat w ogrodzie zoologicznym, w Północnej Karolinie, gdzie zmarł w 1983 r. na zawał serca [41].
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Inne słynne zwierzęta
W styczniu 1925 r. pies Balto (syberian huski) uratował mieszkańców Nome
na Alasce, którym groziła epidemia błonicy, ponieważ u 12 dzieci stwierdzono
zachorowanie [41, 58].
Ratunkiem dla chorych była antytoksyna znajdująca się w szpitalu w odległym o 1600 km Anchorage. Niestety, pociąg mógł dostarczyć lek jedynie do
Nenana, odległego od Nome o ok. 1000 km. Z uwagi na złą pogodę (zamieć
śnieżna, wiatr o prędkości 100 km/godz. i mróz -40°C) możliwe było posłanie po
szczepionkę jedynie psich zaprzęgów. W drogę ruszyło 20 załóg. Właścicielowi
zaprzęgu, którego liderem był Balto, przekazano pierwszą paczkę, ale w drodze
powrotnej dotknęła go ślepota śnieżna (ostre zapalenie spojówek i nabłonka rogówki wywołane ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe) i przez następne
godziny mógł on polegać tylko na instynkcie Balta prowadzącego go do domu.
Pies bezbłędnie odnalazł drogę w zawiei i zaprzęg przebył ostatnie 85 km, docierając do miejsca docelowego i dostarczając szczepionki na czas [41, 58].

Fot. 6. Balto i maszer Gunnar Kaasen, źródło: [58]
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Fot. 7. Pomnik Balto w Central Park w Nowym Jorku, źródło: [58]

Zwierzęta i dziecko
W połowie lat 60. Boris Levinson, amerykański psychiatra dziecięcy, stwierdził, że opiekowanie się w dzieciństwie zwierzęciem może:
• decydować także o terapeutycznym znaczeniu zwierząt (jedyna w swoim
rodzaju zdolność dawania bezwarunkowego, nieosądzającego uczucia),
• nauczyć odpowiedzialności,
• nauczyć panowania nad sobą,
• nauczyć samoakceptacji,
• nauczyć tolerancji,
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• sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu dziecka, będąc stałym źródłem przyjaźni,
• wyrobić większą wrażliwość na uczucia i postawy innych ludzi [59].
Obecnie w literaturze przedmiotu [59–60] popularny staje się pogląd, że
kontakt ze zwierzęciem wpływa stymulująco na prawie wszystkie sfery rozwoju
dziecka – fizyczną, emocjonalną, społeczną czy nawet intelektualną.
Zwierzęta przyciągają uwagę dzieci i mogą mieć na nie bardzo pozytywny
wpływ, co ma odzwierciedlenie w bajkach i filmach animowanych i filmach dla
dzieci, np. Miś Yogi, Uszatek, Colargol, Kubuś Puchatek, Kot w butach, Garfield,
Filemon i Bonifacy, Reksio, Beethoven, Lassie, Szarik, Cywil, Pluto, Myszka Miki
oraz wiele innych.

Zwierzęta w terapii
Pierwsze wzmianki o zastosowaniu zwierząt w terapeutyce (zooterapia)
sięgają początku XIX w., kiedy to w zakładach dla osób psychicznie chorych
wykorzystano w tym celu króliki, mewy i sokoły. Za pioniera badań nad wpływem obecności zwierzęcia na przebieg terapii uznano dziecięcego psychiatrę
Levinsona, któremu w gabinecie towarzyszył labrador retriever o imieniu Jingles.
Dzięki temu zaobserwował on, że pies pomagał „przełamać pierwsze lody” i ułatwiał kontakt z pacjentem [61–62]. Obecnie rozwinięto m.in. metody dogoterapii
(z udziałem psów), felinoterapii (z udziałem kotów), hipoterapii (z udziałem
koni), onoterapii (z udziałem osłów) oraz delfinoterapii. Najczęściej wykorzystywanymi w terapii zwierzętami są jednak psy. W Europie chętnie stosuje się
także terapię z wykorzystaniem zwierząt gospodarskich [62].

Pomniki upamiętniające zwierzęta
W roku 1985 National Anti-Vivisecion Society ufundowała posąg psa
w Battersea Park w Londynie (pomnik Brązowego Psa), aby w ten sposób uczcić
cierpienia milionów zwierząt laboratoryjnych na całym świecie, ale także by zapewnić, że cierpienie jednego psa nigdy nie zostanie zapomniane. Na pomniku
widniał napis: „Pamięci brązowego teriera, który był poddawany dwumiesięcznym wiwisekcjom wykonywanym w Laboratoriach University College w lutym
1903 roku, w trakcie których poddawany był kolejnym badaniom aż do momentu
śmierci, która go uwolniła. A także pamięci 232 pozostałych psów, poddanych
wiwisekcji w tym samym miejscu w roku 1902” [36, 47, 63]. Pomnik był w okresie
wielu lat niszczony kilkakrotnie i w 1910 r. postanowiono go usunąć. W 1985 r.
stanął jednak nowy pomnik projektu Nicoli Hicks, obrazujący postać psa bliżej
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nieokreślonej rasy, przez co jest bardziej uniwersalnym symbolem cierpienia
i śmierci nie tylko jednego małego, brązowego teriera, ale i każdego z 232 pozostałych psów oraz wszystkich zwierzęcych istot padających ofiarą ludzkich
eksperymentów [64].
Na skraju londyńskiego Hyde Parku postawiono pomnik Animals in War
Memorial poświęcony zwierzętom, które zginęły, oddając przysługi połączonym siłom brytyjskim i amerykańskim w działaniach wojennych i konfliktach
zbrojnych XX w. Pomnik autorstwa Davida Backhouse’a ma na cokole napis:
„Ten pomnik poświęcony jest wszystkim zwierzętom, które służyły i zginęły wraz
z brytyjskimi i sprzymierzonymi siłami w wojnach i kampaniach na przestrzeni
wieków. Nie miały wyboru” [65].

Fot. 8. Animals in War Memorial – pomnik znajdujący się w Londynie,
na skraju Hyde Parku, źródło: [65]

Przy jednej z głównych ulic Cincinnati (USA) znajduje się mural autorstwa
Johna Ruthvena upamiętniający setną rocznicę śmierci gołębicy Marthy, ostatniego przedstawiciela gołębia wędrownego (ang. passenger pigeon). Uwidoczniona na nim gołębica Martha prowadzi za sobą korowód ptaków, wydostający
się poza mury ogrodu zoologicznego. Wolność, zobrazowana w pracy artysty,
nie była w rzeczywistości doświadczeniem gołębicy, ponieważ urodziła się ona
w zoo [47, 66].
W Polsce, w Krakowie, jest pomnik upamiętniający psa Dżoka, czarnego
mieszańca, którego właściciel zmarł na zawał serca w pobliżu ronda Grunwaldzkiego [66]. Pies czekał tam na swojego pana. Dokarmiany był przez mieszkańców
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Krakowa, budząc zdziwienie i sympatię. Po ok. roku oczekiwania pozwolił się
przygarnąć nowej właścicielce, Marii Müller. Kiedy kobieta zmarła, Dżok uciekł
i wałęsając się po terenach kolejowych, zginął pod kołami jadącego pociągu.
Do powstania pomnika, znajdującego się na bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą
w Krakowie, w pobliżu Wawelu i mostu Grunwaldzkiego, przyczyniło się wiele
organizacji (m.in. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i ogólnopolskie media mające siedzibę w Krakowie), znane osoby (Zbigniew Wodecki,
Jerzy Połomski, Krzysztof Piasecki, Krzysztof Cugowski), a także wielu mieszkańców Krakowa. Autorem rzeźby jest Bronisław Chromy. Pomnik przedstawia
psa wewnątrz rozłożonych ludzkich dłoni, wyciągającego lewą łapę w kierunku
widza, symbolizując psią wierność oraz więź zwierzęcia z człowiekiem [67].

Fot. 9. Pomnik psa Dżoka, źródło: [68]

W Warszawie 2 października 2004 r., z okazji obchodów Światowego Dnia
Zwierząt, odsłonięto na Polu Mokotowskim pomnik Szczęśliwego Psa [69]. Pomysłodawcą postawienia pomnika był miesięcznik „Cztery Łapy”, projekt rzeźby
wykonała Bogna Czechowska, a modelem był golden retriever o imieniu Lokat,
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pies biorącym udział w kynoterapii i należący do Fundacji Przyjaciel. Celem było
pokazanie szczęśliwego psa, który jest kochany, otoczony opieką oraz miłością [69].

Fot. 10. Pomnik szczęśliwego psa, źródło: [69]

Na ulicy Stare Jatki we Wrocławiu stoi pomnik „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”,
upamiętniający funkcję, jaką na przestrzeni wieków pełniły jatki [70–71].

Fot. 11. Pomnik „Ku czci Zwierząt Rzeźnych”, źródło: [72]
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Od 1242 r. przy tej ulicy skupiały się zakłady rzeźnicze, od których nadano
nazwę całemu kwartałowi miasta Wrocławia [70–71]. Pomnik przedstawia grupę
zwierząt odlanych z brązu: gęś z jajkiem (projekt Marka Kulika), kozę z „kozimi
bobkami” (projekt Mirosława Grzeszczuka), świnię (projekt Jerzy Bokrzycki),
prosię (projekt Jana Zamorskiego), kaczkę (projekt Piotra Butkiewicza), koguta
(projekt Ryszarda Gluza) oraz królika (projekt Stanisława Wysockiego). Pomnik
powstał z inicjatywy prezesa Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów
Plastyków Piotra Wieczorka. Jako pierwsze, w roku 1997, umieszczono gęś, kozę,
świnię i prosię, potem – kaczkę, następnie – koguta i królika, a na końcu cielę
projektu Jerzego Bokrzyckiego [70–71].
W Białymstoku od 2005 r. ponownie istnieje rzeźba psa Kawelina, będąca
niemal wierną repliką przedwojennego Kawelina, który stał przy ogrodzeniu pałacu Branickich naprzeciwko kościoła farnego, a jej odnowienia podjęła się Małgorzata Niedzielka [73–76]. Obecnie znajduje się ona na białostockich Plantach.

Fot. 11. Pies Kawelin, źródło własne

W 1936 r. jej autorami byli białostoccy artyści, Piotr Sawicki i Józef Sławicki,
ale niestety w 1944 r. rzeźba psa zaginęła [73–76]. Istnieją różne wersje pochodzenia imienia zwierzęcia [73–76].
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Pierwsza legenda [75–76] dotyczy okresu przedwojennego, kiedy w Białymstoku znajdował się renomowany hotel Ritz. Na jego parterze był zakład
jubilersko-zegarmistrzowski Jerzego Sobieraja. Właściciel codziennie o godzinie
12.00 wychodził na przerwę, a podczas jego nieobecności zakładu pilnował jego
pies Łajka. Pewnego dnia do salonu zawitał pułkownik Mikołaj Kawelin, który
zostawił tam drogocenne pamiątki rodzinne po jego dziadkach (kolię i złoty
zegarek). Chciał wręczyć je swojej córce jako prezent ślubny i dlatego chciał je
w zakładzie odświeżyć. Tego dnia, kiedy pan Jerzy wyszedł na przerwę, a zakładu pilnowała Łajka, doszło do włamania. Pies, który bronił dobytku swojego
pana, został mocno uderzony przez włamywacza i już nie wstał. Zauważyło to
małe szczenię, które, bardzo głośno szczekając, zwróciło uwagę przechodniów
oraz Sobieraja, który wracał do salonu. Z pomocą sąsiadów udał się obezwładnić włamywacza i odebrać mu zrabowany dobytek. Kiedy przechodnie już się
rozeszli, w salonie został tylko sam pan Jerzy z nieżywą Łajką i biegającym koło
nich szczeniaczkiem. Sobieraj bardzo przeżył śmierć Łajki, gdyż był z nią bardzo
związany. Po pewnym czasie do zakładu przyszedł ponownie Mikołaj Kawelin,
a właściciel salonu opowiedział mu o całym zdarzeniu, jednocześnie chwaląc za
odwagę szczeniaka. Właściciel na pamiątkę całego wydarzenia nazwał szczeniaka Kawelin (od nazwiska rosyjskiego pułkownika). Mikołaj Kawelin bardzo się
z tego ucieszył i zaproponował właścicielowi salonu, że postawi pomnik upamiętniający Łajkę. Sobieraj nie zgodził się jednak na to, nie chcąc, aby jej podobizna
przypominała mu o wielkiej stracie. Zaproponował natomiast, aby pułkownik
postawił pomnik z wizerunkiem Kawelina, który to ostatecznie przyczynił się do
zatrzymania złodzieja [75–76].
Inna wersja legendy zakłada, że nazwa Kawelin pochodzi od nazwiska białostockiego stróża hotelu Ritz, a kolejna – że szczenię było psem samego pułkownika Mikołaja Kawelina, co utrzymują działacze Rosyjskiego Stowarzyszenia
Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku [75–76].

Odznaczenia dla zwierząt
W roku 1943 ustanowiono Medal Dickin (odpowiednik Krzyża Wiktorii) –
dla zwierząt uczestniczących w działaniach wojennych. Pierwszy medal otrzymał
gołąb Winkie, który dostarczył sygnał SOS na odległość 120 mil (ponad 193 km)
[76–78].
W latach 1943–1949 medal przyznano 54 razy, w tym 18 psom, 3 koniom,
1 kotu i 32 gołębiom, w uznaniu ich odwagi w czasie II wojny światowej. W 1949 r.
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medal został oficjalnie zastąpiony przez cywilny srebrny medal PDSA. W 2002 r.
medal wznowiono i nagrodzono nim trzy psy za ich czyny po atakach 11 września oraz dwa psy w szeregach sił Wspólnoty Brytyjskiej w Bośni i Hercegowinie
oraz w Iraku [76–78].

Fot. 12. Medal Dickin, źródło: [78]

Podsumowanie
Żadne zwierzę nie popełnia okrucieństw –
to wyłączna cecha tych, co posiadają zmysł moralny.
Kiedy zwierzę zadaje ból, robi to nieświadomie, bez złych intencji,
bez poczucia, że wyrządza zło, gdyż zło dla niego nie istnieje.
Nie zadaje też bólu dla przyjemności – tylko człowiek to czyni.
Mark Twain, Tajemniczy przybysz [79]

W opinii Grabowskiej [80] „relacja człowiek – zwierzę była zawsze relacją
asymetryczną, bowiem dominowało stanowisko, które przyznawało człowiekowi uprzywilejowaną pozycję i prawo do wykorzystywania innych gatunków dla
własnych celów”.
Autorka podkreśla, że dopiero w latach 60. XX w. rozpoczęto debatę na
temat zasadniczej zmiany stosunku do zwierząt [80]. Zaszło wiele ważnych
zmian w prawodawstwie oraz świadomości społecznej (w Polsce aktywnie działa
ok. 90 organizacji prozwierzęcych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym) [81].
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Wiktoria Ciok, Andrzej Guzowski

POSTRZEGANIE ZWIERZĄT PRZEZ RELIGIE
W POCZĄTKACH RELIGIJNOŚCI CZŁOWIEKA
ORAZ W CHRZEŚCIJAŃSTWIE, JUDAIZMIE,
ISLAMIE I HINDUIZMIE
Znaczenie zwierząt dla człowieka, zwłaszcza w początkach cywilizacji,
w pełni uzasadnia kult religijny, którego są przedmiotem.
Zwierzęta były niezbędnymi istotami dla człowieka;
od nich zależało jego ludzkie istnienie.
Ludwig Feuerbach

Przedmiotem niniejszego eseju będzie rola, jaką w religiach świata przez
wieki odgrywały zwierzęta oraz jak zmieniał się stosunek człowieka do nich.
Przywołany Ludwig Feuerbach, niemiecki przedstawiciel przedmarksistowskiego ateizmu, uważał, że tym, co różni człowieka od zwierząt, jest fakt posiadania
religii przez ludzi. Człowiek jest istotą doskonałą, zdolną do uprzedmiotowienia
swojego własnego rodzaju, a wraz z samopoznaniem powstaje w nim przekonanie, że jego „nie-ja” jest tak potężnym indywiduum, że dopatruje w tym istnienia
Boga, właśnie czegoś zewnętrznego, nie rozpoznając w tym siebie samego [1].
Wedle tego pojawia się pytanie, dlaczego zwierzęta tak często jawiły się jako
obiekty kultu w religiach, a z drugiej strony człowiek chciał nad nimi władać
i w swoim panowaniu bywał okrutny.
Z omawianym zagadnieniem wiąże się pytanie zadane przez Andrew Linzeya: „Do jakiego stopnia transcendentny może być Bóg, by nie jawił się jako
obojętny, lub też jako źródło obojętności wobec codziennych trosk swoich stworzeń? Z drugiej strony, do jakiego stopnia immanentny może być Bóg w stosunku
do stworzenia, tak by nie przestał być Bogiem?” [2]. To, czy Bóg jest oddalony od
ludzi, czy jest istotą zbyt wielką, by pochylać się nad szarym człowiekiem i zbyt
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nieuchwytną, by była obecna w każdej chwili życia takiego człowieka, rzutuje na
status zwierzęcia [3].
Ludwig Feuerbach twierdził, że „najpierw człowiek stwarza Boga na swój obraz, i dopiero wtedy ten Bóg znów stwarza człowieka na swój obraz”. Preludium
religijności człowieka zatem można interpretować dwojako: albo na początku
umysł człowieka jeszcze Boga nie wymyśla, zatem dla niego „Gott ist tot”, albo to
człowiek dopiero się rodzi, dlatego też zaczyna doświadczać Boga. Człowiek pierwotny bazował na intuicji, na swoje pierwsze religijne doświadczenie był otwarty,
ale jednak go nie spowodował, istotnie je poczuł. Rudolf Otto z jednej strony był
przekonany, że poprzez swoją intuicję taki człowiek realnie poznawał misterium,
a wewnątrz siebie miał własne wyobrażenie Boga, niezależne od doświadczeń
napływających z zewnątrz. Z drugiej strony był przekonany o tym, że oddawanie
czci potędze natury nie jest religią, a jedynie „przedsionkiem uczucia religijnego”
[4]. Mircea Eliade również podkreśla ową spontaniczność religijności, mówiąc
o „nieskończonej dali i transcendencji Boga” w dowód zupełnej przejrzystości
świata dla człowieka pierwotnego [5]. Rzeczywiście jednak człowiek nie przekraczał swoich naturalistycznych wyobrażeń, w końcu od początku otaczał go
świat przyrody, a swój własny świat wewnętrzny, dzięki któremu można go było
dalej nazywać Homo sapiens, był w fazie kreacji. Co znaczy bowiem być istotą
ludzką? Wiele lat później Peter Singer, australijski etyk, nadaje temu terminowi
dwa znaczenia: „przedstawiciel gatunku Homo sapiens”, a także osoba, tzn. racjonalna, świadoma istota. Joseph Fletcher, amerykański teolog, wcześniej podał
wyznaczniki człowieczeństwa (co może być uznawane za inny punkt widzenia
dla drugiego znaczenia podanego terminu): samoświadomość, samokontrola,
pamięć przeszłości, zdolność odniesienia się do innych, troska o innych, komunikacja, ciekawość [6].
Wróćmy jednak do początków rozważań. Dowody na wykształcenie zdolności Homo sapiens do symbolicznego myślenia pochodzą już sprzed 50 tys. lat
(nacięcia na kościach i kamiennych płytkach).
Szczególną uwagą cieszy się homo neandertalis – grzebanie zwłok, mimo
że nie zdarzało się często i nie towarzyszyło mu wkładanie do grobów cennych
przedmiotów, może wskazywać na wykształcenie się pewnej empatii względem
zmarłych [6]. Najstarsze ludy składały ofiary z najważniejszego dla nich zwierzęcia, tj. niedźwiedzia, na którego ludzie głównie polowali. Archeologowie odkryli
często specyficzne (skierowane na wschód) ułożenie mnóstwa czaszek niedźwiedzi jako ofiary dla bóstwa zwierzyny. Zdarzało się, że wsadzona w nie była
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kość udowa człowieka, przypuszczalnie na dowód, od kogo pochodzi owa ofiara,
a także że czaszkę niedźwiedzia wsadzano do grobu, co niewątpliwie wskazuje na
wiarę eschatologiczną człowieka jaskiniowego [7]. Należy tu wspomnieć o „kulcie niedźwiedzia” – zjawisku kulturowym występującym nie tylko na terenach, na
których się na to zwierzę polowało. U ludów Europy stanowił on formę pośrednią
między człowiekiem a Duchem lasu czy gór. Po jego zabiciu myśliwi usprawiedliwiali się przed nim, a w wiosce witano truchło tańcem i pochodniami- jedna
z kobiet nakładała na siebie jego skórę i głowę i, pląsając, przymawiała zwierzęciu,
by się nie gniewało. Następnie łeb umieszczało się na miejscu honorowym i zapraszało na ucztę z jego mięsa. Lapończycy zaś urządzali specjalny pogrzeb dla
niedźwiedzia – po oczyszczeniu z mięsa układali w dole jego kości według wzoru
anatomicznego i zasypywali gałęziami, wierząc, że Duch lasu w przyszłym roku
ześle im kolejnego [8]. Wynika z tego, że już tutaj, zależnie od ludu, nastawienie
w aspekcie religijnym do zwierząt różniło się. Zwierzę mogło być uznawane za
formę wyższą, której należy oddać cześć, albo za dar od istoty wyższej, który
należy godnie potraktować.
Zwierzęta składano również w obrzędach, jak miało to miejsce w starożytnej Mezopotamii podczas rytuału „przeciw Złemu Oku”. Zapędzano owcę w kąt
domu nieszczęśnika dotkniętego skutkami wywoływanymi przez Złe Oko, aby
urok przeszedł na zwierzę, następnie zabijano je poza domem, wypychano kawałkami roślin i topiono w wodzie. Czym było Złe Oko? W tekstach sumeryjskich
przedstawiano je jako zwierzę lub smoka, ale wiara w ten sposób tragicznego
oddziaływania spojrzeniem była rozpowszechniona na świecie – w starożytnej
Grecji, Rzymie, a do niedawna jeszcze w Polsce wierzono, że pierścionek z niebieskim oczkiem odwraca urok [9].
Mówiąc o zwierzętach w religii, nie można zapomnieć o starożytnym Egipcie,
gdzie bóstwa wyobrażano sobie jako pół ludzi, pół zwierzęta. Egipcjanie wierzyli,
że stworzenia te są wysłannikami lub w ogóle wcieleniami bogów. Zjawisko to
nazywa się zoolatria i oznacza kult zwierząt z przedstawioną wyżej wiarą. Oto
kilka przykładów egipskich bogów:
– Ptah i Thot o psich głowach strzegący miejsc świętych. Egipcjanie niezwykle
przywiązywali się do psów – często zabijali je, gdy ich właściciel zmarł, aby
ich relacji nie rozdzieliła nawet śmierć, ich truchło balsamowano wonnościami i uroczyście grzebano.
– Anubis, tzw. Psiogłowy, strzegący mumii przed złymi mocami, bóg świata
podziemnego, był przewodnikiem dusz po świecie umarłych, wiódł także
potępieńców na boski sąd, mógł przyjść z pomocą zmarłemu.
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– Bastet, bóg-kot, bogini płodności, miłości i słońca. Gdy umierały koty, mumifikowano je jak faraonów i grzebano w poświęconych do tego przyświątynnych grobach.
– Apis, święty byk z Memfis, wyróżniający się białym trójkątem na czole, znakiem w kształcie orła oraz półksiężycem na boku, żył w oborze, gdzie ludzie
mogli składać mu ofiary, a on wtedy zaszczycał ich przepowiedniami. Po
śmierci byka kapłani pościli, a następnie udawali się na poszukiwania kolejnego obiektu kultu. Byki grzebano aż do XIX dynastii w specjalnym osobnym grobie, dopóki Ramzes II nie postanowił stworzyć dla nich wspólnego
grobowca – Serapeum.
– Thot, bóg-pawian lub ibis. Ibisy uznawane były za święte ptaki, miały swoje
własne cmentarzysko w Sakkarze, choć po śmierci czasem wkładano je zmumifikowane do glinianych waz.
Wiara taka jest pozostałością totemizmu. Nie było mowy o oddawaniu zwierząt w krwawej ofierze lub złym ich traktowaniu [10].
Owca, a raczej baranek, jako ofiara we wczesnym chrześcijaństwie przestaje
być znakiem religijnego celebrowania zwierzęcości w formie rytualnej – teologia chrześcijańska stanowczo odcięła się od pogańskich i starotestamentowych
obrzędów, zmieniając je, wraz z instytucjonalizacją chrześcijaństwa jako religii
państwowej przypadającej na V w. i, niemal pokrywającym się z tym, zakazem
składania ofiar ze zwierząt, na ukrytą kontynuację takich obrzędów w formie
ideologii ofiarniczej, stanowiącej centralny punkt misterium wcielenia i śmierci
Boga-Człowieka w osobie Chrystusa. Determinuje to zastąpienie ciała zwierzęcego na ciało boskie i ludzkie w kulcie. Religia w ten sposób umniejsza, a dalej
całkowicie desakralizuje naturę ożywioną, pozbawiając jej udział w zbawieniu
przez wykluczenie możliwości obecności duchowości poza światem ludzkim.
Interpretacja logo- i antropocentryczna passusów religijnych chrześcijaństwa
w pierwszych trzech wiekach skutkuje traktowaniu zwierząt jako form niżej postawionych, żyjących w służbie interesowi gatunku ludzkiego [2].
Taki tok myślenia toruje drogę dla ekoteologii mniej ortodoksyjnej, podkreślającej potrzebę zbawienia zwierząt, uznającej, że to, co zostało przez Boga
ocenione jako dobre, może stać się podmiotem myślenia chrześcijańskiego przewartościowującego pewne utrwalone postawy w swoim bardziej oświeconym
etapie rozwoju. Ten zwrot odbywa się m.in. dzięki franciszkańskiemu animizmowi, uznawanego w średniowieczu za herezję, gdyż głosił ideę zwierzęcej duszy oraz uniwersalnej agape, obejmującej wszelkie byty czujące. Finalnie doprowadziło to do myślenia swoiście Nietzscheańskiego, które próbuje utożsamiać
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boskość z Logosem, a jednocześnie ukrywa interakcję Boga z ludzkim światem
pod postacią gołębicy (chodzi tu o Ducha Świętego). Bóg-zwierzę znajduje się
w bliskim sąsiedztwie Boga-stwórcy i Boga-człowieka [2]. Według Ingvild Sælid
Gilhus to przejaw wymiaru miłości i troski matki, gołębica występuje nie tylko
w chrześcijaństwie, obecna była wcześniej w tradycji syryjskiej. Co to znaczy?
To, że religia ta niespodziewanie wraca do zwierzęcych wyobrażeń boskości,
od czego próbowała się oddzielić, podkreślając swoją antropocentryczną tożsamość. Myślenie chrześcijańskie, oparte na niezaprzeczalnej wyższości człowieka
nad zwierzęciem w wersji tomistycznej oraz utrzymanie paradygmatu antropocentryzmu, może okazać się do podtrzymania niezwykle trudne ze względu na
oparcie paradygmatu na koncepcji Arystotelesa o hierarchii bytów, która między
kolejnymi poziomami ma charakter skokowy [11].
Co z innymi religiami? Żydzi uważają, że ich religia w swojej dobroci i życzliwości, a także rozumności wyznającego, zobowiązuje do traktowania zwierząt
w sposób rozumny, tzn. humanitarny. Na człowieku spoczywa odpowiedzialność
za los zwierząt – jest to fundamentalna zasada, od której wychodzą późniejsze
zasady judaizmu. Żyd postępujący zgodnie z normami ustanowionymi przez
społeczność żydowską nie powinien jeść zanim nie nakarmi swoich zwierząt,
dbać o to, by mieć środki na je utrzymanie, a jeżeli takowych nie posiada, to nie
może przekazywać zwierząt w ręce kogoś brutalnego, kto mógłby je skrzywdzić.
Literatura rabiniczna mówi o tym, że ten, kto jest miłosierny wobec zwierząt, jest
„potomkiem Abrahama”. Do tego panuje zasada, można by powiedzieć, jak żyd
zwierzęciu, tak Bóg żydowi. Jednocześnie granica ontyczna między bytem człowieka a zwierzęcia jest niepodważalna – judaizm surowo zabrania zoofilii. Troska
o zwierzęta wynika z racji religijnych, czerpanie korzyści ekonomiczno-materialnych nie wystarcza, ponieważ stworzenia te nie tyle co zastępują, ale wskazują na
Stwórcę. Główny rabin Wielkiej Brytanii wskazuje na współczucie, wyróżniające
Żydów, które powinni być okazywane zwierzętom, co zawarte zostało w Talmudzie. Księga ta zwraca również uwagę na to, że Mojżesz i Dawid nie byli od razu
największymi przywódcami ludu żydowskiego – zaczynali od pasterzowania. Żyd
z Talmudu wyniesie także naukę o tym, że zasad dobrego wychowania można
nauczyć się od zwierząt, jak choćby przyzwoitości od kota, prostoty od gołębia
czy od konika polnego radości z codzienności mimo świadomości bliskiej i nieuchronnej śmierci. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można zdziwić się,
że w judaizmie obecny jest rytualny ubój zwierząt (z zastrzeżeniem, że wybiera
się metodę powodującą najmniejsze cierpienie) [7, 11].
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Islam jest religią, która nakazując czegokolwiek czy to w sferze pozarytualnej
czy pozakultystycznej, zastrzega to jako imperatyw Boga. Jest totalnym poddaniem
człowieka woli Allaha. Mahomet porównywał zwierzęta do wspólnoty ludzkiej.
Sura mówi: „I nie ma zwierząt na ziemi i ptaków latających na skrzydłach, które by
nie tworzyły społeczności podobnych do waszych”. Muzułmanin ma okazywać posłuszeństwo wobec Boga, szanując zwierzęta, a także się od nich ucząc, np. wielbłąd
jest wzorem powagi, cierpliwości i wytrwałości, jego chód był odpowiednikiem
dla metrum poezji arabskiej, oprócz tego służył jako zwierzę juczne i towarzysz
podróży. Mahomet zabraniał okrucieństwa wobec zwierząt, używania ich w walkach, przywiązywania do grobu właściciela, by umarły z głodu. Z drugiej strony
uważał, że niektóre zwierzęta są przeznaczone na pokarm, jednak znów pojawia
się tu zastrzeżenie, że ubój rytualny nie może nosić oznak okrucieństwa. Muzułmanie uznają ofiary z owcy czy kozy podczas pielgrzymki do Mekki – jedną część
zwierzęcia zjadają, drugą oddają w jałmużnę, a trzecią suszą, by nakarmić biednych
w drodze powrotnej. Zastrzegają jednak, że od ofiary krwawej dla Boga większą
ofiarą jest pobożność i poświęcenie. Islam wskazuje również na współzależność
traktowania zwierząt za życia i tego, co spotka muzułmanina po śmierci – jeśli
okazał zwierzęciu łaskę, to dozna jej też u Allaha. Zły uczynek wobec zwierzęcia
stawiany jest na równi z wyrządzeniem krzywdy drugiemu człowiekowi. Muzułmanie darzą koty szacunkiem ze względu na to, że Mahomet miał własną kotkę –
Muezzę. Według ustnych opowieści odciął sobie kawałek rękawa, na którym zasnęła podczas wygłaszanego przez niego kazania, by jej nie zbudzić. Inne głoszą, że po
ataku bezpańskich psów na Mahometa kotka ocaliła go, wylizując jego rany [7, 10].
Hinduiści świadomi są tego, że życie jest święte. Dbają o harmonię w przyrodzie i przekonani są o tym, że wszystkie zwierzęta tworzą kosmiczną jedność.
Dzieje się tak poprzez ich wiarę w transmigrację (metempsychozę) dusz, to, że
życie jest łańcuchem następujących po sobie narodzin, ciągłym odradzaniem
się. Odradzający się osiąga niższy lub wyższy poziom, w zależności od tego, jak
kształtowały się jego myśli i czyny (prawo karmana). Jeżeli ktoś żył podle, to
w kolejnym życiu będzie np. pogardzanym zwierzęciem, tj. psem czy świnią.
W zależności, jakie zło ktoś wyrządził za życia, w takie zwierzę się odrodzi:
– złodziej w pająka, jaszczurkę lub wodne żyjątko albo w zwierzę-kanibala;
– człowiek, który ranił innych ludzi, w mięsożercę;
– człowiek, który zjadł zakazany pokarm, w dżdżownicę lub innego robaka;
– złodziej zbóż w szczura;
– złodziej koni w tygrysa;
– złodziej owiec w małpę;
– mężczyzna, który poślubił nie swoją kobietę, w niedźwiedzia.
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Mimo wiary w to, że istniejące zwierzęta były kiedyś ludźmi popełniającymi
złe uczynki, hinduiści trwają przy tym, że wszystko, co żyje, zasługuje na szacunek właśnie dlatego, że żyje. Cnotą hinduistów jest ahisma, znanej na całym
świecie dzięki Mahatmie Gandhiemu. Oznacza ona wyrzeczenie się zadawania
gwałtu i rezygnacji z przemocy, także tej wobec zwierząt. Częścią ahismy jest
wegetarianizm – zwierzęta powinno się karmić, gdyż jest to religijnym obowiązkiem, a nie je jeść.
Tak jak w tradycji syryjskiej i chrześcijaństwie gołębica jest uznawana za
znak macierzyństwa, w hinduizmie taką funkcję pełni krowa, traktowana jako
„matka karmiciela”. Krowa stanowi symbol całego stworzenia. Kultura Zachodu
błędnie pojmuje oddawaną jej cześć, nadającym pejoratywne znaczenie pojęciu „święta krowa”. Mahatma Gandhi określa jej ochronę jako ochronę „całego
niemego stworzenia Boga”. W opozycji do tego należy nadmienić, że niektóre
hinduistyczne ugrupowania składają krwawe ofiary ze zwierząt, jednak ma to na
celu symbolizować cel i moc wykonywanego rytuału, a stworzenia te stanowią
symbol różnej konotacji [7].
Do głosu w sprawie traktowania zwierząt dochodzą również, jak zostało
wspomniane, ateistyczni filozofowie, stając w opozycji do chrześcijańskiej hierarchii bytów zaczerpniętych od nauk Arystotelesa, chociaż niecałkowitej, ale
na pewno stając na stanowisku niepochwalanym przez Kościół. Według Petera
Singera przekonanie o zasadzie świętości życia ograniczające się jedynie do życia
ludzkiego jest wyrazem szowinizmu gatunkowego z racji tego, że granica prawa
do życia pokrywa się z granicą jedynie naszego gatunku. Etyk ten uznaje, że istoty
podobne do siebie wszelkimi istotnymi cechami mają takie samo prawo do życia,
nie zaś ze względu na przynależność gatunkową. Podążając za tą myślą, oceniamy
zabójstwo mężczyzny w wieku reprodukcyjnym, zdrowego, w pełni władz cielesnych i umysłowych, za gorsze od zabicia konika polnego. Działa to też w drugą
stronę – pies ma lepiej rozwiniętą świadomość niż upośledzone niemowlę czy
człowiek w stanie starczego otępienia. Interpretować możemy te myśli dwojako:
jako zakaz zabicia psa starego i niedołężnego lub prawo do pozbawienia życia
człowieka z powodów tak błahych, z jakich obecnie zabija się zwierzęta.
Nauki Petera Singera, uznającego swoje przekonania za arbitralne, wzbudziły
niewątpliwie wzburzenie u wyznawców religii opartych na głębokim antropocentryzmie, którzy uznali je jako skrajnie przeciwne od tych przez nie wyznawanych
[13]. Jak zawsze należy znaleźć złoty środek, a religie, które jeszcze nie poddały
się duchowi czasu i nie uznają najnowszych badań czy oporne są na stawiane
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pytania w sprawie traktowania zwierząt i określenia ich roli w życiu człowieka,
będą przez współczesnych teologów i etyków wystawiane coraz to silniej na próby dowiedzenia swoich niezmiennych racji.
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POSTRZEGANIE ZWIERZĄT PRZEZ PRYZMAT PRZESĄDU
W ŚWIETLE HISTORII FILOZOFII, RELIGII I KULTURY
Należy pytać nie o to,
czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą mówić,
lecz czy mogą cierpieć
Jeremy Bentham [1]

Wprowadzenie
W rozdziale dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz jego krytyki dotyczącej
postrzegania zwierząt przez pryzmat przesądu w świetle historii filozofii, religii
i kultury.
Porównano wybrane kraje i odniesiono się do utrwalonego w kulturze, naznaczonego okrucieństwem wzorca postępowania wobec zwierząt.
Poddano analizie postawy i poglądy filozoficzne na temat zwierząt.

Przesądy
Niemożliwe jest jednoznaczne zdefiniowanie terminu „przesąd”. Zależy on
od epoki, z której pochodzi, światopoglądu ludzi, tradycji i wychowania. Przesąd ściśle związany jest z irracjonalną postawą jednostki, czyli zachowaniem
budzącym sprzeciw u człowieka rozumnego. Odnosi się do aktualnego stanu
wiedzy i ulega modyfikacjom w miarę zrozumienia nieznanych dotąd obszarów
życia. Część ludzi pojęcie to identyfikuje nie tylko z przestarzałymi przekonaniami obecnymi astrologii, znachorstwie czy wróżbiarstwie, ale też we wszelkich
irracjonalnych, religijnych wierzeniach i praktykach, niemających naukowego
uzasadnienia. Rozpowszechniają je ludzie polityki, kultury, media, czasem wychowawcy lub naukowcy, upatrują w nich aktywność podświadomości czy nieświadomości [2].
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Traktowanie zwierząt naznaczone okrucieństwem przez wieki
Wiele przesądów związanych jest ze zwierzętami, niektóre wychwalają obecność zwierząt, inne skutkują niechęcią do konkretnych gatunków lub ich zachowań [2]. Zawsze relacja człowiek – zwierzę była asymetryczna: człowiek był
w pozycji uprzywilejowanej, pomimo głosów na przestrzeni lat stanowiących
o niewymagającej dowodów wartości zwierząt [3].
Przyjrzyjmy się postawom społeczeństwa i myślicieli od najstarszych zachowanych źródeł. Przez cały okres paleozoiku człowiek tkwił mocno w świecie
przyrody, nieustannie polując i zabijając na mięso – nie przestawał być integralnym uczestnikiem życia zwierząt. W starożytności stosunek człowieka do zwierząt był w wielu miejscach naganny. Asyryjczycy prześladowali lwy i słonie (jak
ludzi), a faraonowie i egipska arystokracja urządzali masowe obławy na dziką
zwierzynę, zapędzano ją do zagród i zabijano strzałami w łuków. Mity homeryckie jednak pokazują ideę szacunku dla wszelkich istot należących do świata natury, jak np. mit o Dionizosie, który opowiadał o ważności opieki nad ptactwem,
zwierzętami, a nawet owadami. Wtedy jeszcze dla Greków nie istniał konkretny
podział na świat ludzi i świat natury dla niego podporządkowany. Później jednak
pojawiły się rozrywki, których celem było barbarzyńskie wykorzystywanie zwierząt, z których zasłynęli nie tylko Rzymianie, ale i Grecy. Według nich bogowie
domagali się krwawych ofiar – widzimy tutaj, jak duży wpływ na traktowanie
zwierząt ma religia. Rzymianie rozkoszowali się, gdy na ich oczach gladiatorzy
zabijali zwierzęta lub gdy zwierzęta były szczute na siebie. Niedźwiedzie i byki
skuwano razem, by walczyły. Lwy, słonie, lamparty i hipopotamy otrzymywały
środki pobudzające, by doprowadzić je do szaleństwa. Te, które przeżyły, zostawały zabite z łuków przez płacących za to widzów. Polowanie dla Greków
było elementem wychowawczym, dla Rzymian – głównie rozrywką, sportem.
Pitagoras nie zgadzał się na zabijanie zwierząt z jakiegokolwiek powodu – czy
to dla polowania, czy na arenie, czy choćby dla mięsa. Uważał, że posiadały
duszę, choć mniej subtelną od człowieczej. W dodatku pitagorejczycy wierzyli
w reinkarnację. Podobny stosunek do zwierząt przedstawiali cynicy, dla których
ważniejsze było prawo natury, a nie prawo stanowione. Podkreślali organiczny
związek świata ludzkiego i przyrody, upatrywali ideału życia w tym najbardziej
zgodnym z naturą. Jednak nurt myślowy zmienił się i przeważyło przekonanie
o wyjątkowości człowieka, przyroda stała się jedynie tworzywem, z którego buduje się świat prawdziwie ludzki. Zaznaczał to wcześniej Sokrates, który sądził,
że przyroda jest niewarta namysłu intelektualnego, w żadnym stopniu nie powinno się porównywać go do rozmyślań nad człowiekiem. Cyceron twierdził,
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jak większość w tym okresie Rzymian, że jedyne i dobre jest to, co jest dziełem
wysiłku i pracy ludzkiej. Natomiast uczeń Sokratesa, Platon, nalegał na ochronę
zwierząt, uważał, że ludzie mają obowiązki wobec pokrewnych nam natur [4].
Kolejnym etapem w zmianie interpretacji omawianej relacji był wpływ tradycji chrześcijańskiej. W tekstach biblijnych podkreśla się wyjątkowe miejsce
człowieka w świecie, jego absolutną wyższość nad naturą i prawo do nieograniczonego korzystania z jej dóbr („uczyń sobie ziemię poddaną”). Dlatego też kultura i cywilizacja Zachodu przejęła i rozszerzyła boskie zezwolenie na władanie
i eksploatację świata. Na ogół odmienne poglądy prezentowała filozofia i religia
Wschodu, tj. ideę komplementarności różnych form życia i pewności o człowieku jako cząstki uniwersalnego układu. Rozpoczęło to spór o prawa i obowiązki
człowieka w świecie, w tym dotyczące postępowania wobec zwierząt. W średniowieczu powstały dwa główne stanowiska: pierwsze prezentował św. Tomasz
z Akwinu, nawiązując do antropocentryzmu wywodzącego się ze starożytnej
Grecji. Głosił, że Bóg, stwarzając świat rzeczy, rośliny, zwierzęta i człowieka, ustanowił jednocześnie hierarchię wymienionych stworzeń, dlatego wszystko jest
podporządkowane człowiekowi, a zwierzęta wolno zabijać, ponieważ są dla niego
przeznaczone. Sądził również, że zasada miłości do bliźniego dotyczy wyłącznie
ludzi, a zwierzętom brakuje życia rozumnego i samoistnej duszy, która niszczeje
jak zwierzęce ciała. Drugie stanowisko należy do św. Franciszka z Asyżu, który
nalegał na ochronę całego świata przyrodniczego, w tym nieożywionej przyrody. Dla niego zwierzęta były „braćmi i siostrami”. Nazwano go ze względu na
to „pierwszym ekologiem” średniowiecza, a jego pisma zostały skondensowane
przez Kościół jako „dekalog ekologiczny” [4].
W renesansie człowiek znajdował się w centrum przemyśleń jak nigdy dotychczas. Poglądy ówczesnych myślicieli określała idea skrajnego antropocentryzmu. Franciszek Bacon uważał, że celem stworzenia człowieka było opanowanie
przez niego świata natury. Podzielał to Kartezjusz, który twierdził, że jesteśmy
po to, by być panami i posiadaczami natury. Dla Kartezjusza świat materialny
stanowił jedynie maszynę pozbawioną celu i świadomości, a zwierzęta były po
prostu dobrze skonstruowane. Przewagę ludzi uzasadniał tym, że nawet szaleńcy
potrafią zestawić słowa, by były zrozumiałe, a nawet najzdolniejsze zwierzęta
takiej zdolności nie mają. Głosił pogląd, że przyroda została pozbawiona wszelkich symboli i znamion, które w przeszłości przypisywały jej różne kultury [4].
W korespondencji z Morem przyznaje, że jego stanowisko nie jest o tyle okrutne
wobec zwierząt, o ile życzliwe względem wolnych od przesądu pitagorejskiego ludzi, gdyż uwalnia ich od podejrzeń o popełnianie zbrodni, gdy jedzą czy zabijają
zwierzęta. Swoich oponentów nazywał prostymi ludźmi, którym brak wiedzy, co
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nadrabiają sentymentalnością, do tego ich przekonanie o zwierzętach myślących
nazwał przesądem. Jego motywacją była przede wszystkim wygoda ludzi. Należy
nadmienić, że Kartezjusz był nie tylko filozofem, ale również naukowcem-przyrodnikiem, biorącym udział w częstych ówcześnie wiwisekcjach, czyli zabiegach
operacyjnych przeprowadzanych na żywych zwierzętach. Już wtedy stępiło to
ludzką wrażliwość etyczną i doprowadziło do wzrostu cierpienia istot innych
gatunków [3]. Mechaniczna interpretacja przyrody zubożała o atrybuty, a odbierając jej mitologiczny sens, pozbawiła człowieka zahamowań, które wnosiły
kultury, normy etyczne czy religia, a świat przyrody przybrał wymiar wyłącznie
poznawczy. W opozycji do Kartezjusza stanął Michał Montaigne, głoszący, że
nieprawdą jest cel stworzenia świata tylko dla ludzi. Twierdził, że każdy na Ziemi
jest dzieckiem matki natury, a pozorna wyższość człowieka i jego oddzielenie od
reszty świata przyrody jest wyrazem jego próżności („czy można wyobrazić sobie
coś bardziej niedorzecznego ponad to, że człowiek, ta żałosna istota niezdolna
panować nad sobą samym, miały się uważać za Pana i Władcę tego świata?”).
Żarliwie bronił zwierząt, wychwalał ich zalety: rozumność, wierność, przyjaźń.
Jako pierwszy wywołał protest przeciwko bezwzględnemu wykorzystywaniu
zwierząt przez ludzi. Natomiast Baruch Spinoza zajmował pośrednie stanowisko: przyznawał zwierzętom prawo odczuwania, przyznawał, że różnią się naturą
od człowieka i właśnie dlatego wolno korzystać z nich bezgranicznie, o ile jest
to pożyteczne dla człowieka. Według Spinozy wszelkie istniejące rzeczy powinny służyć zaspokajaniu ludzkich potrzeb, a prawo zakazujące zabijania zwierząt
jest oparte na próżnym zabobonie i „niewieścim miłosierdziu”. John Locke pragnął, by ludzie wychowujący dzieci nie pozwalali na to, by były okrutne wobec
zwierząt, ponieważ prowadziłoby to do okrucieństwa wobec ludzi w przyszłości,
zatem dobro zwierząt nie było brane pod uwagę, a zakaz okrutnego traktowania
zwierząt był uzasadniony negatywnymi konsekwencjami dla rodzaju ludzkiego.
Zdanie to podzielał również David Hume, dodając, że okrucieństwo wobec zwierząt jest czymś niegodnym i poniżającym dla człowieka. Odmawiał zwierzętom
rozumu, jednak przyznał im instynkt [4].
W oświeceniu także istniały dwa stanowiska dotyczące zwierząt. Jean-Jacques Rousseau głosił ideę powrotu do natury w celu osiągnięcia spokoju i dobra,
które odebrał nam gwałt i zło zrodzone w ciągu cywilizacyjnego rozwoju, przestrzegał przed wyniszczeniem środowiska spowodowanego nadmierną eksploatacją i okrucieństwem wobec zwierząt, twierdząc, że łączy nas wrażliwość, więc
powinny mieć udział w prawie naturalnym, a człowiek jest im winny obowiązki. Odmienne stanowisko zajął Immanuel Kant, sądząc, że zwierzęta są jedynie
rzeczami, środkami do celu. Jego pogląd wpisuje się w przekonanie doby no-
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wożytnej, gdzie stosunek człowieka do natury nie podlega żadnym moralnym
normom, więc ma on pełną swobodę działań i prawo do kształtowania otoczenia
wedle swojej chęci. Jednocześnie twierdził, że człowieka możemy ocenić po tym,
jak traktuje zwierzęta [4],
Pod koniec XVIII w. pojawiła się koncepcja Jeremy’ego Benthama, który
opowiadał się za ideą praw dla zwierząt, gdyż zasadniczą cechą łączącą je z człowiekiem jest odczuwanie cierpienia: „należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą
rozumować ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć” [4].
W romantyzmie myśliciele krytykowali dualizm Kanta stawiającego człowieka w opozycji do reszty świata. Zamiast tego zasugerowali ideę wspólnoty
i jedności, gdyż losy ludzkie i losy przyrody splatają się. Pragnęli „rozumieć przyrodę poprzez uczucie”. Zarzucali innym nierozumienie sensu natury wynikające
z niewczuwania się w nią. Wierzyli, że człowiek, który do tej pory postawił się
w pozycji władcy, może jeszcze się poprawić poprzez docenienie jej harmonii,
i to przyroda może stać się dla niego nauczycielem [4].
W I połowie XIX w. po raz kolejny zmieniła się postawa wobec przyrody
i myśliciele więcej czerpali w oświecenia, bo, mimo że według nich człowiek
powinien szanować istoty żywe, to należało ujarzmiać przyrodę, walczyć z nią
i jej tajemnicami. Twierdzili, że zwierzęta nie mają praw, ponieważ nie mają też
obowiązków. W 1869 r. Ernst Haeckel, zdając sobie sprawę z konsekwencji ofensywnej działalności człowieka wobec przyrody, wprowadził termin „ekologia”
do nauk przyrodniczych. Był jednym z nielicznych, którzy uznawali związek
człowieka z przyrodą za niezmienny i ścisły, więc jego poglądy schodziły na
dalszy plan, a przeważały przekonania o tym, że natura jest biernym podłożem
działania ludzi i człowiek może wykorzystywać ją w celach gospodarczych [4].
W II połowie XIX w., jak i w XX stuleciu na myśl filozoficzną istotny wpływ
miała teoria darwinizmu społecznego, postrzegająca świat w kategoriach rywalizacji i zniszczenia. Myśliciele gardzili i nawoływali do degradacji wszystkiego,
co nie wyszło spod ręki człowieka, bez krytyki ekscytując się postępem technologicznym i technicznym i wierząc w ludzki geniusz. Jednocześnie ludzie zaczęli
akceptować to, że przyroda jest wielkim i włożonym systemem, którego działanie
można łatwo zakłócić. Twierdzono, że z natury zrodziła się kultura i długo nosiła
jej cechy, by potem zwrócić się przeciwko niej [4].
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Postawy w XX w. i współczesności
dotyczące okrucieństwa wobec zwierząt
W II połowie XX w. Peter Singer wydał książkę Wyzwolenie zwierząt, w której
poddał krytyce działania Kartezjusza. Uważał, że kartezjańska teoria pozwalała
eksperymentatorom oddalić od siebie wyrzuty sumienia, bo chociaż nie znano
wówczas środków przeciwbólowych i zwierzęta pokazywały odczuwanie skrajnego bólu, to łatwiej było to przyjąć, myśląc o relacji człowiek – zwierzę jak o relacji
człowiek – jego własność, rzecz. Twierdził, że stosunek ludzi do zwierząt jest
poważnym problemem moralnym. Dzięki swoim przekonaniom stał się najsłynniejszym reprezentantem Ruchu na Rzecz Dobrostanu Zwierząt, w którym panuje zasada równego równoważenia interesów. Drugi nurt w Ruchu Wyzwolenia
Zwierząt nosi nazwę Ruchu na Rzecz Praw Zwierząt, którego przedstawicielem
jest Tom Regan. Różni się zasadą, na której trzeba włączyć zwierzęta do wspólnoty moralnej: członkowie tego ruchu chcą uznać przysługujące zwierzętom
prawa do życia i niebycia krzywdzonym, są również bardziej radykalni w kwestii
wprowadzania zmian.
Ruch Wyzwolenia Zwierząt wskazuje, że firmy produkujące mięso zapewniają konsumentów, że zwierzęta były odpowiednio traktowane. Sięgają po takie chwyty reklamowe jak przedstawienie szczęśliwych krów pasących się na
łąkach i żyjących w naturalnych warunkach kur, kiedy rzeczywistość jest zgoła
inna: warunki trzymania zwierząt są całkowicie podporządkowane minimalizacji
kosztów. Niektóre amerykańskie koncerny chcą tak bardzo ograniczyć koszty
produkcji, że również ludziom zapewniają złe warunki pracy, słabą pensję. Może
być to przykładem, jak postęp jako wzrost wydajności produkcji i maksymalizacji zysków odbija się negatywnie na ludziach. Cierpienie zwierząt z chowu
przemysłowego nie wynika z błędów czy zaniedbania, a z perspektywy typowo
kartezjańskiej – zwierzęta są zasobami, więc nie powinno się ich traktować jako
czujących istot. Obrazem dla tego może być nazywanie w latach 60. kur „efektywnymi maszynami do produkcji jajek”, a świń – „maszynami w fabryce” [3].
Wszelkie najokrutniejsze praktyki wobec zwierząt służące zapewnieniu ludziom rozrywki czy zaspokojeniu próżności można usprawiedliwić obecnie interesem człowieka [3].
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Postępowanie wobec zwierząt na wsiach
Na wsie zwykle nie docierały wielkie filozoficzne myśli. Chłopi mieli swoje
wierzenia, zabobony, wymyślane wbrew panującej religii chrześcijańskiej. Oskar
Kolberg pisał np., że konie mają coś wspólnego z diabłami, psy są zwierzętami
wieszczymi, koty zaś mają związek ze złem, zwłaszcza te czarne [5]. Wyjący pies
mógł zwiastować pożar, chorobę, wojnę, pogrzeb jednego z domowników, szczególnie czarny, tak samo kot widział idącą po człowieka śmierć [6]. W XVI w.
jeżeli zwierzę zachowywało się inaczej niż zwykle, to ludzie wierzyli, że zostało
opętane lub urzeczone – wtedy je zabijano, zakopywano lub palono [7].
Z badań wynika, że najczęściej dręczycielem zwierząt jest 50–59-letni mieszkaniec wsi. Właśnie tam zakorzenione są głęboko przesądy, stereotypy dotyczące
zwierząt, które pozwalają na ich przedmiotowe traktowanie, np. bezmyślne rozmnażanie psów i kotów, zabijanie nieprzydatnych zwierząt poprzez wieszanie,
ucięcie głowy siekierą, utopienie, rozbijanie czaszek o ścianę, pozbywanie się
psów za niewielką opłatą, ze świadomością, że przeznaczone będą na mięso.
Oczywiście nie tylko mieszkańcy wsi mają na sumieniu okrucieństwo wobec
zwierząt. W miastach tolerowane jest traktowanie pupilów domowych jak zabawki, po czym porzucanie ich, gdy się już znudzą, czy przetrzymywanie dużych psów w niewielkich mieszkaniach, głodzenie, bicie, często pod wpływem
środków odurzających. Andrzej Elżanowski twierdzi, że część przedstawicieli ludzkiego gatunku czerpie satysfakcję z zadawania cierpienia, obojętnie czy
znęcanie dotyczy ludzi czy zwierząt, a według Cliftona P. Flynna „agresja rodzi
agresję” [8–9].

Efekt Bambiego vs ubój rytualny
Sąd Okręgowy w Poznaniu w 2016 r. uznał: „sprawca, stosując bezprawną
przemoc wobec istoty żywej, niezależnie czy tą istotą jest człowiek czy zwierzę,
chce osiągnąć identyczne cele, tj. zastraszenie albo sprawienie cierpień fizycznych”. Jednak do zwierząt domowych lub dzikich ludzie podchodzą w inny sposób niż do hodowanych na mięso lub do celów eksperymentalnych. Według
Hanny Mamzer, zwierzęta gospodarskie rzadko są identyfikowane jako indywidualne osobniki, co skutkuje mniejszą wrażliwością społeczną na ich cierpienie.
Opisuje to efekt Bambiego: ludzie nadają różną wartość różnym gatunkom – kochają słodkie szczeniaki, kocięta lub dzikie zwierzęta przedstawiane przez filmy
animowane, np. Walta Disneya, ale za niewarte empatii, przerażające i szkodliwe
uważają węże, pająki, krety [9].
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Nie tylko dzięki popkulturze ludzie odbierają zwierzętom prawo do braku
cierpienia. W 2013 r. w Polsce trwała dyskusja na temat słuszności i legalności
uboju rytualnego. Dotyczy on religii niechrześcijańskich. Najbardziej zainteresowani utrzymaniem tego rodzaju uboju są wyznawcy judaizmu i islamu, odwołujący się do prawa swobodnych praktyk religijnych, przyznanych im w 1264 r. Aby
na zwierzęciu można było przeprowadzić ubój rytualny, musi ono być odpowiednio przygotowane: unieruchomione, spętane, położone na ziemi z wyciągniętą
szyją, a przy tych czynnościach należy unikać niepotrzebnej brutalności. Zwierzę
musi być zdrowe, nieogłuszone, nieoszołomione. Wtedy można przeciąć mu
tętnice i przełyk, posługując się specjalnym nożem. Zwierzę dobrze ubite powinno się szybko wykrwawić. Obecnie ubój rytualny przeprowadza się w rzeźni
i prowadzi na skalę przemysłową.

Zwierzęta w wybranych kulturach
W innych krajach na porządku dziennym są akty okrucieństwa wobec zwierząt, które przerażają ludzi innych kultur. W Yulin, mieście w Chinach, odbywa
się festiwal psiego mięsa, gdzie często okrutnie zabijane są psy i koty. Dla ludzi tej
kultury pies nie różni się niczym od świni czy kury, a nawet jest niżej w hierarchii, gdyż to świnia wykazuje większy iloraz inteligencji, a kura potrafi wykonać
zadania na poziomie siedmioletniego dziecka [10]. W Indiach za święty i nietykalny gatunek bydła uznaje się zebu – inne bezpańskie i „niedostojne” krowy
błądzą po wielkich miastach spragnione i głodne. W starożytności w tym kraju
duszono najlepszego „siwka” na cześć najwyższej ofiary dla bóstw. Wyznawcy
Allaha uważają, że pies jest nieczysty, dlatego nie wolno go dotykać, wpuszczać
do domu, modlić się przy nim (gdyż odstrasza anioły) [11].

Czarne psy
Okrucieństwo wobec zwierząt nie przybiera jedynie aktywnej formy. Może
być też bierne, jak np. niechęć do adoptowania psów o ciemnym umaszczeniu.
W latach 2010–2012 przeprowadzono badanie w Polsce, w którym większość
respondentów chętniej adoptowałaby psa o jasnym umaszczeniu, jak choćby
golden retrievera, uznając czarne psy za agresywniejsze i zbyt stare, co wynika
ze złudzenia optycznego, ponieważ na czarnej sierści widoczniejsze są oznaki
starzenia. Dodatkowo w schroniskach kojce i budynki są w kolorach szarości,
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co sprawia, że ciemne psy są mniej widoczne. To „syndrom czarnego psa”, czyli
zjawiska preferowania w adopcjach psów o jasnej sierści [12].

Podsumowanie
Przyglądając się następującym po sobie myślom filozoficznym, można
stwierdzić, że zwierzęta czują ból, nie są rzeczami, a ludzie mają wobec nich
obowiązki. Okrucieństwo wobec zwierząt często jest podyktowane korzyściami
materialnymi, ale też uzyskaniem satysfakcji z zadawania przemocy, która nie jest
karana z taką samą surowością jak przemoc zadawana ludziom. Na okrucieństwo
to wpływ mają również kultura i religia.
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Larys Lubowicki

EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH
W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
Wstęp
Zaryzykuję stwierdzenie, że sztuka od zawsze odzwierciedla punkt, w którym
znajduje się kultura. Mówiąc inaczej – stanowi bezpośrednią odpowiedź na marzenia i lęki zajmujące społeczeństwo (a więc i artystów). Pionier polskiej awangardy Władysław Strzemiński pisał, że żadnego dzieła nie można określić jako bezwzględnie realistyczne, ponieważ każda epoka ma własny realizm – adekwatny do
ducha czasów i świadomości wizualnej. Świadomość Strzemińskiego wykraczała
daleko poza socrealizm (uznawany przez ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki
za jedynie słuszny nurt), co skazało geniusza na artystyczną banicję i śmierć w niesławie. Gdybyśmy jednak chcieli cofnąć się w czasie i zapytać o świadomość wizualną pierwszych artystów oraz o ich realizm, najłatwiej byłoby szukać odpowiedzi
w jaskiniach Akwitanii (gdzie znajdują się malowidła datowane na 15 tys. lat p.n.e.),
nieodległych od nich grotach doliny rzeki Ardèche (ze śladami ludzkiej twórczości
sprzed ok. 30 tys. lat) lub – jak podają najnowsze doniesienia – na wyspie Celebes
(tam z kolei znaleziono malowidła naskalne datowane na ponad 40 tys. lat p.n.e.).
Wszystkie te dzieła łączy jednak wspólny temat – każde z nich przedstawia zwierzęta, z którymi przychodziło obcować ówczesnym ludziom: konie, niedźwiedzie
jaskiniowe, żubry i ptaki. Innymi słowy: można wysnuć wniosek, że umysły ówczesnych malarzy zajmowała właśnie myśl animalistyczna. Jakie były tego powody?
Dokładna odpowiedź jest niemożliwa – pozostaje nam jedynie snucie domysłów.
Dzikie zwierzęta na pewno stanowiły zagrożenie – mimo że źródła lęku najczęściej zostały już wykorzenione ze swoich siedlisk – lęk przed nimi ewolucyjnie
zakorzenił się w ludzkim umyśle. Z czasem część zwierzęcych sąsiadów przyjęła
formę bóstw (wystarczy zwrócić uwagę na pierwotne formy kultu, określane jako
totemizm lub szamanizm). Nie da się też ukryć, że ciała zwierząt stanowiły dla ludzi
pokarm i fakt ten niewątpliwie sprzyjał ewolucji ludzkiego mózgu, a wraz z nią –
ewolucji postrzegania otaczającego świata. Tak czy inaczej zwierzęta towarzyszyły
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człowiekowi od początku. Z upływem czasu zmieniały się gatunki najbliższe człowiekowi, ich funkcje i ludzka perspektywa postrzegania zwierząt, a wraz z tym
wszystkim zmieniał się realizm przedstawiania zwierząt w sztuce. W niniejszym
rozdziale postaram się zarysować perspektywę sztuki współczesnej w kontekście
eksperymentów z użyciem zwierząt.

Eksperyment genetyczny
Pierwsze wzmianki o doświadczeniach z wykorzystaniem zwierząt dotyczą starożytnej Aleksandrii. Ze źródeł pisanych wiemy, że wiwisekcje były praktykowane
już przez Galena. Bez eksperymentów na zwierzętach nie moglibyśmy marzyć o tak
szybkim rozwoju neurochirurgii, transplantologii czy kardiochirurgii, jaki dokonał
się na przełomie XIX i XX w. Wydawałoby się, że wszystkie te wydarzenia powinny
mieć swoje odbicie w ówczesnych dziełach sztuki – nic bardziej mylnego. Przez
wieki – zarówno w nauce, jak i w sztuce – to człowiek pozostał w centrum zainteresowania. Na pierwsze próby postawienia zwierząt w centrum uwagi – a zwłaszcza
zwierząt laboratoryjnych – musieliśmy poczekać do początku XXI w.
Genetycznie selekcjonowane myszy laboratoryjne były używane przez naukowców od roku 1909, gdy Clarence Cook Little wyhodował w harwardzkich
laboratoriach szczep myszy DBA (Dilute Brown Non-Agouti). 12 lat później ten
sam naukowiec opracował tzw. szczep C57BL/6, którego przedstawiciele są najczęściej wykorzystywani w dzisiejszych laboratoriach medycznych (jako ciekawostkę można wspomnieć, że myszy te były drugimi z kolei ssakami, którym
opisano cały genom). Eksperymenty na zwierzętach mających stałą pulę genową
zapewniały powtarzalność wyników (mimo że w tamtym czasie nie znano jeszcze
struktury chemicznej DNA, ani współczesnych metod inżynierii genetycznej).
Metody, którymi posługiwał się Little (czyli chów wsobny i selektywne krzyżowanie odmian), dotyczą obecnie wielu dziedzin życia poza hodowlą zwierząt
laboratoryjnych. Dzięki nim mamy tyle różniących się od siebie (choć należących
do tego samego gatunku) ras psów, kotów czy gołębi ozdobnych (nie wspominając o truskawkach, morelach i kukurydzy). Tak zwany dobór sztuczny (w przeciwieństwie do opisywanego przez Darwina doboru naturalnego) jest metodą
powszechnie stosowaną i akceptowaną – nie budzi zbyt dużych kontrowersji
społecznych. Z zupełnie innym odbiorem spotykają się próby bezpośredniej
ingerencji w DNA organizmów żywych. Chów selektywny wydaje się – mimo
wszystko – uznawany za metodę naturalną i bezpieczną, z kolei inżynieria molekularna, która prowadzi do takich samych efektów, kojarzona jest z czymś sztucznym, nieznanym (a więc i niebezpiecznym). Mit naturalności, jako czegoś czy-
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stego i bezpiecznego, pozostaje ciągle żywy. Być może z tego
powodu tak szerokim echem odbił się pierwszy eksperyment
transgeniczny w obrębie sztuki. W lutym 2000 r. w podparyskim laboratorium urodziła się samica królika z wszczepionym genem meduzy Aequorea victoria, odpowiadającym
za produkcję fluorescencyjnego białka. Królik, powołany do
[22]
życia w ramach projektu artystycznego GFP Bunny (skrótowiec od Green Fluorescent Protein) otrzymał imię Alba, a ojcem chrzestnym
przedsięwzięcia był brazylijski artysta Eduardo Kac. Imię królika pochodziło
od koloru sierści (alba to po łacinie biały). Już na tym etapie artysta puszcza do
nas oko, zważywszy na fakt, że skóra zwierzęcia miała świecić na żółto-zielono;
aczkolwiek w języku włoskim i hiszpańskim alba może znaczyć tyle co świt lub
wschód słońca. Z perspektywy sztuki projekt Kaca był dziełem nowatorskim. Na
progu nowego tysiąclecia, które niosło wiele pytań i niepewności dotyczących
losów planety, rozwoju nauki i sztucznej inteligencji, artysta zmierzył się z nimi,
jednocześnie inicjując nowy nurt sztuki współczesnej – BioArt. Eksperyment artystyczny Eduardo Kaca miał składać się z trzech etapów. Pierwszym z nich było
doprowadzenie do narodzin (w imię sztuki) królika z wszczepionym genem meduzy. Drugą fazę stanowiła ekspozycja Alby w galerii oraz wzbudzenie szerokiej
debaty na temat roli człowieka w przyrodzie. W tym celu Kac szeroko nagłośnił
projekt, plakatując ulice Paryża, uruchamiając stronę internetową i udzielając
wielu wywiadów. Ostatecznie artysta miał zaadoptować królika i zabrać go do
swojego domu w Stanach Zjednoczonych. Ostatni punkt nie doszedł do skutku,
a królik nigdy nie opuścił laboratorium, w którym się urodził, ze względu na
brak zgody dyrekcji. W pewnym sensie dzieło nigdy nie zostało ukończone, ale
wydaje się, że mimo wszystko odniosło sukces. Z jednej strony przetestowane
zostały praktyczne i konceptualne granice sztuki, z drugiej – projekt sprowokował dyskusje pomiędzy ekspertami różnych dziedzin na temat społecznych
i etycznych implikacji inżynierii genetycznej. Projekt GFP Bunny miał charakter
czysto artystyczny – nie było to przedsięwzięcie mające prezentować nowe możliwości naukowe. Czy jednak sztuka może być wystarczającym uzasadnieniem
ingerencji w genom żywego organizmu? Modyfikacje, które miałyby wpłynąć
na „ulepszenie” zarodków człowieka, budzą skojarzenia z eugeniką, a w konsekwencji z filozofią nazistowską (mimo że mogłyby zapobiegać rozwojowi niektórych chorób warunkowanych genetycznie) – co więcej, takie praktyki są prawnie
zabronione. W przypadku zwierząt podejmujemy się ingerencji bez większych
dylematów moralnych, czy to tworząc rasy psów – dla własnej rozrywki – czy
bydło hodowlane – dla maksymalizacji zysku. Z jednej strony mówi się, że słowa
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(i sztuka) nie są w stanie niczego zmienić, jednak okazuje się, że w tym wypadku
działanie artystyczne było nad wyraz efektywne – poza modyfikacją genomu królika – wzbudziło szeroką debatę, jednocześnie trafnie odnosząc się do konkretnych problemów współczesnej nauki – co rzadko udaje się sztuce współczesnej,
zajętej własnymi problemami. Przy tym wszystkim Eduardo Kac i Alba przetarli
szlaki dla artystów chcących wejść w romans (mniej lub bardziej udany) z nauką.
Sztukę w zasadzie ogranicza jedynie wyobraźnia
i wrażliwość. W przeciwieństwie do naukowców artyści
nie muszą podporządkowywać się regułom metody naukowej – nie szukają przecież odpowiedzi, a interesuje ich
raczej poszukiwanie pytań. Taki rozdźwięk często stanowi
przyczynę wzajemnego niezrozumienia. Biologów pochłonie dyskusja o zasadność klasyfikowania wilka i owczarka
[23]
niemieckiego jako tego samego gatunku. Artyści z kolei
chętniej zadadzą pytanie o to, czy wyznacznikiem pokrewieństwa nie powinna
być chociażby więź emocjonalna (zamiast genów). Wydaje się, że poszukiwanie
odpowiedzi na tak zadane pytania z wykorzystaniem metody naukowej jest ślepą
uliczką, co wcale nie znaczy, że podążanie tym tropem jest skazane na niepowodzenie! Przy tym najbardziej czytelne dla przedstawicieli obu grup są działania
osób mających bezpośredni związek zarówno z nauką, jak i sztuką. Taką artystką
z pewnością jest Paula Humberg, będąca zarazem absolwentką biologii i fotografii.
Jej twórczość stanowi wypadkową dwóch dziedzin – jest swego rodzaju poszukiwaniem wspólnego terytorium. W rozważania o taksonomii najpełniej wpisuje
się jej projekt Phenotype (2015). Humberg fotografowała owady, nakładając na
siebie kilkadziesiąt fotografii z przedstawicielami tych samych gatunków. Efektem
były dość malownicze fotografie, na których rozpoznać można było jedynie zarys
owada – coś na kształt uśrednionego fenotypu, pozbawionego cech indywidualnych. Jak pisze sama autorka, jej uwagę przykuł sposób postrzegania insektów
przez ludzi: w przeciwieństwie do zwierząt domowych, insekty traktujemy raczej
jako masę, rój, wielokształtne zbiorowisko bezimiennych przedstawicieli danego
gatunku, z których żaden nie ma imienia ani nie stanowi większej wartości. Sama
metoda łączenia fotografii, w celu poszukiwania określonych cech wyglądu, ma
tradycję sięgającą XIX w., gdy brytyjski przyrodnik, antropolog, a zarazem kuzyn
Karola Darwina – Francis Galton – w swoich badaniach wykorzystywał fotografie
przestępców, mając nadzieję na zidentyfikowanie określonych cech wyglądu zewnętrznego, które mogłyby korelować ze skłonnościami przestępczymi. Galton
ukuł też termin „nature versus nurture”, stanowiący wyznacznik sporu naukowego
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o relację wpływu genów i wychowania na zachowanie osób. Co więcej – ten sam
brytyjski naukowiec powołał do życia i opracował teoretyczne podstawy eugeniki,
jeszcze zanim ta wyszła poza ramy biologii i zyskała negatywne konotacje związane z reżimem narodowosocjalistycznym.
Zagadnienie czystości rasowej stało się punktem
wyjścia dla twórczości Koena Vanmechelena, który
od roku 1999 (projekt trwa nadal) w ramach działania performatywnego prowadzi hodowlę kur, której
przedstawicielki gościły już w wielu galeriach sztuki
na świecie. Nie są to bynajmniej odmiany czystej krwi
(bezpieczniej powiedzieć: czystego genotypu). Wręcz
przeciwnie – w ramach projektu The Cosmopolitan
[24]
Chicken artysta postanowił stworzyć kurę będącą połączeniem wszystkich odmian na świecie. Kury domowe używane w przemyśle
zazwyczaj są nosicielami określonych mutacji genów, które wpływają na rozwój
tkanki mięśniowej, efektywność składania jaj lub – w przypadku kur ozdobnych –
upierzenie. Koen Vanmechelen za cel stawia sobie stworzenie odmiany kosmopolitycznej, niezwiązanej z żadnymi partykularnymi interesami ani z przynależnością
do jakiegokolwiek państwa – kury, która wzbije się ponad podziały chowu wsobnego, będzie odporna na choroby, łagodniejsza w obyciu i długowieczna. Według
artysty projekt stanowi odniesienie do ludzkości – jest to swego rodzaju refleksja
nad utopią równości. Co ciekawe – poza sensem metaforycznym, The Cosmopolitan Chicken Project przykuł też uwagę naukowców. W ramach działalności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven przeprowadzono i opublikowano badania, które
w znacznej mierze potwierdziły hipotezę artysty o pozytywnym wpływie krzyżowania różnych odmian kur na stan zdrowia kolejnych pokoleń. Vanmechelenowi
został też przyznany doktorat honorowy Uniwersytetu w Hasselt.
Wydaje się, że pierwszą kobietą, która posłużyła się zwierzęciem jako medium sztuki, była Marta de Menezes. Jeszcze w roku 1999, we współpracy z holenderskim Uniwersytetem w Leiden, realizowała projekt Nature? zakładający
modyfikację wzoru na skrzydłach motyli Heliconius melpomene oraz Bicyclus
anynana. W tym wypadku ingerencja dotyczyła jedynie wyglądu organizmów
(tzw. fenotypu), bez modyfikowania genów – w przeciwieństwie do królika Eduardo Kaca. Artystka nakłuwała rozgrzaną igłą kokony motyli, powodując tym samym pojawienie się zmian w układzie plam na skrzydłach dorosłych osobników.
Efekt ingerencji wizualnej był raczej dyskretnie zaznaczony – tu i ówdzie pojawiła
się nowa kropka, gdzie indziej plama koloru tworzyła inny kształt niż ten na
drugim skrzydle. Co jednak praca de Menezes miałaby powiedzieć o sztuce lub
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naszej relacji z motylami? W moim odczuciu tak dyskretna modyfikacja naturalnego wzoru ma swoją zaletę,
ponieważ zmusza odbiorcę do uważnego przyjrzenia
się – również stronie niezmodyfikowanej. W obecnych
realiach, gdy w zasadzie produkuje się więcej obrazów,
niż się ogląda – jest to szczególnie cenne. Motyle w galerii są w stanie zatrzymać nasz wzrok na dłużej i nakłonić do poszukiwania mało widocznych różnic między
[25]
tym, co naturalne, a tym, co sztucznie zmodyfikowane.
W momencie, gdy obraz znanej rzeczywistości zmienia się nagle i diametralnie,
budzi to w nas niepokój, a nawet opór. Gdy jednak zmiany następują powoli i są
niemal niemożliwe do prześledzenia, jesteśmy w stanie znieść znacznie więcej
i przystosować się do nowej rzeczywistości, jednocześnie zapominając o pierwotnych wzorcach, które rozmywają się: plama za plamą. Spektakl dzieje się na
naszych oczach, ale poza świadomością widzenia.

Eksperyment ze śmiercią
Jeżeli podążylibyśmy dalej tropem motyli w sztuce współczesnej, z pewnością
trafilibyśmy do Tate Modern w Londynie, gdzie w 2012 r. odbyła się indywidualna retrospektywna wystawa Damiena Hirsta. Artysta nad wyraz często skupia się
na zagadnieniu postrzegania śmierci, a znany jest m.in. z tworzenia obiektów ze
zwłok zwierząt zatopionych w żywicy. W Tate znalazła się odtworzona instalacja
In and Out of Love (1991), gdzie w jednym z galeryjnych pokoi zwiedzający mogli
spotkać setki żywych motyli: latających między nimi, żywiących się owocami
rozłożonymi na stole i wylęgających się z kokonów, które były przytwierdzone
do płócien malarskich. W pokoju sąsiednim owoce zostały zastąpione popielniczkami, a w miejscu płócien zawisły monochromatyczne obrazy z martwymi motylami przyklejonymi do farby. Obrazy z serii butterfly colour paintings
stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych artysty, jednak pracą o podobnej
tematyce, zrealizowaną z największym rozmachem (która notabene też znalazła
się na wystawie z 2012 r.) były kilkumetrowe witraże Doorways to the Kingdom
of Heaven (2007) w całości wykonane z motylich skrzydeł, układających się we
fraktale za warstwą szkła. Bazując na analogicznym koncepcie, Hirst stworzył
obraz Black Sun (2004) – trzymetrowe, monochromatyczne płótno, które oglądane z odległości kilku metrów wyglądało jak color field painitng. Dopiero po
bliższym przyjrzeniu się można zauważyć, że czerń nie ma swojego źródła w pigmencie, ale w dziesiątkach tysięcy ciał much, które znalazły się na powierzchni

Eksperymenty na zwierzętach w sztuce współczesnej

69

płótna. Muchy pochodziły z innej pracy artysty – wyznaczającej niejako jego
późniejszą ścieżkę artystyczną. A Thousand Years (1990) było próbą zamknięcia
cyklu życia i śmierci w szczelnym akwarium, umieszczonym w przestrzeni galerii. W kilkumetrowym szklanym prostopadłościanie Hirst umieścił tylko trzy
obiekty: sześcian ze sklejki z wylęgarnią much, odciętą głowę krowy oraz lampę
owadobójczą. Wracając do ekspozycji w Tate: mamy do czynienia z zestawieniem
dwóch „obrazów”: jednego stworzonego z ciał Calliphora vicina, drugiego – z ciał
Danaus plexippus. O ile nazwy naukowe na pierwszy rzut oka nie zdradzają zbyt
wiele, o tyle różnice w odbiorze kompozycji ułożonych z motyli oraz z much były
znacząco odmienne. W praktyce pozaartystycznej zabijanie obydwu gatunków
owadów jest społecznie akceptowalne, ale w zupełnie innych okolicznościach.
Muchy zabija się z odrazą, a motyle – na potrzeby kolekcjonerskie. Z różnych
względów (najczęściej w wyniku błędów poznawczych) empatią darzymy jedne
gatunki zwierząt, podczas gdy inne pozostają nam obojętne albo wręcz budzą
wstręt. Problem specyzmu albo – jak określiliby to zwolennicy filozofii Petera
Singera – szowinizmu gatunkowego dotyczy również eksperymentów medycznych. Ochronę (tak przed doświadczeniami, jak i przed hodowlą przemysłową)
zazwyczaj otrzymują gatunki, z którymi człowiek czuje więź emocjonalną, a nie
te z najwyższą inteligencją lub zdolnością do odczuwania cierpienia. Hirst często
sięga po dość bezpośrednie środki, by mówić o zagadnieniach podstawowych
dla etyki, takich jak śmierć, strach czy cielesność. Właśnie stosowanie nadmiernie bezpośrednich środków wyrazu przez Hirsta jest najczęściej podnoszonym
zarzutem krytyków sztuki niebędących – mówiąc delikatnie – fanami jego twórczości. Nie zmienia to faktu, że Hirst otrzymał w 1995 r. nagrodę Turnera, przyznawaną najbardziej wpływowym artystom brytyjskim, a jego prace cieszą się
niesłabnącą popularnością wśród kolekcjonerów sztuki i galerii na całym świecie,
bijąc rekordy cenowe.
Wydaje się jednak, że rekordzistą w budowaniu
kontrowersji i podgrzewaniu opinii publicznej, przynajmniej w kwestii zabijania zwierząt, jest Marco Evaristti.
Mimo że do wykonania instalacji Helena (2000) autor
ani nie użył zwłok, ani nie zabił zwierzęcia osobiście,
działanie doprowadziło do kilku rozpraw sądowych,
w których Evaristti był oskarżony o znęcanie się nad
zwierzętami. Jego instalacja składała się z kilkunastu
[26]
blenderów kuchennych, w kielichach których umieszczono pływające „złote rybki”. I byłoby to pewnie dzieło, jakich wiele, gdyby nie
fakt, że Evaristti podłączył blendery do sieci elektrycznej i pozostawił je w goto-
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wości do pracy. Artysta nie sięga więc po bezpośrednią przemoc, ale robi coś bardziej interesującego: stawia odbiorcę sztuki przed wyborem naciśnięcia włącznika
lub zignorowania takiej możliwości. To odwiedzający ma możliwość stania się
oprawcą – ma też możliwość przyjęcia roli obrońcy zwierząt. Bezpośrednią inspiracja dla pracy Evaristtiego był eksperyment psychologiczny z lat 60. autorstwa
Stanleya Milgrama, który badał zagadnienie posłuszeństwa wobec autorytetów.
Jego badania przyniosły zaskakujące wnioski: pod wpływem obecności autorytetu
(w tamtym wypadku naukowca w fartuchu) badani nie przerywali zadawania
bólu, mimo błagań osoby „torturowanej”, w rolę której wcielał się wynajęty aktor. Podobna sytuacja zdarzyła się i w przypadku Heleny – miksery były uruchamiane kilkukrotnie przed odwiedzających galerię, co jednocześnie terminowało
„karierę galeryjną” karasi chińskich. Rodzi się przy tym pytanie o to, kto w tym
przypadku ponosi odpowiedzialność za śmierć zwierząt. Wyrokiem duńskiego
sądu z roku 2003 Evaristti został uznany za niewinnego. Po wysłuchaniu opinii
biegłych: lekarza weterynarii oraz producenta blenderów orzeczono, że śmierć ryb
była bezbolesna, nastąpiła w czasie nie dłuższym niż sekunda, przez co można
uznać, że została zadana w sposób humanitarny i natychmiastowy. Historia Heleny
przynosi na myśl kolejny dylemat moralny dotyczący
eksperymentów na zwierzętach: czy brak cierpienia jest
wystarczającym uzasadnieniem dla zabijania zwierząt
laboratoryjnych w ramach prowadzenia badań naukowych? Jest to niegasnące zarzewie dla konfliktu między
abolicjonistami a zwolennikami podejścia umiarkowanego, zadowalającymi się zasadą 3R (gdzie jedno z R –
refinement – dotyczy stosowania metod skracania i mi[27]
nimalizacji bólu oraz polepszania dobrobytu zwierząt).
Porzućmy na chwilę niejednoznaczności i przenieśmy się za ocean. Z pewnością do żadnego „R” ze wspomnianej zasady nie odnosił się performance Rat piece
(1976) autorstwa Kima Jonesa. Artysta od początku twórczości był zaangażowany
w działania konceptualne i performatywne. Najczęściej występował jako Mudman – swoje szamańskie alter ego. Półnagi, z ciałem pokrytym błotem i konstrukcją z desek i gałęzi na plecach Jones przechadzał się po galeriach, muzeach
i ulicach Los Angeles. Szeroki posłuch (choć raczej w negatywnym aspekcie) przyniósł mu wspomniany performance, w trakcie którego, jako Mudman, podpalił
benzyną trzy żywe szczury, odprawiając tym samym rytuał, który miał być swego
rodzaju katharsis dla widzów (oraz jego samego). Jones podczas uczestnictwa
w wojnie w Wietnamie był świadkiem podobnych scen z udziałem ludzi. Miało
to więc być przedsięwzięcie o charakterze krytycznym wobec władzy i polityki.
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W późniejszych wywiadach performer mówił, że co prawda rozumie współczucie
ludzi wobec spalonych szczurów, ale nie spodziewał się, że akcja zdobędzie aż taki
rozgłos. Zależało mu na tym, by doświadczenie odbiorców nie było tylko czysto
symboliczne – by mogli w nim uczestniczyć bezpośrednio, podobnie jak on w czasie wojny. Jones podkreślał też, że nikt z widzów nie starał się go powstrzymać.
Można w tym zauważyć swego rodzaju próbę podzielenia się odpowiedzialnością
z odbiorcami sztuki. Może stało się tak ze względu na to, że widz z definicji pozostaje bierny wobec wydarzeń (gdyby zaczął interweniować, w zasadzie przestały
być widzem) i w pewnym sensie pozostaje pod wpływem obecności autorytetu.
Na pewno nie pomógł też fakt, że szczury są darzone raczej wątpliwym szacunkiem (próba spalenia małych kotków pewnie zakończyłaby się inaczej).

Eksperyment performatywny
Na przeciwnym biegunie empatii wobec szczurów sytuuje się projekt Embracing Animal (2004–2006) Kathy High. Artystka wykupiła z laboratorium trzy
szczury reprodukcyjne szczepu HLA-B27 (kod bierze się od oznaczenia ludzkiego genu, którego szczury są nosicielami). Występowanie mutacji HLA-B27
predysponuje do rozwoju chorób autoimmunologicznych, jak chociażby reumatoidalne zapalenie stawów. W efekcie szczury rozwijają objawy podobne do
ludzkich, przez co są z wyboru stosowane w badaniach nad skutecznością leków
na te choroby. Wybór artystki był nieprzypadkowy, ponieważ sama zmaga się
z sarkoidozą i chorobą Leśniowskiego (mającymi podłoże autoimmunologiczne). High postanowiła zapewnić szczurom najlepszą możliwą „emeryturę”. Na
instalację w galerii składały się korytarze, wieże, pojemniki i klatki połączone ze
sobą tak, by szczuty mogły dowolnie eksplorować przestrzeń wewnątrz, oglądać
ludzi i bawić się ze sobą. Dodatkowo ekspozycji towarzyszyły: powstanie strony
internetowej oraz projekcje filmów, w których (poza nagraniami z życia szczurów
oraz fragmentami scen przedstawiających filmowe wilkołaki) autorka wykonywała pseudoszamańskie rytuały, przebrana w plastikowe maski zwierząt. Osią,
wokół której miała być realizowana wystawa, było jednak okazywanie współczucia zwierzętom wykorzystywanym (i reprodukowanym) na użytek ludzi. Szczury
otrzymały imiona (Matilda, Tara i Star) i zostały zwierzętami domowymi High.
Autorka na stronie internetowej projektu opisuje szczegółowo zasady troski
o gryzonie, których powinni przestrzegać ich opiekunowie. Zaleca stosowanie
tylko butelkowanej wody, używanie „ekologicznych” środków do sprzątania,
wybór papieru bez barwinków i wybielaczy, częste głaskanie oraz stosowanie
wyłącznie holistycznego leczenia z użyciem leków homeopatycznych. Poza
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drobnymi wątpliwościami co do zasadności pozostałych punktów ostatni z nich
wydaje się najciekawszy. Z jednej strony mamy do czynienia ze zwierzętami,
przyczyniającymi się do rozwoju medycyny i wypracowania metod leczenia o potwierdzonej skuteczności (High w opisie pracy nie neguje zasadności przeprowadzania takich badań, a wręcz podkreśla ich wartość); z drugiej jednak autorka
zachęca (co często bywa później bezkrytycznie powielane w opracowaniach) do
stosowania leczenia za pomocą homeopatii. Metoda opracowana ponad 200 lat
temu (czyli za czasów, gdy wierzono w istnienie miazmatów, nie znano bakterii, a do leczenia stosowano arsen i rtęć) faktycznie bywała bezpieczniejsza od
leczenia szpitalnego, choć głównie ze względu na brak jakiejkolwiek substancji
czynnej i powstrzymanie się od ówczesnych metod inwazyjnych. Między innymi dzięki eksperymentom z wykorzystaniem zwierząt mogliśmy zrozumieć
zasady działa organizmu i opracować (tym razem skuteczne) metody leczenia.
Współcześnie medycyna alternatywna cieszy się niesłabnącą popularnością. Zaryzykuję twierdzenie, że powodem tego jest odczuwana przez każdego chorego
potrzeba poczucia wsparcia i nadziei na wyzdrowienie. Narzucają się przy tym
dwa problemy współczesnej medycyny. Po pierwsze: niemożność zrozumienia
(przez większość pacjentów) patofizjologii, farmakologii i celowości leczenia
(„leczenie alternatywne” oferuje zazwyczaj proste remedium). Po drugie: konieczność zrozumienia przez lekarza również potrzeb
emocjonalnych chorego i wyjścia im naprzeciw. Jest to
poniekąd parafraza słów Antoniego Kępińskiego: „[lekarz] w zetknięciu z chorym musi zachować postawę
artystyczną – żywość i prawdziwość emocjonalnego
przeżycia, jakie daje kontakt z drugim człowiekiem”,
który nie bez przyczyny użył porównania do postawy
artystycznej – wszak wrażliwość jest cechą stereotypo[28]
wo przypisywaną właśnie artystom.
Jak wspomniałem wcześniej, w naturę sztuki wpisuje się duża dowolność –
nie ograniczają jej zasady metody naukowej (a w przypadku sztuki współczesnej,
można wysnuć pozorny wniosek, że wręcz nie ograniczają jej jakiekolwiek zasady). Mimo tej dowolności – choć może właśnie dzięki niej – zdarzało się, że
artyści również przeprowadzali zaplanowane eksperymenty z użyciem zwierząt,
choć w tym wypadku były to eksperymenty artystyczne. Rozkwit takich działań przypada na przełom lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Poza światem sztuki był
to czas szybkiego rozwoju gospodarczego oraz budowania powojennego ładu.
W sztuce miało to swoje odbicie w odwrocie od figuratywności (sztuki przedstawiającej), na rzecz abstrakcji i sztuki konceptualnej. Artyści tamtego czasu
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odczuwali potrzebę – zresztą skutecznie dawali jej
upust – poszerzenia definicji dzieła sztuki, skrócenia dystansu między sztuką a codziennością
oraz odejścia od utowarowienia i materialności
dzieła, które można wycenić i sprzedać. Można
było zauważyć chęć wyjścia z dotychczasowych
ram sztuki galeryjnej – stąd rozkwit zainteresowania performance’em, body artem, land artem
czy sztuką konceptualną. Artyści zwracali się przy
[29]
tym chętnie w kierunku tematyki poddającej pod
krytykę ustrój, politykę rządów czy wspomnianą instytucjonalność galerii. Sztandarowym przykładem takiego działania była zorganizowana we włoskiej galerii l’Attico wystawa bez tytułu [Cavalli] (1969), którą stworzył Jannis Kounellis.
Twórca zamiast obrazów postanowił umieścić w przestrzeni galeryjnej 12 żywych
koni. Sztuką nie było więc dzieło namalowane na płótnie ani nawet instalacja
w przestrzeni galerii. Dzieło sztuki miała stanowić sama decyzja umieszczenia
zwierząt w galerii. Do tego Kounellis zawsze utrzymywał, że jest malarzem: tym
razem płótno zastąpiła prostokątna powierzchnia galerii sztuki, a elementy kompozycyjne miały po cztery nogi, grzywę i ogon.
Kolejnym artystą tamtego okresu (tym razem rzeźbiarzem), o którym warto
wspomnieć, jest Joseph Beuys. W czasie wojny, jako niemiecki lotnik, został zestrzelony i rozbił się nad Krymem. Jak wielokrotnie wspominał, przed śmiercią
z wychłodzenia, po tułaczce w śniegu, uratowali go lokalni Tatarzy i wyleczyli,
okładając wojłokiem i smarując łojem. Te dwa elementy stały się charakterystyczne dla twórczości Beuysa – twórczości budowanej w dużej mierze na autorskiej
mitologii. W jego rozumieniu każdy człowiek mógł być artystą i współtworzyć
„rzeźbę społeczną” (oryg. social sculptures), dlatego artysta często odwoływał się
do kwestii społecznych i politycznych. Z takim przesłaniem zorganizowany był
jego nowojorski performance I Like America and America Likes Me (1974): po
przylocie z Berlina zamknął się na trzy dni w galerii sztuki z żywym kojotem. Tytuł
przedsięwzięcia dość przewrotnie odnosił się do popularnego w tamtym czasie
wyobrażenia o Stanach Zjednoczonych jako stolicy tolerancji, podczas gdy opinię społeczną rozpalało zagadnienie wojny w Wietnamie, utrzymywał się podział
rasowy, a wspomnienie II wojny światowej było wciąż żywe w pamięci ludzi. Co
tyczy się samego zwierzęcia – wybór nie był przypadkowy. W mitologii indiańskiej kojot był archetypem oszusta (trickstera), chociaż w niektórych przekazach
przyjmował rolę prometejską, ucząc ludzi, jak przeżyć na nieprzyjaznej ziemi. Dla
Beuysa stanowił on symbol Ameryki. Artysta wszedł do pokoju, odgrodzonego od
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widowni kratami, wyposażony w swój filcowy koc, laskę
i muzyczny trójkąt. Mimo początkowego napięcia trzy
dni w klatce przypominały scenę oswajania lisa z Małego
Księcia. Wydaje się, że tak kojot, jak i tytułowa Ameryka
faktycznie polubili się z Beuysem i nie było konieczności
ponownego szukania pomocy u tatarskich szamanów.
Na koniec podróży przez historię zwierzęcego per[30]
formance’u wypada wspomnieć o polskim duecie artystycznym Czekalska+Golec. Mimo że galerie sygnują wystawy ich nazwiskiem,
sami artyści (prywatnie para) określają siebie zazwyczaj jako kuratorów, jednocześnie stawiając owady, koty lub owce w roli artystów. Działania Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca można określić jako sztukę zaangażowaną ekologicznie
(artywizm) – wpisuje się ona w posthumanistyczny nurt refleksji na zwierzętami,
przedmiotami i relacjami. Artyści często czerpią też z filozofii dalekowschodniej. W kontekst zagadnień poruszanych w naszej książce, najtrafniej wpisuje
się praca Implant I. Drosophila melanogaster (1995). Czekalska i Golec dokonali
trafnego spostrzeżenia, że najczęstszym bywalcem (ale i najbardziej pomijanym) wernisaży są – muszki owocówki. Wystarczy nagryźć jabłko albo zostawić
otwarte wino, by owady, niemal magicznie, pojawiły się w galerii – zazwyczaj
zostaną przepędzone albo zignorowane. Artyści postanowili odwrócić przyjętą
hierarchię wartości (tak galeryjną, jak życiową) i stworzyć instalację poświęconą właśnie Drosophila melanogaster. W Galerii Wschodniej w Łodzi w jednej
ze ścian wykonano wnękę z zamontowanym urządzeniem, które co jakiś czas
pompowało odrobinę wina – ulubionego napoju owocówek, odwiedzających
wernisaże. Po czasie zjawili się sami zainteresowani. Wystawa była otwarta przez
całą dobę dla zaproszonych gości (ale ludzie też byli mile widziani w wyznaczonych godzinach). W tej i pozostałych pracach duetu mamy do czynienia z podejściem nowatorskim (przynajmniej na polskiej
arenie artystycznej). Jako pierwsi zaproponowali
oni bowiem kompletne odwrócenie perspektywy
sztuki i przyjęcie punktu widzenia zwierząt. Prace
Golca i Czekalskiej prowadzą często do odkrycia
faktów, które umykają naszej uwadze (np. fakt
wykorzystania bydlęcej skóry do oprawy książek, albo obecności składników odzwierzęcych
w przedmiotach codziennego użytku); innym
razem skłaniają do zadania pytań, na które mało
[31]
kto wpadłby sam (bo czy autorstwo XVII-wiecz-
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nej drewnianej rzeźby można przypisać jedynie ludzkiemu rzeźbiarzowi, czy
jednak jest to dzieło przede wszystkim pokoleń korników). Z twórczości artystów
płynie przede wszystkim postulat do powstrzymania się od zabijania wszelkich
czujących istot. Co o tym sądzą same muszki? Można przypuszczać, że łódzka
wystawa była jedną z ich ulubionych, w przeciwieństwie do lotów w kosmos,
w których uczestniczyły. Chociaż kto wie...

Podsumowanie
Mówi się, że na pełne istnienie dzieła sztuki składają się relacje między trzema niezależnymi elementami: artystą, sztuką i odbiorcą. Dość podobnie jest
chyba też w przypadku medycyny: odkrycia bez możliwości praktycznego wykorzystania pozostają jedynie spełnieniem pustej ambicji, a lekarz bez pacjenta
(i bez skutecznych narzędzi) staje się bezproduktywny jak dzieło bez odbiorcy.
Świadomie czy nie, korzystamy z dorobku medycyny, ilekroć wejdziemy w rolę
pacjenta. W pewien sposób uczestniczymy w naukowym performansie, w którego skład wchodzi również składanie ofiar ze zwierząt. Otwarte pozostaje pytanie
o umiejscowienie granicy usprawiedliwienia takiej ofiary. A może współcześni
„szamani” powinni jednak zostać powstrzymani? Nasza odpowiedź może zmieniać się, nie tylko pod wpływem autorytetu (jak w eksperymentach Milgrama),
ale też w konsekwencji doświadczenia własnej choroby, a tym bardziej – choroby
naszych bliskich. Nigdy nie mamy pewności, kiedy przestaniemy być widzem.
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WPŁYW ZWIERZĄT NA FUNKCJONOWANIE
BIO-PSYCHO-SPOŁECZNE CZŁOWIEKA
Wprowadzenie
Póki nie pokocha się zwierzęcia,
część duszy pozostaje uśpiona
Anatole France [1]

Od wielu już lat Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie
uznaje pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzęciem na zdrowie człowieka, zwłaszcza w przypadku chorób wieńcowych, łagodzenia bólu, chorób psychicznych,
a także w geriatrii [cyt. za 2].
We współczesnym podejściu do leczenia wielu schorzeń duży nacisk kładzie
się na zaangażowanie w nim nie tylko odpowiednich specjalistów, ale także osób
najbliższych oraz zwierząt.
Zwierzęta w codziennym życiu to z jednej strony wspaniały przyjaciel i towarzysz, a z drugiej nauka odpowiedzialności, wrażliwości, opiekuńczości i obowiązkowości (spacery, pielęgnacja) [2–3].
Zooterapia (animaloterapia), to terapia z udziałem zwierząt – naturalna
metoda leczenia i rehabilitacji pacjenta poprzez dobroczynny kontakt ze zwierzęciem.
Udowodniono [4], że towarzystwo zwierząt uspokaja osoby zestresowane,
nadpobudliwe, pobudza do aktywności osoby cierpiące na depresję lub apatię
oraz przyspiesza rekonwalescencję po przebytej chorobie.
Badania Serpella i Backwella [5] ukazują wpływ zwierząt na psychikę i zdrowie dorosłych właścicieli czworonogów. Okazało się, że osoby, które w momencie
przyjęcia do domu zwierzęcia (głównie psa) uskarżały się na bóle głowy, oczu,
stawów, bezsenność i/lub nerwowość, już po około miesiącu nie stwierdzały
u siebie prawie połowy tych dolegliwości.
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Spadafori [cyt. za 6] stwierdził natomiast, że kontakt z domowymi ulubieńcami przyczynia się znacząco do zmniejszenia liczby zawałów wśród ich właścicieli.
Badanie Ilman [5] w grupie 36 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, polegające na
głośnym czytaniu książki – raz w obecności psa, a drugi raz bez niego – pozwoliło
na stwierdzenie, że większość dzieci w sytuacji gdy pies był obecny, w porównaniu z grupą dzieci czytających pod jego nieobecność, miała znacznie niższe
ciśnienie krwi i tętno.
Coraz częściej wskazuje się na skuteczność dogo- i hipoterapii jako terapii
wspomagającej rehabilitację osób (zwłaszcza dzieci) z zespołem Downa, porażeniem mózgowym czy autyzmem [6]. Ma to miejsce poprzez kontakt (zabawy,
przytulanie, głaskanie) i nawiązywanie psychicznej więzi z psem lub koniem [6].
Olbrzymie znaczenie ma posiadanie zwierzęcia w domu, w którym znajdują
się dzieci, bowiem zwierzęta biorą aktywny udział w procesie socjalizacji.
Psy były wykorzystywane np. jako przewodnicy, co uwieczniają średniowieczne drewniane rzeźby, trzynastowieczne chińskie malunki na pergaminie,
obraz Chardina czy grafiki Gainsborougha i Bewicka [7].
Najwcześniej (w połowie XVIII w.) [8] systematyczne treningi zwierzęcych
przewodników były opisane przez wiedeńskiego okulistę Beera i odbywały się
w paryskim szpitalu Quinze-Vingts. W Wiedniu początkowo prowadzony był
trening pudli i szpiców przez ich niewidomych właścicieli, a od 1819 r. był to
już bardziej systematyczny trening. Wydano także pierwszy podręcznik. Celem
utrzymania dyscypliny na treningu używano laski dla niewidomych i specjalnej
uprzęży [7].
Zainteresowanie psami przewodnikami ewidentnie wzrosło w czasie I wojny
światowej, kiedy to niemieckim służbom medycznym zlecono rehabilitację młodych osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych [9].
W celu zapewnienia komfortu osobom, które w przeszłości miały złe doświadczenia ze zwierzętami oraz ułatwienia dostępu pacjentom przebywającym
w instytucjach, do których żywe zwierzęta nie mają wstępu, podejmowane są
próby wykorzystania robotów towarzyszących wzorowanych na zwierzętach,
np. foki-robota (PARO – comPAnion RObot), w kontaktach z osobami w wieku
podeszłym, przebywającymi w domach opieki [10].
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Ogólne zalety kontaktów ze zwierzętami
Posiadanie psa jest jak tęcza.
Szczenięta są radością na jednym jej końcu.
Stare psy są skarbem na drugim.
Carolyn Alexander [1]

Kontakt ze zwierzętami jest bardzo istotny dla każdego człowieka, zwłaszcza
dla osób chorych i niepełnosprawnych.
Zwierzęta można głaskać, dotykać, przytulać, otaczać je opieką i bawić się
z nimi. Dotyk [11] odgrywa istotną rolę w zooterapii, ponieważ:
• prowadzi do stymulacji układu dokrewnego i wydzielania endogennych substancji (endorfin – hormonów szczęścia), łagodzących ból i poprawiających
samopoczucie pacjenta;;
• zmniejsza poziom stresu – redukcji ulega uwalnianie się kortyzolu i noradrenaliny;
• pobudzony zostaje układ odpornościowy pacjenta.
Cele ogólne animaloterapii obejmują [12–14]:
• budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przez kontakt ze zwierzęciem;
• nabywanie umiejętności opiekowania się, wychowania i komunikacji ze
zwierzętami (poznanie praw zwierząt, nauka akceptacji i tolerancji w stosunku do zwierząt, rozwijanie wrażliwości i empatii);
• poznawanie zasad bezpiecznego postępowania ze zwierzętami (właściwych
zachowań podczas zabaw i ćwiczeń oraz w stosunku do zwierząt obcych
i znajomych, zachowań w sytuacjach zagrożenia);
• rozwijanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt;
• wzbogacanie wiedzy na temat potrzeb i możliwości zwierząt.
W 1981 r. w Confield Hospital w Melbeurne w Australii przebadano 58 pacjentów w wieku ok. 80 lat [cyt. za 16]. Na wstępie zostali poddani oni ocenie
psychologicznej. Do chorych z grupy poddanej eksperymentowi przyprowadzono psa, który zamieszkał z nimi na sześć miesięcy. Okazało się, że osoby z grupy
eksperymentalnej miały lepsze poczucie humoru i samopoczucie, częściej pojawiał się uśmiech na ich twarzach, stały się żywsze, okazywały więcej zainteresowania innymi osobami oraz przejawiały większą chęć do życia. W grupie
kontrolnej (bez kontaktu z psem) nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian
w zachowaniach chorych [cyt. za 16].
Erika Friedmann [16] prowadziła badania na Uniwersytecie w Maryland
i Pensylwanii dotyczące wpływu różnych czynników i warunków społecznych na
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długość życia po przebytym zawale serca. Okazało się, że osoby mające zwierzęta
zyskiwały większe szanse na przeżycie niż ci, którzy zwierząt nie mieli [cyt. za 16].
Badania [cyt. za 16] dowodzą, że korzyści, jakie wynikają z posiadania zwierzęcia, związane są z więzią, jaka tworzy się pomiędzy człowiekiem a jego zwierzęciem.
W literaturze przedmiotu [17–19] podaje się dowody potwierdzające większą
aktywność fizyczną wśród właścicieli psów i w konsekwencji zmniejszenie ryzyka
otyłości właściciela.
Wykazano także, że w rodzinach, w których pojawiło się zwierzę, w pierwszych miesiącach po jego nabyciu występuje znacząco mniej drobnych problemów zdrowotnych [20].
Ballarini [21] stwierdził, że u osób poddawanych interakcjom ze zwierzętami
dochodzi do redukcji w surowicy krwi stężenia glikokortykosteroidów („hormonów stresu”), działających immunosupresyjnie, a to powoduje, że są one mniej
podatne na choroby infekcyjne.
Bliska relacja ze zwierzęciem przyczynia się także do zmniejszenia ryzyka
chorób układu sercowo-naczyniowego, zwiększa szansę przeżycia zawału serca
[22], zmniejsza ciśnienie tętnicze, w tym w przypadku narażenia na stres [23],
sprzyja występowaniu korzystniejszego profilu lipidowego (niższych stężeń triglicerydów i cholesterolu całkowitego w surowicy krwi [24].
Wśród właścicieli psów również problem nikotynizmu jest rzadszym zjawiskiem niż w populacji ogólnej [25].
U pacjentów z stwardnieniem rozsianym zastosowanie terapeutycznej jazdy
konnej powoduje łatwiejsze utrzymanie równowagi i poprawę chodu, a pływanie z delfinami dzieci z rozmaitymi deficytami neurologicznymi poprawia ich
motorykę [26].

Początki terapii z udziałem zwierząt
Żaden filozof nie rozumie nas tak dogłębnie jak psy i konie
Herman Melville [1]

Terapia z udziałem zwierząt znana jest od ok. dwóch tysięcy lat. Już w V w.
p.n.e. po raz pierwszy były wzmianki o wykorzystaniu w lecznictwie koni, zawarte w dziele Corpus Hippocrateum pochodzącym z IV w. p.n.e., ale spisanego
100 lat później. Hipokrates z Kos zachwala tam jazdę konną, uważając ją za
wysokowartościową gimnastykę ciała i ducha pobudzającą funkcje organizmu,
łagodzącą różne schorzenia oraz korzystnie wpływającą na sferę psycho-fizyczną
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człowieka. Także pozytywnie o hipoterapii można przeczytać w dziełach Asklepiadesa, Paracelsusa, Vesaliusza, La Mettrie [16, 27].
W mitologii egipskiej bóg Anubis o głowie szakala lub psa pełnił funkcję
lekarza i aptekarza bogów [7].

Ryc. 1. Bóg Anubis – bóg mumifikacji i opiekun zmarłych, źródło: [28]

Pies był także atrybutem sumeryjskiej bogini Guli ,,Wielkiej Lekarki’’, a wierni ofiarowywali jej małe kamienne lub gliniane figurki psów [cyt. za 7].
Psy pełniły funkcję uzdrowicieli w starożytnej Grecji, w kulcie syna Apollina,
Asklepiosa (Eskulapa), uznanego za boga medycyny [cyt. za 7]. Małego Asklepiosa wychowanego bez matki strzegł podczas snu, według mitu, wierny pies.
W świętym gaju, sanktuarium Asklepiosa, zbierali się chorzy, którzy wystawiali
chore części ciała do polizania przez specjalnie w tym miejscu trzymane i szkolone psy, co potwierdzają znalezione na terenie świątyni tabliczki z inskrypcjami. Cudowną moc świątynnych psów Thuson z Hermiony ma poświadczać
także niewidomy chłopiec, uzdrowiony po tym, jak jeden z psów mieszkających
przy świątyni polizał mu oczy. Wierzono, że języki psów mają moc leczniczą,
a przyciskanie psa do ciała w miejscach „chorych” spowoduje przejście choroby

82

Agnieszka Kułak-Bejda, Grzegorz Bejda

na czworonoga. Najczęściej taka terapia była stosowana przy zgadze i bólach
stawów [cyt. za 7].
Kapłanom [29] w pracy towarzyszyły także oswojone święte węże, zawinięte
w pierścienie dookoła kolumn, trzymane w okolicach świętego źródła i tak wytresowane, że wślizgiwały się na posłania rannych i podobnie jak psy wylizywały
im chore miejsca.
Koty były udomowione w starożytnym Egipcie jeszcze w czasach przeddynastycznych, czyli już 3500 lat p.n.e. [cyt. za 30]
W czasach faraonów Tutenchamona i Ramzesa [30] umocnił się kult bogini
Bastet (Bast – ta, która drapie), którą obrazowano jako kotkę lub kobietę z głową
kotki. Była bóstwem wszystkiego, co radosne: macierzyństwa, płodności, dzieci,
miłości, radości, muzyki i tańca, boginią domu. W żadnym domu egipskim nie
mogło zabraknąć kota. Kotom przypisywano cechy faraonów, takie jak: odwaga, siła i aktywność. Według Herodota, utożsamiającego Bast z grecką boginią
Artemidą, gdy w Egipcie wybuchł pożar, ludzie martwili się bardziej o koty niż
o płonące gospodarstwo. Także Hellenowie, a następnie Rzymianie przyjaźnili
się z kotami i uważali je za stróżów domowego ogniska. W świecie arabskim
koty czczono m.in. dlatego, że ich wielbicielem był prorok Mahomet [cyt. za 30].

Ryc. 2. Bogini Bastet, źródło: [31]
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Uważa się, że zwierzęta w proces terapeutyczny zostały włączone już w roku
1792, w szpitalu psychiatrycznym (York), a pacjenci opiekowali się tam małymi
zwierzętami [16, 27].
Także w Niemczech, w szpitalu w Bielefield, pacjentom cierpiącym na padaczkę umożliwiono bezpośredni kontakt ze zwierzętami [16, 27].
W roku 1883 [2] stwierdzono korzystny wpływ kontaktu ze zwierzętami na
obniżenie tętna i ciśnienia krwi.
W 1937 r. Anna Freud zauważyła, że strach zwierzęcia poprzez proces identyfikacji może przenieść się na człowieka, a Kris i Bellac twierdzili, że dziecko
łatwiej utożsamia się z małym zwierzęciem niż z dorosłym człowiekiem („Children ApperceptionTest”) [16, 27].
W 1958 r. Boris Levinson, amerykański psychiatra dziecięcy, nawiązał kontakt z chorym psychicznie mężczyzną za pośrednictwem swojego psa (pierwsze
korzyści płynące z kontaktu ze zwierzętami) [16, 27].
Sam i Elizabeth Corsonowie, małżeństwo amerykańskich psychiatrów, opracowało metodę terapii („psychoterapia z udziałem zwierzęcia”), którą wprowadzili na oddziale psychiatrycznym Stanowego Uniwersytetu Ohio. Okazało się,
że pacjenci, którym pozwalano na kontakt z psem, nabrali szacunku do własnej
osoby, pewności siebie i niezależności. Akcentowali jednocześnie, że taki rodzaj
terapii może być stosowany jedynie jako terapia wspomagająca [16, 27].
W roku 1968 we Francji weterynarz Ange Condoret, twórca Towarzystwa
Studiów Psychosocjologicznych i Medyczno-Pedagogicznych nad Relacjami
Dzieci Zdrowych i Nieprzystosowanych ze Zwierzętami Domowymi, rozpoczął
zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem zwierząt domowych.
Zygmunt Freud, który zabierał swojego psa rasy chow-chow na sesje terapeutyczne, był przekonany, że jego obecność ma ogromne znaczenie szczególnie
w odniesieniu do małych dzieci, działając na nie uspokajająco i pomagając im
przywrócić pewność siebie [cyt. za 16].
Levinson z kolei uważał, że ulubione zwierzęta i kontakt z nimi mogą sprzyjać rozwojowi emocjonalnemu, a w okresach kryzysu mogą dawać oparcie i poczucie bezpieczeństwa [32].
Terapia z udziałem zwierząt (od czasu Levinsona) została uznana za alternatywną metodę wspomagania terapii w krajach zachodnich [cyt. za 33].
Reinhold Bergler i Nienke Endenburg [16] twierdzili, że istnieje wiele dowodów na to, że osoby połączone swoistą więzią ze zwierzętami, w życiu codziennym są towarzyskie i wykazują większą troskę o innych.
W 1944 r. w magazynie „Mental Hygiene” opublikowano artykuł psychiatry
Jamesa H.S. Bossarda pt. Zdrowie psychiczne właścicieli psów, dotyczący tera-
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peutycznego wpływu zwierząt na ludzkie zdrowie [cyt. za 16]. Opisano w nim,
że pies może odgrywać w życiu dzieci wiele ról: nieograniczonej miłości, pozwolenie przelania na siebie uczuć ludzi i wyrażenia ich, bycie „nauczycielem”
dziecka w takich dziedzinach, jak utrzymywanie czystości, edukacja seksualna
i odpowiedzialność [cyt. za 16].

Podstawy terapii zwierzętami
Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie.
Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies.
Konrad Lorenz [1]

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka rodzajów interakcji pacjenta ze
zwierzęciem [12–15]:
• AAA (ang. animal assisted activities) – zajęcia z udziałem zwierząt; głównym
zadaniem jest skłonienie pacjenta do aktywności ruchowej przez swobodną
zabawę z psem lub innym zwierzęciem; zajęcia odbywają się w ośrodkach
leczniczych, opiekuńczych i domach prywatnych, w których właściciel i jego
zwierzę odwiedzają osoby chore i niepełnosprawne; program zajęć nie jest
szczegółowo zaplanowany, zajęcia są spontaniczne, trwają tak długo, jak jest
to konieczne, a wolontariusze nie mają obowiązku prowadzenia notatek.
• AAE (ang. animal assisted education) – edukacja z udziałem zwierząt.
• AAT (ang. animal assisted therapy) – terapia z udziałem zwierząt (ukierunkowane i celowe działania terapeutyczne podlegające dokumentacji i ewaluacji);
działania terapeutyczne mają z góry określony cel; najczęściej prowadzone
przez profesjonalistę (lekarza lub fizjoterapeutę); działania są planowane,
a jej głównym celem jest osiągnięcie korzyści leczniczych w trakcie każdego ze spotkań. Podczas każdego cyklu zajęć prowadzona jest dokumentacja
(zapisuje się poczynione efekty).
Prowadząc zajęcia według programu AAT, można osiągnąć następujące efekty [12–15]:
• w zakresie funkcji psychomotorycznych – rozwijanie funkcji poznawczych,
słownictwa, pamięci krótko- i długotrwałej, motoryki dużej i małej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, orientacji kierunkowo – przestrzennej, poczucia równowagi i umiejętności poruszania się na wózku, kulach itp.;
• w zakresie sfery emocjonalno-społecznej – rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, werbalizacji swoich potrzeb i uczuć, umiejętności relaksacji, wiary we własne możliwości oraz niwelowanie lęków.
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Edukacja z udziałem zwierząt w Polsce nie jest odrębną formą, a jej elementy
wchodzą w zakres także innych rodzajów interakcji pacjenta ze zwierzęciem.
Każda bowiem terapia zwierzęca spełnia ważną funkcję edukacyjną [cyt. za 16].
W jej trakcie np. dzieci zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą
zwierzęcia, poszerzają zakres swojego słownictwa, a przez aktywny udział w zajęciach odgrywają różnorodne role. Zwierzę zachęca dziecko do wyrażania potrzeb, emocji, a także pomaga mu stać się bardziej odpowiedzialnym i odkrywać
własne możliwości [cyt. za 16].
Terapie AAA i AAT przynoszą wiele korzyści dla pacjentów w każdym wieku,
w tym [12–15]:
• dostarczanie rozrywki,
• pomoc w przejściu przez samotność, chorobę i depresję,
• poprawa komunikacji,
• poprawa koncentracji uwagi,
• rozwijanie funkcji poznawczych,
• sprzyjanie aktywności i samodzielności,
• sprzyjanie rozwojowi społecznemu,
• stymulowanie funkcji motorycznych,
• stymulowanie rozwoju mowy i myślenia,
• uczenie odpowiedzialności i zaufania,
• uczenie samoakceptacji,
• wywołanie radości i uśmiechu,
• wyzwolenie uczucia, jego okazywanie i identyfikowanie, kształtowanie więzi
między człowiekiem a zwierzęciem – rozwój empatii.
W ramach animaloterapii można wyróżnić [12–15]:
• dogoterapię – terapia kontaktowa z udziałem psów;
• hipoterapię – terapia z udziałem konia i jazdą konną, mająca na celu usprawnianie psychoruchowe;
• felinoterapię – zajęcia terapeutyczne z udziałem kotów;
• delfinoterapię – zajęcia terapeutyczne polegające na wspólnym pływaniu
i zabawie z delfinami;
• pet therapy – terapia z udziałem różnych zwierząt, m.in. królików, chomików,
świnek morskich, a także ptaków,gadów i płazów hodowlanych.
W Polsce najpopularniejsze są: dogoterapia, hipoterapia i felinoterapia.
W terapii pacjentów psychiatrycznych wykorzystuje się nie tylko psy, ale także inne zwierzęta, np. gospodarskie i poprzez praktyczne zajęcia w gospodarstwie
rolnym oraz kontakt ze środowiskiem naturalnym odwraca się uwagę pacjenta
od objawów chorobowych [12, 34–36].
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Wykazano również, że oglądanie ryb w akwarium korzystnie wpływa np. na
poprawę łaknienia u pacjentów z chorobą Alzheimera [37].
W literaturze przedmiotu [36, 38] uważa się, że sposoby oddziaływania zwierząt na człowieka opierają się na kilku mechanizmów:
• afektywnym – opartym na uczuciach rodzących się pomiędzy człowiekiem
a zwierzęciem, przy czym im silniejsza jest więź emocjonalna, tym lepsze są
rezultaty zooterapii;
• stymulacji psychologicznej – czyli interakcji ze zwierzęciem, która stymuluje
zachowania społeczne oraz funkcje poznawcze;
• rekreacyjnym – zabawa ze zwierzęciem staje się powodem do radości i śmiechu, szczególnie ważnym dla osób cierpiących z powodu izolacji i niskiej
samooceny oraz doskonałym ćwiczeniem fizycznym (wymaga ruchu);
• psychosomatycznym – mechanizmy afektywny, psychologiczny i rekreacyjny
niosą także za sobą implikacje psychosomatyczne;
• fizyczym – ruch w towarzystwie zwierzęcia odgrywa kluczową rolę;
• skojarzonym – w kontakcie ze zwierzęciem często rolę odgrywa jednocześnie
kilka spośród wymienionych powyżej mechanizmów.

Dogoterapia
Jeśli pies spojrzy na ciebie i nie chce podejść,
powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu
Woodrow Wilson [39]

Początków dogoterapii [16] można dopatrywać się w czasach starożytnych, bowiem wierzono wówczas w lecznicze oddziaływanie śliny psów na gojenie się ran.
W Polsce termin „dogoterapia” pojawił się po raz pierwszy w 1996 r. na
konferencji prasowej w Warszawie. Maria Czerwińska opisała dogoterapię jako
„leczenie przez kontakt z psem – łagodnym, przyjacielskim, wiernym, oddanym,
miękkim i puszystym” [16].
Dogoterapia jest jedną z „metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony pies przyjaciel wspomaga terapeutę (często wolontariusza) w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych oraz pomaga osobom starszym
lub zagubionym, w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem
zewnętrznym” [16].
Według Polskiego Towarzystwa Kynologicznego kynoterapia to „metoda
wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio
wyselekcjonowany i wyszkolony pies, a prowadzi ją wykwalifikowany terapeuta” [40].
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Dogoterapia jest jedną z form zooterapii wykorzystującą specjalistycznie
przeszkolone psy do pracy, polegającą na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci,
młodzieży i dorosłych, szczególnie osób [40]:
• chorych psychicznie,
• chorych somatycznie,
• niedostosowanych społecznie,
• niepełnosprawnych ruchowo,
• niewidomych,
• samotnych,
• upośledzonych umysłowo,
• z problemami emocjonalnymi,
• z problemami komunikacyjnymi,
• zagubionych.
Terapia z udziałem psa (terapia kontaktowa – bezpośrednie oddziaływanie
zwierzęcia na pacjenta) to „ogół zabiegów wspomagających pierwszorzędne, tradycyjne metody rehabilitacji i leczenia” [cyt. za 16].
W Polsce dogoterapia zyskuje coraz większą popularność, ale warto podkreślić, jak bardzo ważny jest dobór psa, który powinien [41]:
• akceptować spotkanych ludzi, nie tylko swojego właściciela,
• być łagodny,
• być odporny na stres,
• być posłuszny i wykonywać polecenia wydawane nie tylko przez swojego
opiekuna,
• być zrównoważony,
• lubić wysiłek fizyczny,
• nigdy, w żadnej sytuacji, nie reagować agresją, nawet jeśli zostanie uderzony
przez pacjenta, pociągnięty za ogon itp.,
• szybko aklimatyzować się w nowym otoczeniu,
• tolerować głaskanie i przytulanie przez innych ludzi,
• wykazywać chęć przebywania poza domem,
W związku z tym [41] do tego typu terapii szczególnie nadają się takie rasy,
jak labrador retriever, goldene retriever, nowofundland, siberian husky, alaskan
malamute, samoyed, owczarek szkocki.
Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta pies terapeuta [33] musi:
• być zdrowy,
• mieć aktualne szczepienia,
• być odpchlony,
• być odrobaczony,
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• mieć zdrowe uzębienie,
• być wykąpany,
• być wyczesany.
W dogoterapii wyróżnia się trzy podstawowe grupy ćwiczeń [42]:
• stosowane w celu pogłębiania więzi psychicznej i rozwoju dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo lub mających inne zaburzenia psychiczne;
• fizyczne – przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
• czynności socjalizacyjne – przynoszące radość i mogące w jakikolwiek sposób przyczynić się do poprawy zdrowia chorego.
Dogoterapię [43] stosuje się wśród pacjentów z:
• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym,
• cechami autystycznymi,
• zespołem Downa,
• wodogłowiem,
• zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
• zaburzeniami zachowania,
• padaczką,
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niepełnosprawnością ruchową,
• zaburzeniami rozwoju motorycznego,
• cierpiących na schizofrenię,
• starszych.
Zajęcia dogoterapeutyczne [cyt. za 16]:
• umożliwiają przełamanie lęku przed zwierzętami,
• powodują wzrost aktywności ruchowej i głosowej,
• wzmagają zdolność do koncentracji,
• kształtują orientację przestrzenną, orientację w schemacie budowy ciała człowieka i psa,
• pomagają w budowaniu więzi emocjonalnych, nazywaniu i rozpoznawaniu
określonych stanów i emocji,
• sprzyjają wzrostowi poczucia własnej wartości pacjenta,
• powodują redukcję jego poziomu agresji.
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Hipoterapia
Największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie [44]

Wykorzystywanie konia w medycynie [45] ma swoją długą, liczącą ponad
dwa tysiące lat historię, niestety niedoceniany był do drugiej połowy XX w.
Jak już wcześniej wspomniano, Hipokrates jazdę konną uważał za gimnastykę pobudzającą łagodnie funkcje organizmu, Sokrates twierdził, że jazda konna
ćwiczy i ciało i zmysły, a Avicenna – że jest korzystnym ćwiczeniem dla organizmu [cyt. za 45].
W XVI w. lekarze odkryli, że jazda konna jest zbawienna dla zdrowia i np.
Grecy stosowali jazdę na grzbiecie konia przez osoby nieuleczalnie chore, aby
uleczyć ich duszę [4, 45].
W roku 1750 Francisco Fuller w pierwszym tekście o medycynie sportowej
wspomniał o sztuce jazdy konnej oraz podkreślał jej wpływ na stan umysłu i ciało
człowieka [4, 45].
W 1870 r. szkocki lekarz John Brown zaczął stosować jazdę konną u asteników, a w 1945 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono jazdę konną do terapii dzieci
z dysfunkcją ruchową [4, 45].
Za korzystny przykład wpływu hipoterapii na zdrowie może posłużyć Liz
Hartel, duńska amazonka dotknięta chorobą Hainego-Medina, której dzięki jeździectwu stan zdrowia poprawił się i wystartowała w 1952 r. na igrzyskach olimpijskich w Helsinkach, gdzie zdobyła srebrny medal w konkurencji ujeżdżania
koni. Tę datę uważa się za narodziny nowoczesnej hipoterapii [4, 45].
Szeroko rozumiana hipoterapia jako metoda terapii uznana została dopiero w latach 50. XX w., kiedy w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych
oraz Kanadzie rozpoczęto systematyczne obserwacje i badania różnorodnych
aspektów terapii konnej, a zabiegi hipoterapeutyczne włączano coraz częściej
do rehabilitacji [cyt. za 46].
W Anglii w 1954 r. Nora Jacques prowadziła pierwsze regularne usprawnianie grup chorych na koniu, a 10 lat później powstała pierwsza międzynarodowa
organizacja RDI (Relationship Development Intervention) popularyzująca wiedzę na temat tej metody na świecie [cyt. za 46].
W roku 1965 Bauer oraz Renaud zastosowali jazdę konną w rehabilitacji
pacjentów z takimi zaburzeniami, jak stwardnienie rozsiane, zamknięty uraz
głowy, schorzenia ortopedyczne, mózgowe porażenie dziecięce oraz zaburzenia
behawioralne [cyt. za 46].
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W latach 60. zaczęto stosować hipoterapię w takich państwach, jak Niemcy,
Francja, a w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych po roku 1968 powstały specjalne
towarzystwa [cyt. za 46].
Rozwój hipoterapii nastąpił w latach 70. w krajach Beneluksu, Austrii, Szwajcarii oraz w Skandynawii [cyt. za 46].
W 1976 r. w Bazylei odbył się pierwszy międzynarodowy kongres, na którym
podkreślono olbrzymi wpływ kontaktu z koniem u dzieci z okołoporodowym
i późniejszym uszkodzeniem mózgu [cyt. za 46].
W 1984 r. powstała Polska Organizacja Hipoterapeutyczna pod kierownictwem prof. Grohmala, konsultanta do spraw rehabilitacji w Krakowie, a rok
później – placówka w Swoszowicach w klubie jeździeckim Krakus zajmująca się
terapią z użyciem koni w formie kursu wakacyjnego [cyt. za 46].
Lata 80. to okres rozwoju hipoterapii na terenie Czech, Słowacji i Węgier,
a lata 90. – w państwach byłego Związku Radzieckiego [cyt. za 46].
Dziś metoda ta jest rozpowszechniona na całym świecie i stanowi jedną
z cenniejszych form rehabilitacji wieloprofilowej.
Hipoterapia przybiera różne formy, w tym [47–48]:
• Terapia ruchem konia – pacjent nie wykonuje żadnych ćwiczeń, jest jedynie
poddawany ruchom konia podczas jazdy.
• Fizjoterapia na koniu – poza terapeutycznym oddziaływaniem ruchu konia
wykonywana jest na nim gimnastyka lecznicza, prowadzona przez fizjoterapeutę.
• Terapia samym kontaktem z koniem – pacjent może w ogóle nie siedzieć na
zwierzęciu, a jedynie ma z nim emocjonalny kontakt.
• Forma psychopedagogicznej jazdy konnej i woltyżerki – zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego, może odbywać się na koniu lub jedynie przy zwierzęciu.
Istnieje także jazda konna dla osób niepełnosprawnych (sportowa i rekreacyjna), niestanowiąca części hipoterapii, ale z nią ściśle związana, a która może
mieć także aspekt terapeutyczny [cyt. za 47].
Za zalety hipoterapii uważa się [49]:
• doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu
własnego ciała, poczucia rytmu,
• kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne,
• korygowanie postawy ciała,
• kształtowanie poczucia własnej odrębności,
• pobudzenie zmysłów,
• regulację napięcia mięśniowego,
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rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych,
rozwijanie samodzielności,
stymulację i normalizacja czucia powierzchniowego,
wzmocnienie odporności,
zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,
zwiększenie możliwości lokomocyjny,
zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,
• zwiększenie wydolności organizmu.
Hipoterapię zaleca się przede wszystkim dla takich grup pacjentów, jak [46,
48, 50–52]:
• dzieci z autyzmem – spektrum zaburzeń autyzmu charakteryzuje swoista
stereotypia zachowań, ale ta grupa dzieci potrafi „odnaleźć wspólny język”
z końmi, wykazującymi w pewien sposób podobieństwa w sposobie reagowania na bodźce. Dzięki temu pacjenci czynią postępy w kwestii komunikacji
oraz wyrażania własnych uczuć;
• pacjenci z nieprawidłowym wzorcem chodzenia i niechodzące – przyjęcie
właściwej postawy podczas siedzenia na koniu związane jest z zaangażowaniem głębokich mięśni brzucha oraz mięśni przykręgosłupowych (automatyczne ich mobilizowanie);
• dzieci z zespołem Downa;
• osoby ze stwardnieniem rozsianym;
• osoby z neuropatią;
• osoby z porażeniem mózgowym;
• osoby ze skoliozą;
• osoby po amputacjach;
• osoby z upośledzeniem umysłowym dowolnego stopnia.
Przeciwwskazania do hipoterapii obejmują [46, 48, 50–52]:
• jałową martwicę głowy kości udowej,
• niestabilność kręgów szyjnych,
• osteogenesis imperfecta,
• ostre choroby infekcyjne,
• uczulenie na końską sierść,
• znaczną nadwagę,
• zwichnięcia w stawach biodrowych,
• i tym podobne.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że koń wykorzystywany do hipoterapii [48, 53–54] musi:
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być wałachem;
najlepiej mieć powyżej pięciu lat;
być przygotowany do pracy w hipoterapii;
być odważny, posłuszny, pilny w nauce, aktywny i ufny wobec ludzi;
tolerować bliskie sąsiedztwo innego konia oraz akceptować nawet kilkoro
ludzi po obu stronach ciała, wbrew naturalnej dążności do zachowania dystansu indywidualnego,
• mieć wysokość zharmonizowaną z wielkością pacjenta, umożliwiającą skuteczną asekurację;
• mieć chód rytmiczny, elastyczny, sprężysty, wydajny;
• mieć ukształtowanie poszczególnych części ciała, odpowiadające wzorcowi
pokroju – konie o określonej wysokości w kłębie – niezbyt wysokie od 140
cm do maks. 155 cm (koń nie może być za wysoki ani za niski – chodzi tutaj o asekurację pacjenta przez hipoterapeutę) oraz z dobrze umięśnionym
grzbietem i okrągłych kształtach;
• mieć cechy ustroju psychicznego – być koniem sangwinikiem, którego temperament jest zrównoważony, być silnym i żywym, przyjaznym, cierpliwym,
chętnie i starannie wykonującym polecenia, być tolerancyjnym, bez odruchów obronnych na nagłe i niespodziewane bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe, bez narowów i nałogów, czyli o cechach decydujących o przydatności
do rozwiązywania najszerzej pojętych problemów terapeutycznych oraz minimalizujących prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nieprzewidywalnych.
Dyskwalifikuje się konie tchórzliwe, leniwe, nieufne, agresywne, złośliwe
bądź fałszywe [48, 53–54].

Felinoterapia
Kocie wąsy są tak czułe,
że potrafią znaleźć drogę przez najmniejsze szczeliny złamanego serca [55]

Kot podobnie jak pies czy koń towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. W średniowieczu nie traktowano ich łaskawie, bowiem wierzono, że postać czarnego kota przyjmuje szatan. W latach 1346–1352, kiedy to przez Europę przeszła
straszliwa epidemia dżumy, zauważono, że koty polujące na szczury przenoszące
chorobę są naturalnymi sojusznikami ludzi [cyt. za 30].
W latach 60. XX w. koty, przez Brazylijkę Nise da Silveira, zostały oficjalnie
wprowadzone do medycyny [cyt. za 30].
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Nazwa „felinoterapia” pochodzi od łacińskiego słowa felis – kot oraz greckiego therapeia – opieka, leczenie.
Kontakt z kotem odpręża, pobudza układ odpornościowy, a także pomaga
w walce z wieloma zaburzeniami [56].
W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w Szwecji funkcjonują programy felinoterapii opracowane przez psychologów, terapeutów i pedagogów,
które polegają na wykorzystaniu „kociego terapeuty” w resocjalizacji więźniów,
trudnej młodzieży, osób z problemami życiowymi lub w celu poprawy jakości
życia osób starszych, dotkniętych przez los i pacjentów hospicjów [cyt. za 56].
W Polsce felinoterapię stosuje się od grudnia 2005 r.
Korzyści płynące z felinoterapii to [4, 56–57]:
• wpływ na zdrowie fizyczne osób starszych – codzienne zabiegi pielęgnacyjne,
karmienie i głaskanie zmuszają ich do ruchu;
• dotykanie miękkiej kociej sierści łagodzi bóle reumatyczne rąk (podczas głaskania mimowolnie gimnastykuje mięśnie i stawy);
• u osób żyjących w towarzystwie kotów wykazano niższy poziom cholesterolu
i triglicerydów, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka miażdżycy i choroby
zakrzepowej, a także zmniejszenie o 3% ryzyka zawału;
• przytulanie i mruczenie kotów oraz ich wyższa niż ludzka temperatura ciała
(ok. 38°C) powodują przyspieszone gojenia ran i łagodzenie bólów różnego
rodzaju;
• kot „zdejmuje” z człowieka tzw. ładunki ujemne, jonizując go dodatnio, co
bezpośrednio wpływa zarówno na stan fizyczny, jak i psychiczny człowieka;
• mruczenie, czyli emisja infradźwięków (wibracji o częstotliwości między
25 a 125 Hz), wspomaga regenerację kości, ścięgien, wiązadeł i mięśni, przynosi ulgę w bólu, łagodzi stres oraz stymuluje zmysły w przypadku zaburzeń
psychicznych i nerwowych;
• korzyści są także u chorych na SM, chorobę Alzheimera, Parkinsona, po udarze.
Felinoterapię można stosować w przypadkach [4]:
• ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder, zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji),
• artetyzmu,
• autyzmu,
• depresji i innych chorób psychicznych,
• dystrofii mięśniowej,
• nadpobudliwości,
• uszkodzeń słuchu i wzroku,
• zaburzeń lękowych,
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zaburzeń zachowania i emocji,
zahamowań społecznych,
zespołu Aspergera,
zespołu Downa.
Do felinoterapii polecane są koty:
rasy Ragdoll, Maine Coon oraz Chartreux,
co najmniej roczne,
posiadające aktualne szczepienia oraz świadectwo zdrowia,
mające spokojną, łagodną i stabilną osobowość,
przyzwyczajone do tłumów, hałasu,
odporne na nagłe zmiany, gesty, szarpania, drapania i inne czasem agresywne
zachowania,
przyzwyczajone do szelek i smyczy.

•
•
•
•
•
•
•

Delfinoterapia
Dwadzieścia pięć milionów lat temu
delfiny były w posiadaniu najbystrzejszych mózgów pod słońcem
Carl Safina, Poza słowami. Co myślą i czują zwierzęta [58]

Koncepcje, że kontakt z delfinami może oddziaływać leczniczo na człowieka,
po raz pierwszy wysunął Lilly, a Nathanson podjął także próbę jej naukowego
uzasadnienia. Opierał się w tym na przykładzie ośmiu chłopców z opóźnieniem
rozwoju psychicznego i rozwoju mowy na skutek porażenia mózgowego oraz
oligofrenii. Badacz zaobserwował, że u wszystkich pacjentów nastąpił rozwój
mowy, przy czym najbardziej ewidentna poprawa dotyczyła dziecka z zespołem
Downa [cyt. za 59].
Liderem, jeżeli chodzi o liczbę delfinariów w kraju oraz ich budowę za granicą, jest Ukraina [59].
Delfiny mają wysoko rozwinięte zdolności poznawcze, ciekawość, wysoki
stopień uspołecznienia, a do przedstawicieli innych gatunków mają przyjazny
stosunek, bawią się z innymi zwierzętami i z człowiekiem [59].
W kontaktach delfiny wykorzystują różne rodzaje dźwięków, np. pisk, trzask,
tryl, kliknięcie, klaśnięcie, ryk, jęk oraz wycie, mające niezwykle szerokie spektrum częstotliwości (od infradźwiękowych do ultradźwiękowych) i które mogą
być ciągłe lub wysyłane w postaci impulsów. Uważa się, że zdolność delfinów
do ukierunkowanej emisji fal ultradźwiękowych (za pomocą ich sonaru) jest
istotnym czynnikiem w leczniczym działaniu delfinoterapii [59].
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W terapii tej najczęściej biorą udział trener zwierząt oraz psycholog medyczny, z wiedzą w zakresie psychologii dziecięcej oraz psychologii patologii, dobrze
znający zachowania zwierząt morskich i potrafiący nimi sterować [59].
Za podstawowe formy kontaktu delfina z człowiekiem uważa się [59]:
1. Kontakt sterowany – kiedy trener kieruje uprzednio przygotowanego delfina
do kontaktu z pacjentem, używając odpowiednich stymulatorów, wzmocnienia oraz gestów.
2. Aktywny kontakt – rzadszy, polegający na tym, że delfin przejawia inicjatywę
do kontaktu z pacjentem przy jednoczesnym braku stymulatorów i wzmocnień – pacjent lub rodzice małego pacjenta mogą sami wówczas budować
swoje relacje z delfinem.
3. Mieszany typ kontaktu – spotykany często, gdy wystarczą małe porcje pożywienia, czułe głaskanie ze strony człowieka, aby delfin wykonał zadanie.
W stosunku do dzieci delfiny mają troskliwy i czuły stosunek, większą ciekawość wobec kobiet niż mężczyzn i wyjątkowo troskliwy do kobiet w ciąży [59].
Wskazania do delfinoterapii obejmują [59]:
• Autyzm wczesnodziecięcy – dzieci stają się bardziej spokojne, przyjazne,
poprawia się u nich komunikacja niewerbalna, polepsza się apetyt, często po
raz pierwszy zaczynają sypiać w dzień oraz generalnie sen staje się głębszy,
dłużej śpią w nocy.
• Zespół hiperaktywności – dzieci stają się spokojniejsze, zmniejsza się lub nawet
zanika zbytnia impulsywność, ruchy stają się bardziej celowe i świadome. Co
więcej, po raz pierwszy pojawia się staranność oraz elementy skupienia uwagi.
• Upośledzenia umysłowe – pod jej wpływem znacząco wzrasta umiejętność
rozumienia, rośnie ich zdolność do socjalizacji. To są prawdopodobnie powody, dla których duża liczba rodziców dzieci z zespołem Downa dąży do
wzięcia udziału w delfinoterapii. Dzieci z przewagą w zachowaniu apatii,
wyczerpania i astenii stają się żywsze, bardziej energiczne i aktywne. Dzieci nadpobudliwe oraz nadmiernie ruchliwe wyciszają się, a ich zachowanie
zmienia się na bardziej uporządkowane. Dzieci z lekką formą upośledzenia
umysłowego wykazują większe postępy niż dzieci z głębokimi formami upośledzenia umysłowego.
• Neurozy – u dzieci z neurozą logopedyczną zaobserwowano poprawę motoryki mowy, szczególnie w tych przypadkach, w których oprócz delfinoterapii
były prowadzone zajęcia z logopedą. U dzieci i młodzieży z zespołami subdepresyjnymi zauważono poprawę wskaźników projekcyjnych testów – rysunków: wybór kolorów przesuwał się w kierunku jaskrawych oraz radosnych.
Fobie, szczególnie o charakterze reaktywnym, malały lub całkowicie zanikały.
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• Dziecięce porażenie mózgowe oraz inne zaburzenia kinetyki – dużą stymulację o charakterze poznawczym, komunikatywnym, emocjonalnym oraz
społecznym. To wpływa na wyniki uczenia się, rozwój umysłowy oraz socjalizację dziecka, poprawy napięcia mięśniowego (szczególnie w przypadku
formy hiperkinetycznej), co objawia się zmianą w ruchach dziecka w kierunku większej dokładności, poszerzenia zakresu możliwych do wykonania
ruchów; towarzyszy temu poprawa mowy.
Przeciwskazaniami do delfinoterapii są występowanie u dziecka epilepsji
oraz stanów epileptycznych [59].

Zwierzęta w terapii psychiatrycznej
Na świecie nie ma lepszego psychiatry od szczeniaka liżącego cię po twarzy
Edward Abeby [60]

Zwierzęta doskonale sprawdzają się w procesie terapeutycznym osób z zaburzeniami psychicznymi, co potwierdzają badania nad wpływem interakcji ze
zwierzęciem na leczenie zaburzeń afektywnych – kontakt ze zwierzęciem powodował redukcję lęku, poprawę nastroju oraz zmniejszenie poczucia samotności i mniejsze obawy kontaktów z innymi ludźmi i/lub nowymi sytuacjami
życiowymi [34, 61–62]. Bardzo ważny jest fakt, że pozytywne efekty zooterapii
są zdecydowanie lepsze niż te uzyskiwane bez udziału zwierząt; że nie są one
chwilowe, bowiem poprawa stanu pacjentów utrzymywała się nawet po pół roku
od zakończenia serii zajęć terapeutycznych ze zwierzętami [61, 63].
W badaniach randomizowanych przeprowadzonych w grupie 90 pacjentów
psychiatrycznych poddanych zooterapii stwierdzono, że pozyskali oni większą
wiarę we własną skuteczność i własne możliwości [34].
U pacjentów z rozpoznaną schizofrenią, u których zastosowano terapeutyczną jazdę konną, po ustąpieniu ostrej fazy chorobowej wykazano redukcję objawów negatywnych oraz zmniejszenie częstości hospitalizacji [64], a u mających
kontakty z psami poprawę reakcji emocjonalnych [65].
Stosunkowo dobrze poznane jest oddziaływanie zwierząt na pacjentów psychiatrycznych i pensjonariuszy domów opieki w wieku podeszłym, ponieważ
często współwystępują u nich otępienie i zaburzenia nastroju oraz objawy psychotyczne i zaburzenia lękowe [66]. Prowadzone badania w grupie osób w wieku podeszłym z zaburzeniami psychicznymi pozwoliły na stwierdzenie, że po
sesjach zooterapii nastąpiła redukcja lęku, objawów depresyjnych, drażliwości,
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poprawa funkcji poznawczych, lepsze funkcjonowanie w grupie oraz poprawa
codziennego funkcjonowania i dbałość o zaspokajanie własnych potrzeb, w tym
regularnego spożywana posiłków, dbania o higienę i odpowiednią ilość snu [62,
66–67].

Podsumowanie
Świat zwierzęcy oraz wszystko, co rośnie i przekazuje życie,
ma swoje prawa na tym świecie,
prawa, które człowiek musi szanować, nawet jeśli ze wszystkich sił
zabiega o własne przetrwanie.
Robert Gordis [https://pl.wikiquote.org/wiki/Zwierz%C4%99]

W podsumowaniu warto podkreślić, że wielką zaletą posiadania zwierząt jest
poprawa jakości życia właściciela, poprzez np. poprawę nastroju, pomoc w przetrwaniu kryzysu, poczucie bezpieczeństwa, zmniejszenie poczucia samotności
i poprawę stanu zdrowia.
Opiekując się swoimi pupilami, bierze się odpowiedzialność za ich życie
i trzeba ich traktować humanitarnie, jak najlepszego przyjaciela, który kocha
nas bezgranicznie. Już Ludwik Jerzy Kern pisał:
„(…) Na tym świecie różnie bywa, zabawnie i dziwnie
Raz jednostka jest szczęśliwa, to znów wręcz przeciwnie
W dżungli życia, w życia buszu zawsze ci pomogą
Cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon
Mniej tragiczne jest rozstanie, snucie się po kątach
Nawet rozpacz, moim zdaniem inaczej wygląda
Jeśli na kanapie z pluszu leżeć z tobą mogą
Cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon (...)”.
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CZY ZWIERZĘTA MAJĄ DUSZĘ –
ODWIECZNE ROZWAŻANIA
Wstęp
Zaproponowaliśmy ten temat, gdyż wydawał się nam fascynujący choćby
z uwagi na odwieczne wierzenia ludzi, zainteresowanie nim filozofów i różnych
religii, własne odczucia.
Perspektywa postrzegania zwierzęcia nie tylko jako istoty żywej, ale odczuwającej, potrafiącej żyć i pracować nie tylko we własnych zwierzęcych społeczeństwach, wykazującej inteligencję, ba, nawet posiadającej świadomość i samoświadomość, nie mówiąc o duszy, miało i ma niewątpliwy wpływ na traktowanie
zwierząt przez ludzkość.
„Kiedy patrzę w oczy zwierzęcia, nie widzę w nich zwierzęcia. Widzę istotę
żywą. Widzę przyjaciela. Czuję duszę” – to, jakże wymowne, słowa Adama Daniela Williamsa (1861–1931), pastora baptysty [1], mającego wielki wpływ na
kształtowanie wnuka – Martina Luthera Kinga.
By poznać, jak bardzo ludzie od pradawnych czasów byli zainteresowani problemem tego, co w odróżnieniu od ciała nieuchwytne, niewidzialne, niemierzalne, czyli problemem duszy, wybieramy się w „podróż” w głąb tysiącleci. Musimy
zastrzec, że owa „podróż” może nie zadowolić profesjonalistów – historyków,
archeologów, antropologów, filozofów. Nie jesteśmy bowiem przedstawicielami
tych gałęzi nauk, jednak bardzo interesujemy się tymi dziedzinami.

Przeżycia własne, które nas ukształtowały
Uznaliśmy, że na wstępie warto opisać własne przeżycia, obserwacje, wstrząsające doświadczenia, bo były dla nas pierwszymi wyraźnymi sygnałami, że
istnieje dusza – nie tylko ludzka, ale też zwierzęca. To było nasze dojrzewanie
w takim myśleniu, choć już byliśmy pełnoletnimi ludźmi…
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Zofia Konopielko opowiada, że jako lekarka była zbyt zajęta ratowaniem
życia, by zauważyć istotę odchodzenia z tego świata. I właściwie o tym nie myślała, dopóki nie zdarzyło się, że towarzyszyła gasnącym trzem bliskim osobom.
Były starsze, schorowane, a możliwości medyczne wyczerpane – był to więc czas
na bierne towarzyszenie, trzymanie za rękę. Każda próba słownego porozumienia była ograniczana powtarzanym słowem opuszczającego ten padół – „Cicho”,
co oznaczało „Nie przeszkadzaj”. U wszystkich tych osób wyraźna była pełna
koncentracja, jakby wsłuchiwanie się w to, co nam nieznane. I wreszcie w tej
ciężkiej dla lekarki ciszy ostatnie tchnienie odchodzącego człowieka – wydech
długi, przewlekły, jakby z ulgą. Nieomal widoczne, ale na pewno odczuwalne
ostatnie tchnienie opuszczającej ciało duszy. I refleksja: dokąd ta dusza uleciała,
bo przecież niemożliwe, że roztopiła się w wielkiej energii kosmosu. I wiara, że
gdzieś tam jest, towarzyszy Ziemianom. I dokładnie w momencie, gdy zgasł ten
ostatni wydech, dotykane ciało zmarłego stało się puste, tylko materialne, obce,
bezużyteczne…
Nie dziwi, że będąc świadkami takiej samej sytuacji, od tysiącleci ludzkość
rozmyślała i nadal rozmyśla nad tym, co to jest dusza, a przede wszystkim: co
się z nią dzieje dalej. Tak, ta wielka siła dająca życie, także zwierzętom, musi być
duszą…
Inne doświadczenie życiowe, tym razem Jerzego T. Marcinkowskiego i Zofii Konopielko. Rok 1967, dwudziestoletni studenci na zajęciach z fizjologii na
ówczesnej Akademii Medycznej. Nagle otwierające się drzwi i panowie w szarych fartuchach z wiadrami. Przy każdym stoliku do ćwiczeń stanęło wiadro,
a w nim rozpaczliwie usiłujące się wydostać żaby. Oczy ich wpatrzone błagalnie… I grzecznie wykonywane polecenie asystenta, by każdy student wziął żabę
w dłonie i trzymając za tylne nogi, uderzył nią w kant stołu, a następnie jeszcze
zwykle żywą, z tymi oczami bolesnymi już, z gasnącą nadzieją na wybawienie,
dalej trzymając za nogi, nożyczkami rozewrzeć jej usta i odciąć część z głową.
Potem odbywało się preparowanie na deseczkach i śledzenie odruchów… Straszliwe to przeżycie, zwłaszcza dla dziewcząt, którym zabawy podobnego rodzaju
w dzieciństwie w odróżnieniu od wielu chłopców (opowiadali, że to ich doświadczenia, a nie zabawy) były zupełnie obce.
Niedawno znaleźliśmy w internecie nieznany nam wcześniej artykuł z 1991 r.
pt. Krótki tekst o zabijaniu, w którym studenci Akademii Medycznej opowiadają
o tych samych przeżyciach dotyczących zabijania żab, podają szczegóły jeszcze
bardziej drastyczne niż zapisane przez nas. W tekście pada ważne pytanie, na
które od razu udzielona została odpowiedź: „Czy rzeczywiście jest to niezbędne,
czy nie istnieją metody alternatywne? Przeciwnie – jest ich sporo, ale wszystkie
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mają jedną wspólną wadę: są droższe niż tradycyjne. I to jest właściwie główny
powód, dla którego w Zakładzie Fizjologii tak często rozlega się przeraźliwy
krzyk katowanej żaby…”1
Mniej więcej na początku lat 90. zakazano tych niehumanitarnych praktyk.
Doszło zatem do zmiany mentalnej ludzi, w tym wypadku władz uczelni czy
osób decydujących o programach nauczania studentów. Ale wciąż pamiętamy
żaby umierające w naszych dłoniach, za naszą sprawą, żaby, z których uszło życie,
cierpiących i z rezygnacją w oczach. Na koniec tej części rozdziału zamieszczamy
treść listu nieco starszej od nas przyjaciółki lekarki: „Pamiętam ćwiczenia na
fizjologii. Pamiętam żaby, nie tylko w zakładzie fizjologii, myszy, szczury, króliki i psy. Ćwiczenia na fizjologii były wyjątkowo bezduszne. Pamiętam głupawy
śmiech asystentów (być może jako sposób radzenia sobie, wszak przechodzili
przez to samo) i brutalnie gwałconą naszą wrażliwość. Nie wiem, od kiedy były
możliwe alternatywne modele, ale ekonomiczne względy nie bronią niewątpliwego sadyzmu na ćwiczeniach w zakładzie fizjologii. Nie wiem, kiedy pojawiły
się głosy w obronie zwierząt doświadczalnych. Pamiętam, że w latach 70. XX w.
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt protestowały w Anglii i, jak pamiętam, mogę się
mylić, interesowały się głównie psami. Szczęśliwie zrezygnowano z tego rodzaju
ćwiczeń… zrezygnowano po kilkudziesięciu latach. Uśmiercanie żab wspominała moja Matka – dyplom lekarza medycyny w 1938 r.”

W co wierzą współcześni Polacy?
W 2012 r. przeprowadzono w Polsce badania CBOS, w których 93% ankietowanych wskazało katolicyzm jako wyznanie. W piekło wierzyło jednak tylko 56%
badanych. 66% respondentów wskazało, że wierzy w istnienie dobrego i złego
losu (przeznaczenie), co już nie jest dogmatem wiary katolickiej. Innymi elementami wiary nieuznawanej przez religię katolicką były wiara w reinkarnację
(26% badanych) i w to, że zwierzęta mają duszę (36% badanych). Odsetek tych
ostatnich wierzeń nie jest zbyt wysoki, ale jak na naród deklarujący w 93% katolicyzm – jest znaczny i zastanawiający. Może wynika to z naszej prasłowiańskiej
przeszłości i już na stałe wpisało się w nasze geny? A może zależy to od zainteresowań religiami Wschodu? A może po prostu człowiekowi jest łatwiej żyć, mając
1

Krótki tekst o zabijaniu, opracowany na podstawie rozmów ze studentami oraz artykułu Grażyny Chojnackiej Ćwiczenia z fizjologii z czasopisma „Zwierzęta i my”,
zebrał: Rafał „Żyleta” Pytlewski, eksuczestnik nieistniejącego już Ruchu Studentów
Przeciw Wiwisekcji [2].
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przed sobą perspektywę przedłużenia pobytu w miejscu, które już trochę zdążyliśmy poznać – może miłe jest myślenie, że nasza dusza nie umrze? To, że tak
wiele osób wierzy w duszę zwierząt, może świadczyć o rozumieniu istoty życia,
o postrzeganiu samoświadomości i inteligencji zwierząt, co w naszym mniemaniu jest pozytywem [3]. CBOS podobne badanie powtórzył w 2015 r. Tym razem
90% ankietowanych zadeklarowała rzymskokatolickie wyznanie. Wzrósł odsetek
wierzących w reinkarnację – z 26 do 30% ankietowanych. Nadal 36% badanych
sądziło, że zwierzęta miały duszę [4].

Doświadczenia dotyczące duszy
Jak bardzo ludzie interesowali się problemem duszy i duchowości, jak próbowali go zrozumieć i przełożyć na język nauki, zwłaszcza w czasie dynamicznego jej rozwoju, obrazują dwa doświadczenia. W XIX w., jak i na początku XX
stulecia, kiedy rozwijało się wiele nauk i próbowano wszystkie zjawiska wyjaśnić
racjonalnie, dokonywano wielu prób np. łapania duszy w butelkę czy fotografowania jej, które kończyły się oczywiście niepowodzeniem. Amerykański lekarz
Duncan MacDougall (1866–1920) przeprowadził dość okrutne doświadczenie
(biorąc pod uwagę okoliczności), którego wyniki opublikował w 1907 r. Polegało
ono na użyciu specjalnego łóżka-wagi, na którym ów lekarz umieszczał kolejno
sześć osób przewlekle chorych, będących w stanie agonalnym, ważąc je przed
śmiercią i bezpośrednio po niej. Za wiarygodne uznał wyniki uzyskane u pięciu osób umierających na gruźlicę i podał, że dusza ludzka waży 0,5–1,25 uncji
(tj. średnio ok. 21 g). Podobnych pomiarów dokonał u 15 umierających psów,
nie stwierdzając różnicy wagi przed zgonem i po nim. Przyjął więc, że zwierzęta
duszy nie mają. W dyskusji naukowców, która rozpoczęła się po opublikowaniu
wyników, zarzucano Mac Dougallowi, że badania przeprowadził na zbyt małej
liczbie osób, a ponadto urządzenie nie było standaryzowane (on sam określił
czułość wagi jako 0,2 uncji). Doświadczeniom na psach zarzucano zaś, że prawdopodobnie były otrute i śmierć przebiegała bardzo szybko, w przeciwieństwie
do ludzi. Amerykańskie Stowarzyszenie Badań nad Zjawiskami Nadprzyrodzonymi nie uznało tych badań. Pomimo tych kontrowersji wnioski badacza były
często publikowane w mediach, nadal zresztą bywają cytowane w czasopismach
ezoterycznych. W świetle współczesnych zasad badań naukowych sam pomysł
badania, jak i metodologia MacDougalla stanowi „swoistą osobliwość” [5].
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Co to jest dusza?
Przygotowując ten tekst, po przeczytaniu wielu pozycji literatury przedmiotu, zgadzamy się z autorem następujących słów zamieszczonych na katolickim
portalu Deon.pl pod warunkiem, że biorąc pod uwagę odczucia autorów rozdziału, dodamy też tam duszę zwierząt: „Z mówieniem o duszy wiąże się zawsze
pewna nieostrość; pojęcia tego nie można jasno zdefiniować. Ale nie jest to wcale
konieczne. Właśnie to, że mieni się ono różnymi barwami, pozwala wyczuwać
bogactwo ludzkiej duszy. Heraklit, jeden z najwcześniejszych greckich filozofów,
żyjący około roku 500 przed Chr., mówi o niej: «Granic duszy, wędrując po niej,
nie zdołasz odkryć, choćbyś każdą drogę przemierzył»” [6]. Na innej stronie katolickiej, prowadzonej raczej dla dzieci, teologia.pl, czytamy zaś: „duszą w sensie
ogólnym nazywa się pierwiastek życiowy – dlatego też w takim sensie można
mówić nie tylko o duszy ludzkiej, ale również o duszy zwierzęcej (zwanej zmysłową), a nawet – roślinnej (wegetatywnej). Dusza ludzka jednak zdecydowanie
różni się od duszy roślinnej i zwierzęcej, ponieważ jest duchowa i nieśmiertelna.
Dzięki niej człowiek potrafi poznawać rozumowo i kochać w sposób zupełnie
wolny. Dusza zwierząt i roślin przestaje istnieć z chwilą ich śmierci” [7].

Szamanizm i toteizm
Jak przypuszczają badacze, w czasach prehistorycznych szamanizm był rozpowszechniony wszędzie, także w Europie i w basenie Morze Śródziemnego.
Pozostałością po nim byli ponoć celtyccy druidzi, a w Grecji jeszcze między
VI a V w. p.n.e. – Empedokles i Pitagoras [8]. Wciąż istnieją kultury oparte na
rdzennych wierzeniach w szamana. Są to lokalne odmiany szamanizmu u ludów
obu Ameryk, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii, na Syberii, w Indochinach, krajach Afryki i w Malezji. Jedni z nich, Aborygeni, wierzą, że szaman
może wcielać się w ciała zwierząt, przybierać postać głazu lub drzewa, że może
wspiąć się aż do nieba po przedłużonym sznurze wydobytym ze swoich jąder.
W wielu rejonach świata poza szamanizmem uznawany i kultywowany
w praktyce jest także toteizm. Według religioznawców, etnografów jest to zespół
wierzeń, a czasem wręcz instytucji religijnych sięgających dziedzin życia społecznego. U podstawy toteizmu leży wiara w duchową więź między poszczególnymi
osobami lub grupami społecznymi a tzw. totemem, którym jest zwierzę uważane
za przodka (w domyśle mającego nie tylko swoją, ale też ludzką duszę) – opiekuna grupy społecznej czy rodziny. Rzadziej totemem jest przedmiot lub roślina,
zjawisko atmosferyczne, ciała niebieskie, miejsca geograficzne. Toteizm wystę-
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pował i występuje w kulturach o tradycjach łowieckich – u niektórych plemion
australijskich Aborygenów, Afryki (Buszmeni, Hotentoci czyli Pigmeje), Azji
(Andamowie, Semangowie, Senitelczycy, Weddowie), Ameryki (Indianie – Pirha,
Jonomamowie), Ziemi Ognistej (Alakalufowie) [9–11].

Animizm
Uważa się, że wierzenia w szamana i totem wynikają z animizmu. Animizm
(łac. anima – „oddech, dusza, życie”) to pogląd, zgodnie z którym istoty nieludzkie – takie jak zwierzęta, rośliny czy przedmioty nieożywione – mają duszę.
Wywodzi się z wierzeń rdzennych ludów, plemiennych, często nomadów, typowy
jest dla kultury wczesnego brązu (od ok. 3400 r. p.n.e.). Termin „animizm” wprowadził dopiero w 1871 r. antropolog-ewolucjonista, Edward B. Taylor. Wśród
badaczy tej problematyki nie ma zgody co do tego, czy jest to tylko szeroko rozumiane wierzenie religijne, czy już w pełni ukształtowana religia [12]. Według
Ingloda (2000 r.) najwyraźniejsze podobieństwo z animizmem wykazują wierzenia współcześnie żyjących Inuitów – rdzennych ludów obszarów arktycznych
i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski, Syberii.
Niezwykle interesujące były obserwacje szwajcarskiego psychologa dziecięcego, biologa i epistemologa Jeana Piageta (1896–1980), który sugerował, że
dzieci rodzą się z animistycznym spojrzeniem na świat – antropomorfizują zwierzęta, rośliny i przedmioty nieożywione, jednak w miarę rozwoju z tych wierzeń
wyrastają [13].

Reinkarnacja
Na tle wierzeń animistycznych bardzo interesująca jest wiara w nieuznawaną
przez kościół reinkarnację. Wiara w nią przeżywa renesans co najmniej od lat
80. XX w.: „Badania prowadzone pod koniec lat osiemdziesiątych przez Russella
Chandlera mówią, że co czwarty Amerykanin (a w grupie ludzi poniżej 30 roku
życia co trzeci) oraz co piąty Europejczyk wierzy w reinkarnację. Wyniki badań
stanu religijnego Europy, przeprowadzonych w 1993 r., wskazują, że najwyższy
odsetek ludzi wierzących w reinkarnację znajduje się w Islandii (32%), Polsce
(32%), Północnej Irlandii (30%), Francji (24%), Wielkiej Brytanii (24%) w we
Włoszech (22%)” [14]. Reinkarnacja (łac. re+in+caro, carnis „ponowne wcielenie”) to wiara w to, że dusza po śmierci człowieka może wędrować i ulokować
się w ciele nowonarodzonego człowieka, ale też w zwierzęciu czy roślinie. Wła-
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ściwie nie bardzo wiadomo, gdzie zrodziła się wiara w reinkarnację, ale zapewne
była powiązana z animistycznym spojrzeniem na świat, ze związkami z przyrodą
i wielkim dla niej podziwem i szacunkiem. W świetle tych wyobrażeń dyskusja
o tym, czy zwierzęta mają duszę, jest zbędna. Badacze zauważają, że ślady wierzeń w reinkarnację można znaleźć w kulcie faraonów, w starożytnym Egipcie.
Później wierzenia te rozwinęły się do tego stopnia, że w V w. p.n.e. Herodot
twierdził, że to Egipcjanie jako pierwsi wierzyli w nieśmiertelność duszy, która
po śmierci człowieka przechodzi wcielenia w różne gatunki, by w ciągu trzech
tysięcy lat narodzić się ponownie w ciele człowieka. Jednak najbardziej poznana
tradycja wiary w reinkarnację wywodzi się z IV–II tysiąclecia p.n.e., czyli z czasów przedhinduistycznych na subkontynencie indyjskim, rozwinięta później
w Indiach jako hinduizm, buddyzm, jainizm, sikhizm oraz sufizm.
Rozmaite odłamy hinduizmu wyznaje ponad miliard ludzi na świecie.
W związku z tym hinduizm, traktowany zbiorczo, jest trzecią pod względem
liczby wyznawców religią świata [15]. Hinduiści wierzą w Atmana, tj. duszę rozumianą jako indywidualną jaźń, która jest obecna nie tylko w ciele ludzkim, ale
we wszelkich żywych istotach, a ponadto zgodnie z wiarą w reinkarnację przenosi
się ona w kolejne ciała, podlegając prawu karmy. Ta dusza, niezależnie od tego, czy
mieści się w człowieku, zwierzęciu, roślinie czy przedmiocie, jest nieśmiertelna
i przechodzi szereg wcieleń aż do osiągnięcia mokszy, czyli zjednoczenia z Bogiem
[16]. Hinduiści wierzą, że Bóg lub bogowie, by uratować świat przed upadkiem
moralnym, co kilka tysięcy lat zstępują na Ziemię jako awatarzy. Dla większości
hinduistów najważniejsze znaczenie ma dziesięciu głównych awatarów (Daśawatarów) Wisznu, z których kilka występuje pod postacią zwierzęcia – Matsja
pod postacią ryby, Kurma – pod postacią żółwia, Waraha – pod postacią dzika,
Narasinha – pod postacią pół człowieka, pół lwa. Hinduizm zakazuje krzywdzenia wszelkich istot czujących. Święte pisma tejże religie nakazują wegetarianizm
i twierdzą, że każdy, kto spożywa, a nawet ma udział w przygotowywaniu mięsa, popełnia grzech zabicia zwierzęcia, z którego to mięso pochodzi. Wyjątkowo dopuszczane jest zabicie drapieżnika w obronie własnej lub cudzej albo dla
utrzymania równowagi w przyrodzie. Największym szacunkiem hinduiści darzą
bydło domowe – przypisują im czasem boskie pochodzenie. „Święte krowy” ponadto podtrzymują życie (mleko jest ważnym elementem diety wielu hindusów),
w większości indyjskich stanów obowiązuje zakaz uboju krów.
Od czasów swego istnienia hinduizm silnie oddziaływał na sąsiednie i wywodzące się z niego religie, zresztą wpływy te były zwykle wzajemne. Z terenów
geograficznych zdominowanych przez hinduistów wywodzą się dźinizm, buddyzm, adźiwikowie, sikhizm i kilka innych religii, które z różnych względów
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nie są uznawane za wyznania w pełni hinduistyczne [17]. Na przykład według
buddyzmu ponowne narodziny duszy człowieka mogą nastąpić w jednej z sześciu
krain: bogowie, tytani, ludzie, zwierzęta, głodne duchy, piekło. Pierwsze są krainami szczęśliwych narodzin, zaś trzy ostatnie, w tym narodziny ludzkiej duszy
w zwierzęciu – nieszczęśliwych [18].
Koncepcja reinkarnacji znana jest także niektórym muzułmanom i była
obecna w przedchrześcijańskiej Europie. Reinkarnację rozumiano tam dwojako –
jako narodziny lub przemieszczanie się duszy do ciała różnych istot. Przypuszcza
się, że wiara w reinkarnację przybyła do Grecji właśnie z Indii w VI w. p.n.e.
Wiadomo, że wierzył w nią Pherycydes z Syros [19] oraz jego uczeń Pitagoras
pochodzący z wyspy Samos (ok. 572–497 p.n.e.), a następnie kontynuator idei
jońskiej filozofii przyrody – grecki filozof, badacz przyrody, lekarz, poeta, mówca, działacz polityczny – Empedokles (490–430 p.n.e.) [21], prawdopodobnie
związany ze szkołą Pitagorasa, a także Platon i kontynuator jego myśli Plotyn
(ok. 204–270) [21]. Pitagorejczycy, jak zresztą i sam Pitagoras, prowadzili proste, skromne życie i przestrzegali różnych rygorów, do których należał nakaz
powstrzymywania się od spożywania mięsa. Uzasadniali to celami dietetyczno-zdrowotnymi, ale również chęcią niekrzywdzenia zwierząt, które nie tylko mają
swoje dusze, ale też mogą w nich przebywać dusze ludzkie [22] Według Empedoklesa nic w kosmosie nie zostaje stworzone ani zniszczone. Wszelkie życie
przechodzi transmutację. Dusze nieczystych są skazane na transmigrację przez
30 tys. lat poprzez rozmaite formy wcieleń. Ucieczka od przeznaczenia wiedzie
przez długi proces oczyszczania, a jego warunkiem jest unikanie jedzenia mięsa
zwierząt, których dusze mogły niegdyś przebywać w ludziach [23]. Uważa się, że
Pitagorejczycy byli pierwszym ruchem w Europie, który traktował wegetarianizm
z pozycji etycznej.
W reinkarnację wierzyli też Germanowie, Celtowie i prawdopodobnie Słowianie [24–25].

Orficy
Interesujący w aspekcie postrzegania zwierząt i wegetarianizmu jest powstały
w starożytnej Grecji w VII w. p.n.e. tzw. „orfizm, orficyzm, który był ruchem
religijnym w starożytnej Grecji, opartym na misteriach związanych ze świętymi
pismami (teogonie, kosmogonie, hymny orfickie), przypisywanych mitycznemu
pieśniarzowi Orfeuszowi (lub Muzajosowi), z rytuałami inicjacji i oczyszczeń,
zapewniającymi wtajemniczonym lepszy los pośmiertny (misteria) i odrębnym
stylem bycia [gr. bíos Orphikós ‘żywot orficki’], na który składały się ascetyzm
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i wegetarianizm (…). Sądzi się, że obrzędy orfickie i tryb życia (wegetarianizm,
ascetyzm) zmierzały do oczyszczenia wtajemniczonych (…) i wprowadzenia
w krąg bogów” [26]. Z uwagi na wiarę w reinkarnację poza ascezą i obrzędami
orifcy wstrzymywali się od zabijania i jedzenia mięsa [27]. Orficy uważali, że,
gdy wszystkie dusze zostaną oczyszczone, a ich część oddana Dionizosowi, we
wszechświecie zapanuje wieczna radość i harmonia. Zdaniem niektórych badaczy, reformatorem orfizmu był Pitagoras, a fascynacji uległ też Platon. Ruch miał
się wywodzić od wpół mitycznego poety Orfeusza (znanego z mitu o Eurydyce),
któremu przypisywano wprowadzenie do Grecji kultu Dionizosa [28].

Reinkarnacja a chrześcijanie
Pierwsi chrześcijanie traktowali reinkarnację jako herezję i zdecydowanie ją
odrzucali. Św. Klemens Aleksandryjski (ok. 150–212), piszący po grecku teolog
wczesnochrześcijański, uważał, że reinkarnacja jest tylko ludzkim wymysłem,
ponieważ nie opiera się ani na Biblii, ani na ludzkiej świadomości. Święty Hipolit
(zm. 334) przypominał, że chrześcijanie nie mogą wierzyć w reinkarnację, lecz
w zmartwychwstanie swych własnych ciał. Tertulian (ok. 150–240), jeden z łacińskich poważanych teologów fundamentalistów, uważał, że reinkarnacja jest
sprzeczna z wiarą w zmartwychwstanie, gdyż w tym dniu każda dusza powróci
do swego ciała, które opuściła w chwili śmierci [29–30].
Jak zauważają badacze tej problematyki, zastanawia milczenie autorów Nowego Testamentu na temat reinkarnacji. Rozważają, czy apostołowie lub ich
następcy akceptowali wiarę w reinkarnację, ale nie uważali, że warto komukolwiek narzucać swój pogląd, czy nie mieli na jej temat zdecydowanego zdania,
dlatego woleli się nie wypowiadać, a może nie akceptowali jej osobiście, ale też
nie widzieli w niej niczego niewłaściwego. Którakolwiek wersja jest prawdziwa,
dowodzi tego, że panowała wówczas tolerancja wobec takich poglądów i to nawet
wśród chrześcijan reprezentujących nurt „ortodoksyjny”.
Być może reinkarnację miał na myśli św. Augustyn (354–430), pisząc: „Powiedz mi, Panie…powiedz, czy me dzieciństwo nastąpiło po innym moim wieku, co umarł przed nim? Czy był nim ten, który spędziłem w łonie matki? (…)
a znowu cóż było przed owym życiem, O Boże, radości ma, czy byłem gdziekolwiek czy w jakimkolwiek ciele? Nie mam nikogo, kto by mi to powiedział, ani
ojca, ani matki, ani doświadczenia innych, ani też własnej mej pamięci” [31]. Ilu
pierwszych chrześcijan wierzyło w reinkarnację, dokładnie nie wiadomo. Jak
jednak uważają niektórzy, wierzenia bliskie reinkarnacji mogły być powszechne
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wśród chrześcijan – mogą na to wskazywać pozostałości takich wierzeń wśród
m.in. katarów.
Temat reinkarnacji aktualnie jest żywo rozważany na kilku katolickich portalach, m.in. Opoka.pl. Autorzy piszą: „To, że się wierzy w transmigrację dusz,
nie oznacza jeszcze np. tego, że się wierzy, że w następnym wcieleniu będzie się
psem lub motylem (…). Jeśli można uwierzyć dosłownie w treść przypowieści
(jak tej o Łazarzu z Łk 19; 16–25), albo jeśli można uwierzyć w Przemienienie
Pańskie (Transfiguracja) czy w Przeistoczenie (Transsubstancjacja), to czemu nie
zaakceptować historii ze Srimad Bhagavatam, w której Bharat Maharaj narodził
się ponownie jako jeleń, a w następnym wcieleniu znowu jako człowiek, Jada
Bharat. Według tej historii Bóg pozwolił Bharatowi w jego jelenim wcieleniu
pamiętać jego poprzednie, ludzkie, życie. Będąc ponownie człowiekiem, Bharat
postanowił uniknąć poprzednich pomyłek i starał się nie rozwijać w sobie przywiązania do jakichkolwiek rzeczy materialnych, gdyż przez swoje doświadczenie
zrozumiał on, że natura daje osobie konkretne ciało zgodnie z jej mentalnością
i rodzajem pragnień. (…) Może „na nowo” rodzą się ci, którzy podczas życia
nie mieli możliwości poznania chrześcijaństwa? (…) jednak – jak mówi Święty
Augustyn – nie ma nikogo, kto by mi powiedział)” [32].
Jak wykazują inne badania, prawie 1/4 mieszkańców Europy wierzy w reinkarnację, choć nie są świadomi braku akceptacji kościoła. Ideę reinkarnacji
popularyzuje ogromna liczba książek, artykułów, audycji i wykładów.

Słowianie – Praindoeuropejczycy – wierzenia
Jak twierdzą historycy, praprzodkami Polaków są Praindoeuropejczycy.
Badacze odnajdują w naszej kulturze rozmaite elementy kultury pradawnych
wszystkich innych ludów indoeuropejskich. Bardzo prawdopodobne, że z czasem główny pień praindoeuropejski zaczął się rozdzielać na poszczególne gałęzie,
które były wynikiem migracji tego ludu na cztery strony świata czy też ekspansji.
Z jednej z tych gałęzi powstali Słowianie [33–34].
Ludy te miały wiele wspólnych wierzeń, m.in. wiadomo, że rodzima wiara
Słowian zakładała istnienie duszy zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, a w wielu
słowiańskich mitach ujawnia się wiara w reinkarnację. Słowianie wierzyli m.in.,
że istnieje ogród za żelazną bramą, położony w koronie drzewa kosmicznego, do
której dostępu bronił władca Weles. Na gałęziach tego drzewa miały gniazdować
ptaki odlatujące zimą i powracające na Ziemię wiosną – były to np. bociany przynoszące dzieci, ale też ptaki, które stawały się duszami ludzkimi. Wraz z dymem
stosu pogrzebowego dusza ludzka, według tych wierzeń, w postaci ptaka ulatuje
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do Wyraju. Jednak nie pozostaje tam wiecznie – wraca do łona kobiety ciężarnej,
przynoszona przez bociana lub lelka. W wielu regionach Europy i Polski do dziś
zachował się, praktykowany przez Słowian, obyczaj dzielenia się podczas Wigilii
ze zwierzętami opłatkiem tak jak z ludźmi. Bywa, że opłatek dla zwierząt jest barwiony na różne kolory, np. czerwony, zielony czy żółty, ma chronić przed chorobami, mleko krów przed zepsuciem, ale od stosunkowo niedawna zdarza się, że jest
podawany domowym czworonogom, by dobrze pilnowały domostwa. Oczekuje
się też, że o północy przemówią one ludzkim głosem. Ludzie żyjący obok zwierząt,
bardzo często wierzą, że choć one nie używają słów, to jednak nawiązują kontakt
z innymi zwierzętami ale też z człowiekiem informując o swoim nastroju, stanie
zdrowia czy potrzebach – są to wielokrotnie sekretne sygnały – zdenerwowany
koń strzyże uszami, zaniepokojona krowa pochyla głowę i wystawia rogi, a pies
uznawany za mistrza mowy ciała podskakuje z radości, merda ogonem i wydaje
różnorodne często zrozumiałe dla człowieka dźwięki. Miauczenie kota to jego
mowa do człowieka – koty pomiędzy sobą komunikują się bez miauczenia. Na tle
tych rozważań, interesujące są wyniki badania naukowego, które w 2001 r. pozwoliły na zidentyfikowanie genu odpowiedzialnego z mowę u człowieka – FOXP2 –
i jednocześnie potwierdziły, że wszystkie kręgowce posiadają różne odmiany tego
genu [35]. Więc nic dziwnego, że tak niewiele się różnimy od naszych zwierząt,
rozumiemy wzajemnie i uważamy, że mają one duszę.

Grecja – początek antropocentryzmu
W rozważaniach o poglądach starożytnych Greków na duszę nie sposób pominąć Sokratesa (ok. 470–399 r. p.n.e.). Zmodyfikował on dotychczasowe starogreckie pojęcie psyche, umieścił je w centrum swoich rozważań filozoficznych,
przekierowując zainteresowania wielu innych filozofów z pojęcia używanego
przez filozofów przyrody – physis – na psyche, czyli człowieka wyposażonego w duszę. Dlatego to właśnie jemu przypisuje się stworzenie pojęcia duszy
(stgr. ψυχή, psyche). Według Sokratesa dusza jest właściwym człowiekiem, jest
jego „ja”, odróżnia go od zwierzęcia.
Myśl rozpoczętą przez Sokratesa kontynuował jego uczeń Platon (424/423
p.n.e. – 348/347 p.n.e.). Jego zdaniem, ciało stanowi tylko klatkę dla duszy, której
istotą jest tęsknota do świata idei. Za Platonem problemem duszy zajmował się
jego najzdolniejszy uczeń – Arystoteles (384–322 r. p.n.e.), który w traktacie
o duszy pt. De anima podaje, że dusza jest wyrazem osobowości danego człowieka (odzwierciedleniem naszego jestestwa), ale zawiera jednak element nieśmiertelny i niejako osobny względem naszego ciała – jest nim intelekt, umysł. Ponoć
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mawiał on, że „Jak źrenica wraz ze wzrokiem stanowią oko, tak dusza i ciało
stanowią razem zwierzę”. Z tego jasno wynika, że dusza nie może odłączyć się
od ciała. „Pogląd Arystotelesa na temat wyraźnie dystynktywnych relacji między
człowiekiem a światem zwierzęcym obowiązywał w myśli europejskiej jeszcze
długo w epoce nowożytnej. Późniejsi Grecy, a w ślad za nimi również Rzymianie,
nie tylko uważali zwierzęta za coś zdecydowanie niższego od człowieka, ale manifestowali to poprzez swoją postawę. Świat ludzi wolnych, ‘prawdziwych ludzi’
przeciwstawiony został przez Greków niewolnikom i zwierzętom, którzy należeli
do jednej, niższej kategorii. Mieszkańcy Hellady uważali, że niewolnicy i zwierzęta ze swej natury powinni służyć człowiekowi. Do niższych istot należeli również
barbarzyńcy, czyli wszyscy nie-Grecy. Podobnie jak dzikie zwierzęta, trzeba ich
zwalczać, „oswoić” albo ignorować. (…) W świecie grecko-rzymskim zwierzęta
były więc wykorzystywane z niewielkimi tylko ograniczeniami. Znamienne, że
najczęstszymi kontekstami, w których je widać (na przykład w ikonografii) jest
polowanie, składanie w ofierze i wróżbiarstwo. Rzadziej widać je natomiast jako
towarzyszy człowieka” [36].

Judaizm, Stary i Nowy Testament
W Pięcioksięgu, czyli Torze, najważniejszej księdze judaizmu, w opisie stworzenia czterokrotnie wspomina się o duszach (nefesz) „pozostałych poruszających się zwierząt” (Księga Rodzaju). W 17. rozdziale Księgi Kapłańskiej Tory,
w części poświęconej ofiarom, znajduje się wyjaśnienie dotyczące spożywania
krwi zwierzęcej. Prof. Jan Śpiewak (1951-) interpretuje to następująco: „Stwierdzone jest tam stanowczo: ‘Dlatego też powiedziałem synom Izraelskim: Żaden
między wami nie będzie jadał krwi. (...) Bo dusza każdego ciała jest krew jego,
która jest miasto duszy jego’ (Kpł 17, 13. 15). Rytualny rzeźnik zabijając zwierzę
wypuszcza z niego krew. Dlaczego jest to takie ważne? Jedni powiadają, że chodzi
o odróżnienie się od pogan. Większość z nich spożywa krew, by w ten sposób
wchłonąć w siebie cząstkę boskości. Natomiast Bóg Izraela stanowczo takie praktyki odrzuca. Ale chodzi w tym o coś więcej. Tora, jak i Księga Eklezjastesa uczą
nas, że zwierzęta mają duszę. Gdy obserwuję mojego kota, nie mam co do tego
wątpliwości. Podziwiam go za jego osobność, za uwagę, dumne upominanie się
o swoje prawa” [37]. Tradycja żydowska, zwłaszcza kabalistyczna, rozróżniała
trzy rodzaje (postacie) duszy: nefesz, ruach i „superduszę” – neszama. Spekulacje
nt. ich istnienia odwoływały się do biblijnego opisu stworzenia, wedle którego
zwierzęta otrzymały jedynie nefesz chaj(j)a, zaś Adamowi Bóg tchnął w nozdrza
neszama chaj(j)a. Kabaliści często nazywali neszama ‘świętą duszą’” [38].
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Innym określeniem jest rauch (hebr. oddech, tchnienie), zastosowane w drugim opisie stworzenia. Rauch to siła życiowa obecna zarówno w człowieku, jak
i zwierzęciu.
W Starym Testamencie powielane jest to hebrajskie słowo „nephesz”, które
najczęściej tłumaczone jest właśnie jako „dusza”. Generalnie odnosi się jednak do
wszystkiego, co żyje, również do zwierząt (Rdz 1,20; 2,19) [39]. W wielu fragmentach Biblii, takich jak Apokalipsa czy Księga Mądrości sugeruje się, że zwierzęta
mają duszę, że jest w nich tchnienie boga.
W Nowym Testamencie „psyche”, czyli „dusza”, jest najczęściej rozumiana
jako synonim wyłącznie ludzkiego „Ja” i jest to wyrazem coraz silniej wyrażanego
antropocentryzmu [40].

Czasy poewangeliczne
„Tak naprawdę wzrost zainteresowania pojęciem «dusza» zaczyna się w teologii chrześcijańskiej dopiero w czasach poewangelicznych. Stąd też ogromna
część pism Ojców Kościoła to rozmaite rozważania o naturze, kształcie i formie
duszy, nie bez licznych prób definiowania samego pojęcia. To w tej epoce rozpoczyna się też trwający aż do czasów (...) szalonego eksperymentu MacDougalla,
spór o substancjalność duszy” [41].
W tradycji Kościoła pierwszym naprawdę istotnym rzecznikiem idei duszy
całkowicie niematerialnej jest św. Augustyn (354–430). Według niego dusza jest
bytem całkowicie bezcielesnym, zarazem emanacją naszego umysłu będącego
emanacją boskości. Z punktu widzenia dzisiejszej rzeczywistości wydaje się to
nawet nieco zabawne, ale św. Augustyn uważał, że duszę „można ją zobaczyć –
wygląda mniej więcej jak człowiek, być może jest nawet jego kopią. Z pewnością
ma oczy, usta i uszy” [42].
Do myśli Arystotelesa nawiązał św. Tomasz z Akwinu (1225–1274), który
w dziele Suma Teologiczna zaproponował system, który na wiele stuleci stał się
wiodącym w katolickiej teologii. Św. Tomasz z Akwinu uznał, że przejawem duszy jest wzrost roślin i ruch zwierząt. Duszę ma zatem wszystko, co żywe. Jednak
rośliny mają jedynie duszę wegetatywną, zwierzęta – duszę zmysłową, a ludzie –
duszę rozumną i tylko ona jest nieśmiertelna. Dusza rozumna daje ciału ludzkiemu wszystko to, co dusza zmysłowa daje zwierzętom nierozumnym, wegetatywna – roślinom i jeszcze dodaje coś więcej. Dlatego jest ona w człowieku,
jako ziemskiej istocie najwyższej. Nieustannie też, zwłaszcza w średniowieczu,
zastanawiano się, gdzie w człowieku czy zwierzęciu mieści się jego dusza. Najczęściej wskazywano na serce – bo przecież ten narząd wręcz fizycznie reaguje na
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stres, dość łatwo można po jego rytmie określić również inne stany emocjonalne,
choć rozważano też lokalizację duszy w nerwach czy we krwi.

Kartezjusz
Nowemu pojmowaniu duszy ludzkiej początek dał Kartezjusz (1596–1650),
uważany za ojca duchowego racjonalizmu, choć w temacie duszy racjonalistą nie
był. „Odebrał” bowiem zwierzętom duszę, przyczyniając się do ich nieludzkiego
traktowania. Nawiązywał do myśli Platona, że „człowiek jest duszą posługującą
się ciałem”, doprowadzając ją do skrajności. Jego wizję antropologiczną można
streścić następującym zdaniem: „Jestem jako byt myślący, bez ciała, całością”.
Według Kartezjusza człowiek jest duszą – „anielską”, czysto duchową istotą, która
przypadkowo tylko i bez żadnych powiązań zamieszkuje ciało. Kartezjusz sądził,
że dusza zlokalizowana miała być w szyszynce wypełnionej eteryczną substancją,
która wpływa na całe ciało ale w pierwszej kolejności na mózg.
W 2017 r. Barbara Grabowska, ówczesna Przewodnicząca Branżowej Komisji
Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt, napisała: „XVII-wieczna koncepcja zwierzęcia-maszyny sformułowana przez Kartezjusza była odpowiedzią na
potrzeby ówczesnych naukowców. Przyczyniła się ona niewątpliwie do nowych
odkryć naukowych oraz powstania wydajniejszych systemów hodowli. Jednocześnie jednak doprowadziła do znacznego obniżenia naszej wrażliwości moralnej
w relacjach z istotami innych gatunków. Dopiero w latach 60-tych XX wieku
rozpoczęła się debata na temat zasadniczej zmiany naszego stosunku do zwierząt.
Wyzwolenie zwierząt oznacza kolejny, ważny krok na drodze postępu moralnego” [43].

Wielkie odkrycia geograficzne i tubylcze ludy
jako bezduszne zwierzęta
W czasach, gdy Kartezjusz umiejscawiał duszę w szyszynce, w całej Europie
trwała śmiertelnie poważna dyskusja związana ze skutkami epoki dokonywujących się właśnie wielkich odkryć geograficznych. Mieszkańców nowoodkrytych
lądów często postrzegano jako bezduszne zwierzęta. Całkowicie poważnie stawiano pytanie, czy Indianie w ogóle mają duszę. Jeśli bowiem duszy nie mają, należy zasadniczo zmienić strategię postępowania z mieszkańcami Nowego Świata.
Jak chrzcić kogoś, kto nie ma duszy? – może wobec tego warto poprzestać na
mordowaniu lub zniewalaniu? Indian postrzegano więc tak jak zwierzęta, którym
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odmawiano posiadania duszy, co było wyrazem wpływu antropocentryzmu Nowego Testamentu, ale też budzącego się rasizmu. Z dzisiejszego punktu widzenia
takie rozważania są przerażającym absurdem. Ale jeszcze dla XVII-wiecznych
Europejczyków wcale nim nie były.

Rozważania w XVIII i XIX w.
Francuski lekarz, filozof naturalista, Offroy de La Mettrie (1709–1751), drwił
z wysiłków filozofów i teologów pragnących objaśnić istotę duszy. Uważał, że
nie istnieje nic takiego, co można by określić jako duszę, a podstawową władzą
psychiczną jest wyobraźnia będąca czynnością ciała, która występuje w różnym
stopniu zarówno u ludzi, jak i zwierząt.
Carl Gustav Jung (1876–1961), szwajcarski psychiatra, psycholog, naukowiec
i artysta malarz, twórca „filozofii głębi”, zauważył, że „dla niektórych ludów jest
po prostu niewidzialną formą oddechu wszystkich istot żyjących” [44], najwyraźniej potwierdzając, że zwierzęta w takim rozumieniu też mają duszę.
Na przełomie XIX i XX w. nastał „modernizm, dla którego inspiracją były
osiągnięcia dziewiętnastowiecznej nauki i filozofii. Charakteryzował go kartezjański dualizm oddzielający to co subiektywne i obiektywne a także kulturę
od natury – uważano że animizm będący odwrotnością scjentyzmu jest oparty
na błędnych przesłankach” [45]. W drugiej połowie XIX w. rozpoczęła się międzynarodowa dyskusja prawników, teologów i filologów o naturze społeczeństw
prymitywnych, która zakreśliła pole badań naukowych nowej nauki – antropologii kulturowej. W ramach tej debaty w 1871 r. Edward B. Taylor w książce
Cywilizacja pierwotna, podążając myślą za niemieckim XVIII-wiecznym naukowcem Georgem Ernstem Stahlem, dla którego dusza stanowiła zasadniczy
pierwiastek życia, jako pierwszy podał nazwę animizm oraz omówił jego własną
koncepcję – jako „generalną doktrynę dotyczącą duszy i innych bytów duchowych”. Taylor uważał, że animizm to pierwszy, najwcześniejszy etap ewolucyjnego
rozwoju religii wiodący poprzez politeizm do monoteizmu, a dalej z uwagi na
brak racjonalności – do zaprzeczania religii przez ludzkość. Taylor posuwał się
dalej w rozważaniach, uważając, że animizm, z założenia nielogiczny, wyrósł
na bazie ludzkich snów czy wyobrażeń, a nawet wizji, był pierwszym błędem,
który popełniła ludzkość, a z którego wyrosła religia. Uważał, że im bardziej
zaawansowane naukowo stawało się społeczeństwo, tym mniej jego członków
podzielało wiarę w animizm.
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Nowy animizm
Interesujące w świetle naszych rozważań nad tym, czy zwierzęta mają duszę,
są spostrzeżenia antropologa Irvinga Hallowella (1892–1974), który badał społeczności Indian Ojibwe żyjące w Kanadzie. Uważają oni, że „bycie osobą” nie
wymaga „bycia człowiekiem” – a ludzie są tacy sami jak inne „osoby”, np. „osoby
niedźwiedzie”, a nawet „osoby kamienie” – każda z tych osób jest świadomą
istotą, która pozostaje w relacjach z innymi, a „osoby ludzie” mogą się od nich
uczyć, by „zachowywać się jak osoba”. Hallowell wprowadził pojęcie „Nowego
animizmu”. Graham Harvey uważa jednak, że rozumienie „bycia osobą” przez
Ojibwe, jakie podaje Hallowell, różni się znacznie od poprzednich koncepcji
animizmu definiowanych przez antropologów a interpretacja zaproponowana
przez Hallowella ma tylko jeden cel – pokazanie ludziom Zachodu, że właściwe,
ale też możliwe jest wchodzenie w dialog z innymi, a także z innymi sposobami
postrzegania świata.
Swoiste rozumienie animizmu podał w 2000 r. Stewart Elliot Guthrie, profesor Instytutu Antropologii i Socjologii w Uniwersytecie Fordham w Nowym
Jorku, postrzegając go jednak jako formę ewolucji strategii przetrwania. Twierdzi
on, że ludzie uważają za żywe (w domyśle – mające duszę i inteligencję) różne
gatunki zwierząt, a nawet przedmioty nieożywione, by wzmóc w sobie czujność
przed zagrożeniami [46–47]. Francuski antropolog Bruno Latour (1947-) oraz
inni badacze zauważają, że wszystkie współczesne społeczeństwa w dalszym ciągu „animizują” dookolny świat, odbiegając daleko od pojęcia używanego przez
Taylora jako „pozostałości po prymitywnej myśli ludzkiej”, tworzą osobowe relacje nawet z elementami kiedyś postrzeganymi jako przedmioty. Zdarza się, że
ludzie są skłonni traktować podmiotowo nie tylko swoje zwierzęta domowe, ale
nawet samochody czy gadżety.
Jakby w odpowiedzi profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Anna Filipowicz tak napisała w 2020 r.: „Istotnym odstępstwem od tak
rozumianej przeszłości jest jednak nowy animizm – postsekularne odczytywanie
pradawnych wzorców myślenia o świecie, przechowywanych przez wiedzę tubylcze i autochtoniczne praktyki postrzegania rzeczywistości. Z animistycznym podejściem wiążą się bowiem alternatywne wobec zachodnich sposoby ujmowania
podmiotowości, relacji między naturą i kulturą, międzygatunkowych związków
oraz miejsca człowieka pośród innych bytów – ożywionych i nieożywionych.
Dotyczy to także specyficznych kryteriów tego, co racjonalne, w których zakłada się równoległość różnych perspektyw, komplementarność tak ludzkich, jak
też nie-ludzkich punktów widzenia. Zapewne dlatego zainteresowanie nowym
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animizmem może dziś wspierać emancypacyjne dążenia humanistyki, przynosząc jej gotowe narzędzia zmiany rzeczywistości – łatwo dostępne, sprawdzone,
nadające się do natychmiastowego zastosowania. To również szansa dla rodzimej
kultury, przed którą stoi zadanie powszechnej świadomościowej transformacji – porzucenia antropocentrycznego paradygmatu i uformowania ekologicznej
świadomości nie tylko na skalę jednostek, lecz na poziomie wspólnoty” [48].
Określenie animizm bywa często utożsamiane i stosowane wymiennie z nazwą animalizm. Jednak wielu antropologów postuluje, by zrezygnować z używania terminu animalizm w znaczeniu animizmu, gdyż wówczas może być postrzegany jako bliski antropologicznej teorii religii. W ramach dyskusji zwolenników
używania jedynie pojęcia animizm z używającymi określenia animalizm ci
pierwsi zarzucają, że termin ten bywa używany jako wskazówka, jak zachowywać
się wobec INNYCH, czyli „ludów pierwotnych”. Dotyczyło to szczególnie czasu
wielkich odkryć geograficznych.
Animalizm nadal jest tematem rozważań filozofów. Zainteresowanych odsyłamy do artykułu zawartego w „Przeglądzie Filozoficznym” wydawanym przez
Polską Akademię Nauk. Oto jego fragmenty: „Animalizm jest stanowiskiem na
gruncie metafizyki człowieka, głoszącym, w dużym skrócie, że jesteśmy zwierzętami (…). Byłoby czymś zupełnie nieprawdopodobnym, gdyby tak banalna i filozoficznie błaha doktryna była przedmiotem intensywnych dyskusji. Niemniej
jednak animalizm jest filozoficznie interesujący, o czym świadczy chociażby rosnąca liczba fachowych publikacji (…). Formuła «Jesteśmy zwierzętami» (we are
animals) jest konstatacją notorycznie powtarzaną przez jednego z najbardziej
aktywnych propagatorów animalizmu, Erica T. Olsona (…)” [50].
Z problemem wiary w animizm wiąże się nie tylko uważanie, że „zwierzęta
też są osobami”, ale i wykorzystywanie ich do swoich celów, konsumpcja mięsa.
Przecież spostrzega się, że działanie „nieludzkich zwierząt” jest jakże często intencjonalne, zaplanowane i celowe, a one same biorą nawet udział w życiu rodzin
oraz w różnych wspólnych z ludźmi ceremoniach. W jednym z tych wypadków
problem rozwiązuje weganizm, ale żyjąc w świecie, gdzie na zwierzętach badane
są np. leki, myślenie animistów sięga dalej i podejmują walkę o zaprzestanie doświadczeń na zwierzętach. Notabene do tego wystarczy zwykła ludzka empatia.
Mocnym podparciem tych wierzeń są badania współczesnych naukowców
zajmujących się m.in. neurologią zwierząt, którzy jednogłośnie twierdzą, że
wiele gatunków zwierząt (zwłaszcza ssaki i ptaki), mając mózgi o strukturach
analogicznych, jak ludzkie, przeżywają takie same, świadome doświadczenia
jak człowiek – w tym ból i emocje [50]. Prof. Piotr Lenartowicz (1934–2012),
filozof przyrody, lekarz, jezuita, oraz dr Jolanta Koszteyn dowodzą, że „świat
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organizmów żywych stanowi zagadkową dziedzinę zjawisk wykazujących cechy
materialności z jednej strony i duchowości (niematerialności) z drugiej strony”
[51], tezę tę rozwijają w duchu filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, ale nie
przekreślają możliwości istnienia duszy zwierzęcej [52]. Jane Goodall, współczesna brytyjska badaczka w dziedzinie prymatologii2, antropogologii i etologii3, powiedziała w 2017 r., że po latach spędzonych samotnie w dżungli, wśród
zwierząt, wierzy w siłę najwyższą i w to, że zwierzęta mają te same zachowania
i duszę taką jak ludzie, jednak różną stopniem natężenia. Tylko ludzie mogli
rozwinąć cywilizację, gdyż tylko oni mają świadomość społeczną, potrafią wymieniać się poglądami, informacjami, ideami i emocjami i tylko ludzie potrafią
zadawać pytania, mówić o rzeczach abstrakcyjnych, planować przyszłość, co
jest w znacznej mierze konsekwencją tego, że mają język mówiony. Choć sposób
porozumiewania się szympansów jest podobny jak u człowieka (dotyk, postawa,
gesty, mimika, różnorodne okrzyki), jednak jest pozawerbalny. „To wystarcza
zwierzętom dla przetrwania, ale to jest za mało, by stworzyć cywilizację” [53].
Jane Goodall zauważa też, że ewolucyjne korzenie społecznego mózgu człowieka
sięgają świata zwierząt”. Podając przykład dziecka pozostawionego na pustyni,
pisze: „nie stworzy samo języka, systemu liczb czy narzędzi, bo jest to wynik
kolektywnego myślenia. I tutaj widać znaczącą różnicę między ludźmi a zwierzętami” [53]. Według Jane Goodall w Księdze Rodzaju oryginalne słowa hebrajskie raczej mówią o tym, że zwierzęta mają służyć ludziom, a zła interpretacja
spowodowała, że stały się one przyczyną okrucieństwa, z jakim są traktowane,
szczególnie wtedy, gdy służą jako pożywienie.

Rozważania końcowe
Sprawa zbawienia zwierząt wielokrotnie stanowiła przedmiot dyskusji w kościele katolickim. Papież Pius IX stał na stanowisku, że zwierzęta w ogóle nie mają
świadomości i zablokował kilka dokumentów mających chronić zwierzęta przed
Prymatologia – dział zoologii zajmujący się ssakami naczelnymi. Tradycyjnie z prymatologii wyłącza się jednak zagadnienia związane z człowiekiem (Homo sapiens
oraz jego bliskich antenatów), które są domeną antropologii. Kryterium to jest jednak nieostre, m.in. dlatego, że część prymatologów zalicza gatunki szympansów
i goryli do hominidów.
3
Etologia (gr. ήθος – obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych, jak i nabytych, ich aspektem
przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami
społecznymi.
2
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ludzkim okrucieństwem. Zupełnie inną postawę prezentował Jan Paweł II, który
w 1990 r. stwierdził, że zwierzęta są niemal tak blisko Boga jak ludzie. Nie było
jednak mowy o posiadaniu przez nie duszy czy ich zbawieniu [54].
W ramach tych już zupełnie aktualnych rozważań nad tym, czy zwierzęta
mają duszę, bardzo jaśnieje postać benedyktyna o. Leona Knabita. W 2006 r.
została wydana jego książka Czy zwierzęta mają duszę? W opactwie tynieckim,
gdzie przebywa jej autor, zwierzęta były od zawsze. Wielokrotnie ojcowie zastanawiali się, czy jedzenia nie warto przeznaczać dla ludzi potrzebujących, ale
zwyciężała idea karmienia zwierząt na równi z pomocą ubogim. Zakonnik szczerze, choć nieco przewrotnie przyznaje się do swojej niewiedzy, np.: „Nie wiem,
dlaczego Pan Bóg stworzył zwierzęta. Mówię szczerze. Jest to dla mnie wielka
tajemnica. Z tym pytaniem trzeba by udać się do samego Pana Boga. Nie jestem
filozofem ani biologiem. Nigdy nie wgłębiałem się w to, dlaczego istnieje taka
różnorodność bytów. Cieszę się z tego bardzo, doceniam, a czasem narzekam. Bo
po co taka pchła czy komarzyca...”. O. Leon zadaje pytania, które mogą wywołać
dyskusję, np. „Co spotka zwierzęta po śmierci? Czy nie jest grzechem je zabijać?”
Ojciec Leon dzieli się także własnymi doświadczeniami związanymi z wegetarianizmem. Pisze też: „Im bardziej poznajemy zwierzęta, tym bardziej kochamy
ludzi”. Jego zdaniem, święci miłośnicy zwierząt niosą w sobie znamiona raju,
zapowiedź obiecanej przez proroka Izajasza harmonii stworzenia.
Jakiś czas temu papież Franciszek do małego chłopca opowiadającego o rozpaczy z powodu tego, że zdechł jego ukochany pies, powiedział: „Raj jest otwarty dla
całego bożego stworzenia”. Dziennikarze zauważyli, że słowa te kłócą się z dotychczasową doktryną Kościoła, który twierdzi, że zwierzęta nie mają duszy. Weganie
z kolei liczą, że biskup Rzymu zacznie zachęcać katolików do niejedzenia zwierząt.
Czasy, w których odmawiano zwierzętom posiadania duszy i samoświadomości, na szczęście bezpowrotnie minęły. Obecnie przyjmuje się już, że zwierzęta
(przynajmniej niektóre) mają prawa do posiadania życia psychicznego. Pojawia
się coraz więcej doniesień o odkrytych zdolnościach zwierząt do: komunikowania
się, świadomego używania narzędzi, planowania, współpracy, pomocy wzajemnej.
By nabrać pewności, że zwierzęta mają świadomość i samoświadomość, wystarczy tylko bacznie je obserwować. Nie tylko odczuwają ból, opiekują się chorymi
(znamy sytuację, gdy kot zaniósł kawałek kiełbasy leżącemu pod płotem staremu,
niedołężnemu psu), opłakują swoich zmarłych przyjaciół (o czym przekonują np.
filmiki o słoniach), spędzają czasem całe lata na grobie człowieka, z którym mieszkały (nie dotyczy to tylko psów, ale też oswojonej kawki z pewnej mazowieckiej
wsi), okazują radość, smutek, wyczuwają nastrój domowników, co też świadczy
o empatii, czują się winne czegoś, co było w ich zachowaniu niewłaściwe, pa-
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miętają, uczą się, potrafią posługiwać się „narzędziami” (np. zwierzęta wybierają
odpowiednio zakrzywione patyki do wydłubywania korników, które dobierają
w zależności od potrzeby, wrony rzucają z wysoka orzechy na drogę pokrytą asfaltem czy betonem, ale nie na żwirową, by się rozłupały), zwierzęta pomagają też
sobie z wyraźnym rozmysłem, planem, modyfikacją ruchów (co można zauważyć, śledząc mrówki taszczące gąsienicę do mrowiska). Zwierzęta wykazują nie
mniejszą elastyczność zachowań w warunkach sztucznych, zaaranżowanych przez
badaczy, co świadczy przeciwko możliwości nabycia i genetycznego utrwalenia
w warunkach naturalnych odpowiednich do danej sytuacji zachowań. „Niektórzy
wszak etolodzy twierdzą, że świadomość posiadać musi każde zwierzę drapieżne,
gdyż w przeciwnym wypadku niczego nigdy by nie złowiło. Świadomość pozwala
postawić się w położeniu ofiary, wyobrazić sobie miejsce żerowania czy wodopoju, przewidzieć drogę ucieczki, zdolność do obrony czy zapas sił. ale o empatii –
wczuwaniu się w psychikę ofiary, jakkolwiek fantastycznie zabrzmi to dla behawiorystów” [57]. Podstawowy zarzut, że zwierzęta nie potrafią mówić i tworzyć
cywilizacji, też jest do obalenia. Zwierzęta posługują się między sobą komunikacją
symboliczną, są w stanie opanować sztuczny język zaproponowany im przez ludzi,
a nawet potrafią używać podstępu i kłamać, nie wyklucza się nawet posiadania
przez nie poczucia humoru. Rollin zauważa, że nieodłącznym elementem natury
zwierząt jest nie tylko świadomość, ale też samoświadomość [57], która umożliwia
identyfikowanie u siebie różnych stanów [58]. Proponowany przez współczesnych
badaczy animalocentryzm, czyli pogląd, że najpierw jesteśmy zwierzętami, a potem ludźmi, dostarcza nowej i bardziej właściwej podstawy dla obrony zwierząt
i ich dobrostanu i jest nam bliski -59]. W 1980 r. Peter Singer, jeden z pierwszych
naukowców walczących o prawa zwierząt, pisał, że „status moralny maleńkich
dzieci, ale też osób chorych psychicznie czy z głębokim upośledzeniem umysłowym mógłby należeć do tej samej kategorii co zwierzęta, bo np. sześciomiesięczne
dziecko nie posiada żadnej innej właściwości, którą posiadają dorosłe zwierzęta.
Odmawiając zwierzętom uprawnień moralnych, należałoby, w pewnych przypadkach, odmówić ich także niektórym ludziom” [60].
Jak już wspomniano, w 2001 r. opublikowano w uznanym czasopiśmie naukowym wyniki badań, które umożliwiły zidentyfikowanie genu FOXP2 odpowiedzialnego za mowę u człowieka i jednocześnie potwierdziły, że wszystkie kręgowce
mają różne odmiany tego genu. Być może więc, zgodnie ze starosłowiańską wiarą,
w noc wigilijną, zwierzęta do nas przemówią i opowiedzą o tym, co czują, jaką mają
świadomość, samoświadomość i czy czują, że mają duszę. A może zgodnie z wiarą
w reinkarnację opowiedzą, czyją duszę otrzymały? A może wkrótce człowiek rozszyfruje mowę zwierząt i porozmawia z nimi jak równy z równym?
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FORMY ZACHOWANIA LUDZI WOBEC ZWIERZĄT
NA PRZYKŁADZIE GIER KOMPUTEROWYCH
Wprowadzenie
Gdy szóstego dnia stworzono człowieka,
ten stwierdził: najpierw muszę dobrze zjeść, potem odpocząć.
A później chciałbym sobie dobrze zagrać.
I wtedy powstał Starcraft [1]

Historia gier komputerowych sięga pierwszej połowy XX w., a pierwsza gra
została zaprezentowana w roku 1961 [cyt. za 2].
Ewolucja gier dotyczyła przede wszystkim rozwoju grafiki: interfejsów, modyfikacji całej warstwy wizualnej gry, modeli obiektów, tła, trójwymiarowości
i całego świata otaczającego bohatera [2].
Gry przeznaczone do użytku na komputerach stacjonarnych rozwijały się jednocześnie z grami na konsole przeznaczonymi wyłącznie do odtwarzania gier [2].
Wyróżnia się gry [2]:
• fabularne – gracz wciela się w wirtualną postać, decyduje o jej dalszych losach
i rozwoju, w tym o typie klasycznym, jednoosobowe RPG (z ang. role-playing
game), MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Games), rozgrywające się w trybie wieloosobowym, hack and slash (pozbawione rozbudowanych dialogów), MUD (multi-user dungeon z interfejsem tekstowym);
• sportowe – odwzorowujące konkretny sport, związane z kierowaniem pojedynczym zawodnikiem (lub pojazdem) albo całą drużyną sportową;
• strategiczne – związane z podejmowaniem przemyślanych decyzji, które
mają doprowadzić gracza do zwycięstwa;
• symulacyjne – oparte na symulacji sytuacji z prawdziwego życia ludzkiego;
• zręcznościowe – wymagające odpowiedniego refleksu i sprawnego sterowania, np. strzelanki, bijatyki, gry platformowe, gry arcade.
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Popularność gier komputerowych [3] przerosła wszelkie oczekiwania ekspertów i klasyfikowana jest jako prawdziwy unikat socjologiczny. Jest swoistym
zjawiskiem kulturowym, a spowodowane przez nie skutki destruktywne stają
się ważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Gracz, korzystając z gier
komputerowych, jest nie tylko widzem, ale i sprawcą tej przemocy [4]. W grach
komputerowych [5] gracz wciela się w rolę jednego z bohaterów i walczy z przeciwnikiem ze świata fantasy, w grach sieciowych jego przeciwnikiem jest konkretny człowiek na drugim końcu sieci.
W opinii Wójcika [6] prawie każda gra komputerowa opiera się na trzech
podstawowych mechanizmach psychologicznych, które często współwystępują
ze sobą, co tym bardziej przywiązując dzieci i młodzież do konkretnego tytułu
gry. Są to [7]:
• Pozytywne wzmocnienie – mechanizm oparty na otrzymywaniu nagród
za trud i wysiłek wkładany w granie (np. punkty lub bonusy), co umożliwia
graczowi pozyskanie szacunku innych graczy, dostęp do nowych miejsc, zdobycie kolejnych przedmiotów, w tym np. zwierząt hodowlanych.
• Samodoskonalenie – mechanizm oddziałujący dwutorowo – poświęcanie
coraz większej ilości czasu na działania w grze pozwala na coraz lepsze funkcjonowanie w wirtualnym świecie.
• Afiliacja – mechanizm wykorzystujący naturalną potrzebę psychiczną, która
wyraża się w poszukiwaniu kontaktu z innymi ludźmi i możliwości współdziałania w grupie.

Różne gry, różna rola zwierząt, różne zachowania gracza
Powszechnie słyszy się, że gry komputerowe są bardzo niebezpieczne dla
dzieci (uzależnienia, nieodpowiednie treści, zbyt łatwy do nich dostęp). Są jednak gry, które oferują bezpieczną rozrywkę i są skutecznie edukujące. Z ich pomocą dziecko świetnie się uczy, sprawia mu to radość i poznaje nowe rzeczy.
Poniżej przybliżamy kilka przykładów takich gier.
Koziołek Matołek Wynalazca to wyścig do zamku urozmaicony wieloma
niespodziankami. Koziołek Matołek chce zdobyć tajemniczy przepis na szóstki
w szkole i dlatego musi rozwiązać zadania z różnych dziedzin wiedzy – ucząc
się arytmetyki, alfabetu, godzin, działania zegarków, budowy maszyn i urządzeń,
czynników kształtujących pogodę, miar: wagi, długości i objętości. Ćwiczy także
refleks, pamięć oraz logiczne myślenie. W grze jest też miejsce na teleturniej
Omnibus, grę planszową „Za-mee-k”, quiz wiedzy ogólnej z geografii, świata
zwierząt i roślin, sportu, ortografii i języka angielskiego [8].
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Wesołe Przedszkole Reksia to gra zawierająca siedem (Kolejka, Znikające
zabawki, Memo, Klocki, Wesoła strzelnica, Układanki, Mówiące Kolorowanki)
interesujących zabaw, wspomagających tok edukacji przedszkolnej, stymulujących rozwój umysłowy oraz twórcze myślenie dzieci od 4. do 8. roku życia [8].
Podobna jest gra Wesołe przedszkole Koziołka Matołka zawierająca siedem
gier i zabaw (Kolorowanka, Baloniki, Wiatraczek Czarowanie, Puzle-Wytłoczki,
Pineski, Komiks) dla dzieci w wieku 7–8 lat [8]. Obie są dostosowane poziomem
do edukacji przedszkolnej, stymulującej rozwój umysłowy dziecka oraz twórcze
myślenie. Gracz poznaje nazwy zwierząt, ich zwyczaje, to, co jedzą, a nawet może
posłuchać odgłosów przez nie wydawanych.
W grze Pou: Problemy z zębami gracz musi zadbać o zęby sympatycznego
stworka imieniem Pou. Na początku jego jama ustna jest w strasznym stanie
(osad, ślady krwi, dziury, próchnica). Na szczęście gracz ma do dyspozycji cały
zestaw narzędzi do borowania, czyszczenia, płukania, wyrywania i wstawiania
nowych zębów, dzięki którym może przywrócić Pou piękny uśmiech [9]. Dzięki
grze grający uczy się nie tylko opieki nad zwierzęciem, ale także zasad higieny
jamy ustnej.
Na rynku funkcjonuje na szczęście także sporo gier ewidentnie sprzyjających
rozwojowi empatii i potrzeby troszczenia się o innych, a nauka dbania o wirtualne zwierzęta i poznanie ich potrzeb z pewnością mogą być przydatne graczowi
w prawdziwym życiu.
Farm Together oraz Symulator Farmy 2015 to przykłady takich gier. Gracz
wciela się w nich w rolę rolnika, a jego zadaniem jest budowa, rozbudowa i troska o gospodarstwo. W tym celu musi wykonać takie czynności, jak sadzenie
roślin, ich podlewanie, nawożenie, zbieranie plonów, stawianie nowych budowli,
inwestowanie w maszyny rolnicze itp. Jednym z zadań jest też zajmowanie się
zwierzętami, jakie hoduje w gospodarstwie [8].
The Sims 4: Psy i koty – gracz za pomocą edytora do kreowania pupili tworzy
zwierzątka według własnego uznania: dobiera sierść, kształt budowy jego ciała,
ubiera w ubranko, zdobi np. kokardką. Gracz doświadcza zwierzęcej przyjaźni
i radości. Opiekuje się zwierzakami, szkoli je i bawi się z nimi. Może także wcielać
się w rolę weterynarzy pracujących w specjalnych klinikach weterynaryjnych,
gdzie zajmą się leczeniem chorób, o ile na nie zapadną koty lub psy – może je
diagnozować, leczyć, a nawet przeprowadzać skomplikowane operacje [8].
W grze Kochane zwierzaki: Kotki i Pieski gracz także może zaopiekować
się wirtualnym zwierzątkiem, m.in. takich ras, jak husky, owczarek niemiecki,
dalmatyńczyk, kot syjamski i „dachowiec”. W grze można wychodzić ze swoim
kotkiem i pieskiem na spacery, kąpać je, bawić się z nimi w aportowanie i skoki
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przez beczki. Można nauczyć zwierzęta wielu sztuczek. Jeżeli gracz będzie się
dobrze opiekować się swoim pupilem, wygra on wszystkie zawody i konkursy
piękności. Gdy odpowiednio zadba o pożywienie, ruch i zabawę, zwierzaki będą
zwinne i radosne [8].
Shelter to przygodowa gra akcji, w której gracz wciela się w matkę młodych
borsuków, ochraniającej potomstwo przed groźnymi drapieżnikami, myśliwymi
i ich psami oraz sytuacjami losowymi (pożary, powodzie, burze, śmierć głodowa). Na początku musi wybudować legowisko, potem poszukać pożywienia
i nieustannie ochraniać młode przed zagrożeniami. Grający ma okazję przekonać
się, jak ciężko jest przetrwać w dziczy i poznać niebezpieczeństwa, które stwarza
sama natura [8].
Szpital Zwierząt to gra, w której gracz wciela się w miłą pielęgniarkę Chloe
i pomaga jej leczyć zwierzęta. Trzeba małych pacjentów przenosić do odpowiednich pomieszczeń, w których będą diagnozowani i leczeni. Gdy zwierzak znajdzie
się we właściwym pomieszczeniu, musi go zbadać i wyleczyć. Za udany zabieg
inkasuje pieniądze i odblokowuje kolejne pomieszczenia i zadania [10].
Podobne aspekty dotyczą gry Młody Doktor: Łapy i Pazury czy Młody
Doktor 2: Łapy i Pazury. W pierwszej gracz posiada własną klinikę dla zwierząt
„Łapy i pazury” i jego zadaniem jest leczenie zwierząt i otaczanie ich miłością,
aby szybko powróciły do zdrowia. Takiej pomocy może udzielić w 20 różnych
przypadkach. W wolnej chwili może także osiodłać konia i wyruszyć na długą
przejażdżkę po plaży, przez łąki i pola lub do pobliskiego lasu [8]. W drugiej gracz
także wciela się w postać weterynarza, buduje dla zwierzaków (m.in. kotów, królików, świnek morskich, owiec, psów, papug, saren) bezpieczny kąt i pomaga im
wrócić do zdrowia. Taka praca mu się opłaci, bo podopieczni wrócą do zdrowia
i obdarzą grającego miłością. W grze jest także czas na relaks: zabawę, konną
przejażdżkę po okolicy [8].
Młody Doktor w Australii to gra, gdzie grający wciela się w postać doktora
zwierząt i rusza na pomoc Australii. Grający może m.in. zaopiekować się rzadkimi gatunkami zwierząt (kangurami, misiami koala, pieskami dingo), w tym
zwierzętami rannymi i dzikimi. Jego zadaniem jest stworzenie im przytulnego
i bezpiecznego miejsca, aby szybko mogły powrócić do zdrowia. Może także
znaleźć jakieś zagubione zwierzęce maleństwo i otoczyć go opieką do czasu, aż
będzie mogło wrócić do swojego naturalnego środowiska [8].
Dogz 06 to gra, w której gracz wybiera cudownego szczeniaczka. Ma do wyboru 49 różnych psów podzielonych na 18 różnych ras. Podczas gry może nadać
pieskowi imię, szkolić go, bawić się z nim, zabrać pieska na spacer, do ogrodu,
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karmić, dbać o niego (kąpiele, czesanie itp.) oraz trenować zupełnie tak, jakby
był to prawdziwy piesek [8].
Także w grze Littlest Pet Shop główne zadanie gracza to eksploracja okolicy,
obserwacja życia 32 odmian zwierzątek oraz zabawa z nimi. Może to się toczyć
się wewnątrz magicznego sklepu zoologicznego lub w specjalnie przygotowanych
fikcyjnych światach (plac dla zwierząt, lodowa kraina, dżungla oraz ogród). Ma
też okazję do organizowania dla swoich podopiecznych np. urodzin [8]. W obu
tych grach grający doświadczają więzi z wychowywanymi przez siebie zwierzątkami.
Hotel for Dogs to gra o losach schroniska dla psów. Andi i Bruce znajdują
psa Frideya, którego zatrzymują i przenoszą do pobliskiego opuszczonego hotelu.
Z czasem przybywa tam coraz więcej czworonogów. Gra opiera się na podróżowaniu po niezamieszkanym hotelu i zbieraniu rzeczy, z których potem tworzy się
zabawki dla psów. Gracz musi także dbać o zwierzaki – karmić je, czesać, bawić
się z nimi. Niestety, musi też pokonywać trudności, ponieważ w prowadzeniu
schroniska przeszkadzać mu będą ciekawscy sąsiedzi oraz hycle [8].
Wildlife Park to gra, w której gracz wciela się w wirtualnego zarządcę zoo lub
rezerwatu przyrody. Na początku musi zaprojektować własny obiekt – rozmieścić
klatki ze zwierzętami, wyznaczyć chodniki, zlokalizować miejsce, gdzie można
coś zjeść, zaopatrzyć zoo w wirtualne atrakcje itp. Musi sprowadzić odpowiednie
zwierzęta, a następnie zadbać o nie poprzez wynajęcie odpowiednich ludzi oraz
ustalić ceny biletów oraz innych atrakcji, tak aby inwestycja przynosiła należyte
zyski [8].
W grze Wildlife Park 3: Świat dzikich zwierząt gracz również zarządza
ogrodami zoologicznymi, dbając o ich dobrą kondycję. Jego zadaniem jest budowanie i utrzymywanie ogrodów zoologicznych. Ma do dyspozycji szereg rozmaitych gatunków zwierząt (m.in. żyrafy, nosorożce, słonie, lwy, goryle, pumy itd.)
i roślin. Podczas zabawy musi mieć na uwadze szereg elementów, w tym zmienne
warunki pogodowe, które wpływają na stan ogrodu i jego mieszkańców [8].
Są także gry, które przypominają, że zwierzęta mają swoje prawa, że nie wolno ich łamać i trzeba walczyć o ich przestrzeganie.
Parklife to jedna z takich gier, umożliwiająca zbudowanie lunaparku, rezerwatów przyrody, parków i ogrodów zoologicznych. Po zbudowaniu parku gracz
może ustalić ceny biletów oraz zatrudnić służby opiekujące się tym terenem.
Bardzo istotny aspekt gry polega na tym, że dzięki stworzeniu nowych przepisów
miejskich i parkowych gracz może zadbać o prawa żyjących tam zwierząt [8].
Podobny problem porusza gra Różowa Pantera ratuje dzikie zwierzęta,
w której organizacja społeczna, zajmująca się ochroną praw zwierząt, poprosiła
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Panterę o pomoc w szczytnym celu uratowania zagrożonych gatunków. W czasie
trwania gry można zwiedzić kawał świata, rozwiązać szereg łamigłówek oraz
zagadek, wiele dowiedzieć na temat różnych zwierząt [11].
Wiele gier wpisuje się w złożony problem odpowiedzialności człowieka za
otaczający świat (rośliny i zwierzęta). Warto wspomnieć np. grę Whiplash, która
z humorem odnosi się do problemu prowadzenia doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych i ukazuje ucieczkę dwóch zwierzęcych bohaterów, łasicy i królika
[12]. W Wielkiej Brytanii [12] gra wywołała kontrowersje w związku z opiniami
przedstawicieli policji i świata nauki uważających, że gra może przyczynić się do
nasilenia ataków terrorystycznych mających na celu uwolnienie zwierząt.
Motyw odpowiedzialności za „innych zwierzęcych” pojawia się w projekcie Game of horseshoes for the Anthropocene Madeleine Boyd, zwracającym
uwagę na wyzysk koni wyścigowych w Australii i na niepewność ich losów. Jest
to klasyczna gra w podkowy, którą doposażono w ekran z ukazującymi się komunikatami na temat dalszych losów koni biorących udział w gonitwach. W zależności od tego, gdzie padały podkowy, ukazywały się różne komunikaty, np. że
koń zginął na torze, że trafił na sprzedaż, że był zmuszony do udziału w kolejnych
wyścigach, że został wykupiony do klubu jeździeckiego dla dzieci [13].
Niestety, są również gry pełne przemocy, ukazujące np. brutalność zwierząt.
W wielu grach bohaterami są wirtualne zwierzęta, zarówno z wykorzystaniem
postaci realnych zwierząt (np. w serii Petz), w formie robota terapeutycznego
Paro, zwierząt wymyślonych (np. Tamagochi), jak i sprzedawane w postaci zabawek Furbies.
Według Stasieńki [14] bardzo ciekawym gatunkiem gier są różnorodne symulatory zwierząt, w których „ujawniają się także interesujące konteksty związane z animal studies i nowym animizmem, np. Shark Simulator, Wolf Simulator,
Bear Simulator, Savanna Run”. Najczęściej nie mają one dużo wspólnego z symulowaniem rzeczywistych zachowań zwierząt, a raczej wykorzystują ich postaci do
ukazywania pojedynków z innymi zwierzętami, z którymi w naturze nie walczą,
albo walki z ludźmi. W np. Angry Shark Simulator 3d gracz steruje awatarem
rekina i dokonuje agresywnych mordów na pływakach i wędkarzach na łodziach.
Stasieńko [14] uważa, że twórcy tego typu gier dokonują niejako zawłaszczenia
postaci zwierząt, tworząc z nich krwiożercze monstra.
W Maneater, 30-poziomowej grze akcji, gracz wciela się w rekina-ludojada,
osieroconego przez matkę, pływającego po zbiornikach słodkowodnych i siejącego spustoszenie wśród lokalnej fauny oraz ludzi. Zabawę gracz rozpoczyna
z raczej dość spokojnie wyglądającym rekinem, ale w miarę postępów zwiększa
jego siłę bojową i dodatkowe umiejętności. Ważnym elementem gry jest wal-
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ka – pożeranie ludzi oraz potyczki toczone pod wodą z innymi jej okupantami.
W każdym z przygotowanych na potrzeby gry obszarów grający natrafia na drapieżnika alfa, a jego pokonanie jest nie lada wyzwaniem [15].
Wielu młodych osób w świecie rzeczywistym twierdzi, że nigdy by nie
skrzywdziło żadnego zwierzęcia. Niestety, kiedy „zamyka się” w świecie wirtualnym, zapomina o tym i stosuje przemoc. Przemoc w grach stosowana wobec
ludzi stale budzi wiele kontrowersji do dziś, tej w stosunku do zwierząt poświęca
się mniej uwagi. Dlaczego tak się dzieje? Gracz z pewnością uważa, że zwierzę
pikselowe nie jest prawdziwe, więc nadaje się do torturowania, ponieważ nie
jest prawdziwy? W grach i ludzie i zwierzęta często są przedstawiani przedmiotowo – więc można je bić, ranić, torturować i zabijać. To niestety może sprzyjać
zmniejszeniu szacunku wobec zwierząt.
Do grupy gier z elementem przemocy wobec zwierząt można zaliczyć np.
grę symulacyjną TheHunter: Call of the Wild. Gracz staje się w niej myśliwym,
który wyrusza na łowy na tereny o łącznej powierzchni 128 km2, zamieszkiwane
przez jelenie, żubry, ptaki, małe zwierzęta i owady. W grze zachowany jest cykl
dobowy oraz zmieniające się warunki atmosferyczne. Gracz podczas łowów musi
nasłuchiwać odgłosów zwierząt, wyczuwać ich zapach oraz śledzić zachowania,
korzystając z rozmaitych wabików i przynęt. Niestety, może także chwycić za
broń (karabiny, strzelby i łuki) lub zastawiać sidła [16].
Z kolei w grze Gun Monkeys gracz wciela się w małpy walczące o źródła
energii. W tym celu ludzie wysyłają w przyszłość małpy, by te przynosiły z powrotem źródła energii. Pomiędzy małpami wywiązuje się konflikt, w którym
walczą ze sobą, wykorzystując różne rodzaje broni [11].

Podłoże zachowań agresywnych wobec zwierząt
Ten, który walczy z potworami, powinien zadbać,
by sam nie stał się potworem.
Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas.
Friedrich Nietzsche [17]

Badania dotyczące okrucieństwa wobec zwierząt były już prowadzone w latach 80. XX w., co spowodowało, że Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne
w roku 1987 wpisało okrucieństwa wobec zwierząt do listy kryteriów diagnostycznych zaburzenia zachowania w „Podręczniku diagnostycznym i statystycznym zaburzeń psychicznych” [18–23].
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Niestety, pewne oddziaływania szkodzące zwierzętom są aprobowane społecznie i kulturowo (np. badania medyczne) i są prezentowane różne postawy
wobec poszczególnych gatunków zwierząt oraz różne formy okrucieństwa (od
drażnienia, po torturowanie) [18–21].
W literaturze przedmiotu uważa się, że agresja skierowana na zwierzę jest
wypadkową cech sprawcy oraz okoliczności zdarzenia, natomiast jej wyjaśnienie
jest możliwe za pomocą analizy czynników z okresu dzieciństwa i dorosłości [20,
23]. Do takich doświadczeń, które mogą przyczynić się do zachowań okrutnych
wobec zwierząt, należy zaliczyć kary cielesne, przemoc fizyczną, wykorzystanie
seksualne oraz występowanie przemocy w rodzinie [19].
Felthous [22] w badaniach w grupie pacjentów psychiatrycznych wykazał, że
osoby bardziej agresywne cechowały się większą ilością epizodów maltretowania
zwierząt w stosunku do pozostałych osób.
Z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Auckland przeprowadzili badania
dotyczące zaobserwowanych w trakcie pracy przejawów okrucieństwa wobec
zwierząt, w grupie 383 zarejestrowanych, czynnych zawodowo lekarzy weterynarii, pracujących w klinikach co najmniej pięć lat [23]. Wykazali, że 63%
respondentów było świadkami okrucieństwa wobec zwierząt przynajmniej raz
w ostatnich pięciu latach, a najczęstszym obiektem przemocy były psy, następnie
koty domowe, a potem bydło domowe. Większość ankietowanych (97%) była
przekonana, że lekarze weterynarii mają moralną i prawną odpowiedzialność,
aby interweniować w przypadku przemocy wobec zwierząt. Uważała także, że
prawdopodobieństwo przemocy w stosunku do najbliższej rodziny, w tym dzieci
(77%) i współmałżonka (70%), wzrasta, gdy osoba znęca się nad zwierzętami.
W związku z tym można wysnuć wniosek, że reagowanie na przypadki celowego
krzywdzenia zwierząt, zaobserwowane podczas praktyki, mogą przyczynić się do
ograniczania tego typu zachowań przenoszonych na ludzi [23].
Osoby, które poświęcają dużo czasu na „gry agresywne”, są mniej wrażliwe
na krzywdę i zło, zatracają kontakt z rzeczywistością, a uzależnione od gier często reagują wybuchami niekontrolowanej złości i agresji. Rodzice takich dzieci
powoli tracą z nimi kontakt.
W grach komputerowych gracz sam dokonuje czynów agresywnych, ale
pomimo że nie jest to agresja rzeczywista, tylko symulowana, to „oswaja się”
z nią i aby wygrać, musi się stać agresorem i czynić przemoc. Agresja staje się
dla takiego gracza czymś nieważnym, a jednocześnie oczywistym. Zagrożeniem
płynącym z agresywnych gier komputerowych są także tendencje destruktywne,
np. sadyzm.
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Bohaterowie agresywnych gier najczęściej mają całkowitą kontrolę nad swoją
postacią w grze. Może także korzystać np. z różnego rodzaju broni i własnej siły
fizycznej. Niestety, dzięki tej „mocy” może traktować w sposób okrutny/bestialski swoje ofiary. Często w grach dochodzi do scen torturowania oraz zabijania
z zimną krwią zwierząt. Takie wielogodzinne funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistości może prowadzić do obniżenia wrażliwości i problemów z odróżnieniem dobra i zła oraz przeniesienia zachowań. Tego typu gry komputerowe powodują nasilenie agresji i zobojętnienia wobec ludzkiego cierpienia i przemocy.
Z literatury przedmiotu wynika, że nie ma jednoznacznych wyników potwierdzających wpływ gier komputerowych zawierających sceny agresji i przemocy na zachowanie dzieci i młodzieży [24]. Stwierdzono słaby związek pomiędzy przemocą w grach a występowaniem zachowań agresywnych a przemocą
ukazywaną w grach, ale silniejszy u chłopców niż u dziewczynek oraz że czynnikiem mającym znaczenie w kontekście występowania u grających negatywnych
zachowań jest czas poświęcany na granie [24].
Inne badania wykazały [25], że pod wpływem długotrwałego korzystania
z gier komputerowych zawierających sceny agresji i przemocy w osobowości
gracza mogą zachodzić trwałe zmiany. Ukazywanie agresji w grach, w tym w odniesieniu do zwierząt, ewidentnie prowadzi do modelowania, naśladowania zachowań przemocowych w życiu społecznym, rozwoju zaburzeń zachowania i postaw antyspołecznych oraz przejawów postaw agresywne wobec innych (głównie
w sytuacjach konfliktowych) w życiu dorosłym [24–25].
Udowodniono [26], że granie w gry oparte na przemocy i agresji prowadzi
do wykształcenia się/wzmocnienia u gracza orientacji egoistycznej, do ograniczenia empatii oraz do desensytyzacji, czyli obniżenia wrażliwości na bodźce
wywołujące wrażenia i emocje [27].
Badania Hulla i wsp. [28] dotyczące gier komputerowych opierających się
na przedstawianiu ryzyka i przemocy dowiodły szeregu zależności pomiędzy ich
użytkowaniem a ilością alkoholu wypijanego przez graczy, częstotliwością palenia papierosów oraz przejawami używania agresji w kontaktach z innymi ludźmi,
tendencją do częstych kontaktów seksualnych. Granie w gry promujące agresję
i przemoc osłabia bowiem mechanizmy samokontroli, a to może przekładać się
na częstsze występowanie u graczy zachowań ryzykownych [28].
W wielu badaniach [29–31] stwierdzono, że nawet 15-minutowa sesja brutalnej gry (np. Mortal Kombat) powoduje wzrost agresji u osób badanych. Efekt
ten w literaturze przedmiotu nazywa się efektem ekspozycji gry wideo (video
game exposure effect).
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W literaturze przedmiotu wykazano, że stopień agresji ujawnianej po grze
powiązany jest:
• z funkcją ilości krwi widzianej na ekranie [30–31];
• z możliwością spersonalizowania awatara (nadania indywidualnych cech
komputerowej manifestacji gracza) [31–32];
• ze stopniem realizmu (zakres w jakim obrazy widziane w grze mogą być
zobaczone w realnym świecie) [29–31];
• z czynnikami osobowościowymi – np. osoby badane, zakwalifikowane jako
agresywne według wyniku uzyskanego w Kwestionariuszu Agresji w trakcie
gry wykonują więcej akcji o zabarwieniu agresywnym (np. częściej korzystają
z broni palnej, częściej uderzają i zabijają komputerowe postaci) niż osoby
z niskim wynikiem w kwestionariuszu [31, 33].

Podsumowanie
Wszelka przemoc wynika z tego, że ludzie oszukują się, wierząc,
że ich ból wywołali inni ludzie i że w związku z tym ci ludzie zasługują na karę.
Marshall Rosenberg [34]

Gry generują opisane w rozdziale zjawiska w znacznie większym stopniu niż
oglądanie przejawów agresji w telewizji, ponieważ najważniejsze znaczenie ma
tu aktywne uczestnictwo – gracz nie tylko ogląda sceny przemocy, ale sam akty
brutalnej agresji, w tym wobec zwierząt. Już dawno wykazano zależność pomiędzy krzywdzeniem zwierzęcia a przemocą skierowaną wobec osób najbliższych.
Badania Acione [35], przeprowadzone w schronisku dla kobiet dotkniętych
przemocą domową, wykazały, że 71% kobiet deklarowało także znęcanie się ich
partnera nad zwierzęciem i miały one postać np. zakopywania żywego zwierzęcia, strzelania do niego, umieszczenia w blenderze itd. Z kolei w schronisku dla
kobiet przemoc partnera wobec zwierząt zadeklarowało 46,5% kobiet [cyt. za
35]. Stwierdzono też, że partner kobiet stosujący przemoc wobec dzieci zwykle
atakował także zwierzęta [cyt. za 35].
Warto podkreślić, że rynek gier rozwija się bardzo szybko, konieczne jest
więc podejmowanie działań, które będą sprzyjały tworzeniu takich gier, gdzie nie
będzie brutalnego traktowania zwierząt. Wiele firm na szczęście już podchodzi
do tematu bardzo poważnie. W grze Red Dead Redemption gracz może otrzymać ujemne punkty honoru za wszelkie niegodziwe i hańbiące rodzaje zachowań,
w tym np. zabijanie udomowionych zwierząt [36].
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EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH DAWNIEJ
Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności, by za tyle
zła, wyrządzonego zwierzętom przez ludzi, pospieszyć im z jakąkolwiek pomocą [1]
Albert Schweitzer

WPROWADZENIE
Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Są dla niego
wiernym i oddanym towarzyszem, całkowicie bezinteresownym przyjacielem,
mają zastosowanie użytkowe. Około 10 tys. lat p.n.e. człowiek zaczął porzucać
koczowniczy, myśliwsko-zbieracki tryb życia i zajął się uprawą roślin i hodowlą
zwierząt. Najwcześniej udomowionym zwierzęciem był pies. Pierwsze znaleziska
świadczące o jego udomowieniu pochodzą sprzed 14 tys. lat. Natomiast najstarsze ślady udomowienia owiec i kóz pochodzą sprzed 8–10 tys. lat.
Zwierzęta stanowią źródło żywności (już człowiek pierwotny polował na
różne zwierzęta), wykorzystywane są też w terapii. Pod koniec XVIII w. zaczęto
podejmować próby wykorzystania obecności zwierząt do leczenia chorych [2].
Pomimo tego, że więź między człowiekiem a zwierzęciem jest szeroka, wielopłaszczyznowa i jednocześnie nierozerwalna, wiele osób potrafi wykazywać
się względem nich ogromnym okrucieństwem. Przez całe stulecia dominowało
przekonanie, że zwierzęta są przedmiotami, które nie tylko nie potrafią myśleć,
ale i odczuwać cierpienia.
Żyjący na przełomie XVI i XVII stulecia Kartezjusz zaproponował mechanistyczną teorię wszechświata, zwierzęta sprowadził do roli automatów. Według
tej koncepcji zwierzęta nie mają rozumu, który jest oddzielną substancją, wykraczającą poza fizyczną rzeczywistość. Powoduje to, że są one tylko automatami,
istotami, które nie mając duszy, nie myślą, działają automatycznie. Twierdził on,
że zwierzęta mogą widzieć, słyszeć i czuć, ale nie są świadome, w związku z czym
nie czują bólu i cierpienia [3].
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Postrzeganie zwierząt zmieniło się dopiero w XIX stuleciu [4]. Rewolucja
w tej dziedzinie, w dużej mierze związana z rozwojem nauki, nastąpiła w drugiej
połowie XX w.
Jak dowodził Peter Singer, wszystkie istoty zdolne do cierpienia zasługują na
równe traktowanie i jedynym sensownym traktowaniem zwierząt jest takie, które
maksymalizuje dobro i minimalizuje cierpienie [5].
Niestety, co roku na całym świecie miliony zwierząt wykorzystywanych jest
w laboratoriach. Według danych z lat 90. ub. wieku, kiedy zaczęto ograniczać
liczbę testów na zwierzętach, w Stanach Zjednoczonych było to 20–25 mln kręgowców rocznie, 1,95 mln w Kanadzie, w Japonii 9–10 mln, a w Wielkiej Brytanii
1,91 mln zwierząt rocznie [cyt. za 6]. Z raportów Krajowej Komisji Etycznej
ds. Doświadczeń na Zwierzętach wynika, że liczba zwierząt wykorzystywanych
w Polsce do celów doświadczalnych wynosiła w roku 2008 – 275 888, natomiast
w 2013 r. – 162 156 [7]. Eksperymenty na zwierzętach najczęściej wykonywane
są w celach: badawczych, technologicznych (w zakresie medycyny, weterynarii,
stomatologii i biologii), produkcyjnych (badanie jakości wytwarzanych produktów, urządzeń medycznych, stomatologicznych czy weterynaryjnych), toksykologicznych, diagnostycznych i edukacyjnych [7].
Pomimo doskonalenia metod badawczych, które ograniczają populację zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych, wykorzystanie ich w doświadczeniach jest nieuniknione, gdyż bez nich nie byłoby postępu w nauce [8].

EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH DAWNIEJ
Testy przeprowadzone na zwierzętach nie są wymysłem współczesności.
Przez wieki eksperymenty na zwierzętach odgrywały ważną rolę w badaniach
medycznych.
Historia badań na zwierzętach sięga czasów starożytnych. Za prekursora
badań eksperymentalnych na zwierzętach uważa się greckiego lekarza, żyjącego
w latach ok. 305–245 p.n.e., Erasistratosa z Keos. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie wiwisekcji zwierząt (wiwisekcja – z łac. vivus – żywy, sectio –
cięcie – to zabieg operacyjny na żywym zwierzęciu, przeprowadzany w celach
naukowych) [9] wskazał na istnienie węzłów chłonnych i zjawiska krążenia krwi.
Podał też pierwszy opis anatomii serca, wyróżnił nerwy czuciowe i ruchowe,
podkreślał znaczenie mózgu i odnotował jego zwoje [10].
Do jednych z najważniejszych badaczy i eksperymentatorów należał Galen,
urodzony w 129 r. p.n.e. w Pergamonie grecki lekarz i przyrodnik (zmarł w 199 r.
p.n.e.). Interesował się on niemal wszystkimi gałęziami medycyny, ale szczególnie
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upodobał sobie anatomię i fizjologię. Często wykonywał sekcje zwierząt, głównie
małp. Zakładał bowiem, że mają one budowę zbliżoną do człowieka. Niestety,
takie bezkrytyczne przekonanie o anatomicznym podobieństwie ciała ludzkiego
i małpy było przyczyną wielu błędnych wniosków. Badania fizjologiczne Galen
prowadził w oparciu o wiwisekcje świń, np. przecinał mięśnie międzyżebrowe
i rdzeń kręgowy na różnych wysokościach, co doprowadziło do wielu trafnych
odkryć, np. roli mięśni szyjnych i międzyżebrowych oraz przepony w mechanizmie oddychania. To właśnie Galen odkrył, że przez tętnice przepływa krew,
a nie – jak sądzono dotychczas – powietrze. Opisał siedem nerwów czaszkowych,
zastawki serca oraz różnice między tętnicami a żyłami [11–12]. Wykazał też
(podczas demonstracji na żywym stworzeniu), że niesłuszne było dotychczasowe
przekonanie, oparte na autorytecie Hipokratesa, że „w lewej komorze serca mieści się inteligencja ludzka”. Galen, przecinając nerw w szyi zwierzęcia, wykazał,
że to mózg, a nie serce, kontroluje ruchy ciała [13].
Znakomity, dokładny i dociekliwy anatom Leonardo da Vinci (1452–1519)
przeprowadził wiwisekcję świni, aby zaobserwować jej bijące serce. Uważał on,
że serce jest tworem mięśniowym, a na rysunkach tego organu (Leonardo da
Vinci był m.in. wielkim malarzem) uwidocznił odkryty przez niego w sercu owcy
„węzeł regulujący” [12].
Andreas Vesalius (1514–1564), przeprowadzając wiwisekcję, wykazał, że
„pies z otwartą klatką piersiową może być utrzymany przy życiu, jeśli jego płuca
są sztucznie wentylowane za pomocą miecha” [cyt. za 14]. Vesalius był twórcą
nowożytnej anatomii. Szukał różnic pomiędzy budową człowieka a zwierząt.
Wiwisekcje przeprowadzał na żywym zwierzęciu bez znieczulenia, tylko unieruchamiając go [15].
Dzięki wiwisekcyjnym eksperymentom na psach William Harvey (1578–
1657), angielski anatom i fizjolog, twórca fizjologii eksperymentalnej, jako pierwszy odkrył w roku 1628 zasady ruchu krwi w naczyniach i ukazał rolę, jaką
ogrywa serce w tym zjawisku. Był przeciwnikiem samorództwa. Twierdził, że
wszystko, co żywe, pochodzi z jaja („omne vivum ex ovo”) [12, cyt. za 14, 16].
Szwedzki patolog i farmakolog Johann Jakob Wepfer (1620–1695) jako
pierwszy testował trucizny (cykuta, tojad, ciemiernik) na zwierzętach, w odniesieniu do ich działania na ludzi. Ostrzegał też przed stosowaniem arsenu,
antymonu i rtęci w medycynie [17].
Włoski lekarz i anatom, profesor w Bolonii i Pizie, Marcello Malpighi (1628–
1694), również prowadząc badania na zwierzętach, wykazał istnienie naczyń
włośniczkowych. Jest twórcą anatomii mikroskopowej. Opisał krwinki czerwo-
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ne, strukturę tkanki płucnej i śledziony, budowę skóry (stratum Malpighii) oraz
budowę nerek (kłębuszki Malpighiego) [12].
W 1666 r. członek angielskiego Royal Society, fizjolog Richard Lower, dokonał pierwszej transfuzji krwi z jednego psa po połączeniu jego tętnicy szyjnej
z żyłą drugiego psa przy użyciu rurek ze srebra [12].
Duży wpływ na rozwój medycyny miały prace Rene Descartes’a (Kartezjusza,
1596–1650). Odkrył on zjawiska odruchowe u zwierząt, co wiązało się z rozwojem neurologii. Kartezjusz jest niekiedy uznawany za twórcę teorii odruchów
[cyt. za 14].
Bez przeprowadzenia wielu wiwisekcji na zwierzętach nie byłoby możliwe
odkrycie zjawiska jajeczkowania i budowy jajnika. Dla rozwoju nauki o rozrodzie
przysłużył się Regnier de Graaf, holenderski lekarz, anatom i fizjolog [cyt. za
14]. Prowadząc również badania nad trawieniem, w roku 1664 po zastosowaniu
sztucznej przetoki u psa wyodrębnił sok trzustkowy [16].
Ważnym wydarzeniem w medycynie było odkrycie naczyń limfatycznych
w 1622 r. Dokonał tego włoski chirurg i anatom Gaspare Aselli w czasie wiwisekcji psa – chcąc obserwować proces trawienia zwierzęcia, rozciął jego brzuch [12].
Tlen jest niezbędny do procesów życiowych większości istot. Życiodajny
wpływ tlenu na organizmy żywe odkrył, dzięki wiwisekcjom, Joseph Priestley
(angielski chemik, fizyk i filozof, którego największym osiągnięciem było odkrycie tlenu) i Antoine-Laurent de Lavoiser (francuski chemik i przyrodnik, który
po raz pierwszy dokonał syntezy wody oraz jej rozkładu, ustalił skład powietrza)
[12]. W 1780 r. de Lavoiser razem z fizykiem P.S. de Laplace’em skonstruował kalorymetr lodowy pozwalający mierzyć ilości ciepła wydzielanego podczas oddychania. Do swoich badań użyli świnki morskiej, którą umieścili w kalorymetrze
i dokładnie zmierzyli ilość dwutlenku węgla i ciepła wydzielanego przez zwierzę w czasie oddychania. Następnie porównali to z ilością ciepła wytwarzanego
w czasie spalania węgla w celu wytworzenia takiej samej ilości dwutlenku węgla,
jaką wydychała świnka morska. W efekcie Lavoiser utwierdził się w przekonaniu,
że oddychanie jest formą spalania [18].
W 1659 r. Robert Boyle i Robert Hooke zbudowali pompę powietrza, znaną
jako „pompa próżniowa”. Budowa pompy umożliwiła Boyle’owi przeprowadzenie
bardzo wielu eksperymentów dotyczących właściwości powietrza. Uzyskane odkrycia dotyczące ciśnienia powietrza i próżni pojawiły się w pierwszej publikacji
naukowej Boyle’a pt. New Experiments Physico-Mechanicall, Touching the Spring
of the Air and Its Effects (1660). W książce tej opisał 43 eksperymenty dotyczące
wpływu powietrza na różne zjawiska. Boyle przetestował wpływ „oczyszczonego”
powietrza na spalanie, magnetyzm, dźwięk oraz zbadał wpływ zwiększonego ci-
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śnienia powietrza na różne substancje. W „Eksperymencie 40” testował zdolności owadów do latania w warunkach obniżonego ciśnienia. Bardziej dramatyczny
był „Eksperyment 41”, w którym wykazał, że aby przetrwać, żywe istoty zależne
są od powietrza. Podczas swoich eksperymentów w naczyniu pompy umieszczał
różne stworzenia: ptaki, myszy, węgorze, ślimaki i muchy. Następnie usuwał z naczynia powietrze i obserwował ich reakcje. Tak opisywał rannego skowronka:
„Ptak przez chwilę wydawał się wystarczająco żywy; ale po większym wydechu
zaczął wyraźnie opadać i wyglądać na chorego, a wkrótce potem dostał równie
gwałtownych i nieregularnych drgawek, jak to bywa u drobiu, kiedy wykręcano
im głowy: Ptak rzucił się w kółko dwa lub trzy razy i umierał z piersią do góry,
głową w dół i wykrzywioną szyją” [18].
Ciekawe doświadczenie przeprowadził Stephen Hales (1667–1761). W eksperymencie przeprowadzonym w roku 1705 po raz pierwszy dokonał pomiaru
ciśnienia krwi u konia, wprowadzając szklane rurki do żyły szyjnej i tętnicy szyjnej 10-letniej klaczy [16].
W latach 80. XVIII w. Luigi Galvani (1737–1798), chirurg, położnik i anatom, badając mięśnie zwierzęce (nogi żaby), zaobserwował zjawiska elektryczne
i stworzył teorię o istnieniu specjalnego rodzaju elektryczności, która nie wymaga pocierania. Nazwał ją elektrycznością zwierzęcą. Badania te dały początek
działowi fizyki – galwanizmu, a także metodzie leczenia prądem stałym niskiego
napięcia (galwanoterapii) [12].
Jednym z twórców nowoczesnego kierunku eksperymentalnego w fizjologii, patologii, farmakologii był francuski fizjolog i patolog Magendie François
(1783–1855). Znaczących odkryć z fizjologii dokonał dzięki rozwinięciu techniki wiwisekcyjnej. Znany był z przedmiotowego traktowania zwierząt. Uważano
go za osobę poddającą zwierzęta niepotrzebnym torturom w czasie publicznej
prezentacji [15].
Również wiek XIX dostarcza informacji na temat wiwisekcji. Twórcą współczesnego eksperymentu fizjologicznego jest Claude Bernard (1813–1878), francuski profesor fizjologii ogólnej. Największym jego odkryciem było wykazanie,
że niezbędny warunek życia i zdrowia istot żywych stanowi stałość środowiska wewnętrznego ustroju, czyli homeostaza [cyt. za 14]. Bernard badał wpływ
układu nerwowego na szereg objawów fizjologicznych i patologicznych [12].
Prowadził on również wieloletnie badania nad właściwościami kurary. Wykazał,
że podanie tego związku żabie wywołuje u niej porażenie mięśni szkieletowych
i zjawisko to wyjaśnił przerwaniem przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.
Wskazał tym samym na istnienie zakończeń neuromotorycznych i niezależnej
wrażliwości na bodźce [16].
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Otto Loewi, austriacki farmakolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii w 1936 r., prowadził badania nad chemicznymi mechanizmami przekazywania bodźców nerwowych. W swoim słynnym eksperymencie, opublikowanym
w 1921 r., umieścił bijące serce żaby, z przyczepionym nerwem błędnym, do
kąpieli solankowej. Roztwór soli fizjologicznej z kąpieli przepływał do drugiej kąpieli, zawierającej drugie bijące serce, tym razem z usuniętym nerwem błędnym.
Pobudzenie nerwu błędnego spowolniło pierwsze serce. Po okresie utajonym
drugie serce również zwolniło. Loewi argumentował to tym, że rozpuszczalna
substancja chemiczna, którą nazwał „vagusstoff ” (nazywając ją od nerwu i niemieckiego słowa oznaczającego substancję), przekazała bodziec nerwowy do
drugiego serca, wskazując tym samym, że proces neurotransmisji jest chemiczny.
Analiza chemiczna vagusstoffa wykazała, że jest to acetylocholina [19].
Prace z zakresu czynności układu nerwowego i narządów zmysłów, gł. przewodzenia we włóknach nerwowych, prowadził Edgar Adrian, brytyjski elektrofizjolog, który wraz z sir Charlesem Sherringtonem zdobył w 1932 r. Nagrodę
Nobla. Do swoich doświadczeń wykorzystywał żaby [20].
Jan Ewangelista Purkyne, czeski uczony, który zorganizował we Wrocławiu
pierwszy zakład fizjologii eksperymentalnej, w roku 1823 przedstawił dokładny
opis dna oka psa [16].
Na przełomie XIX i XX w. wiele doświadczeń naukowych, w których uczestniczyły psy, przeprowadził Iwan Pawłow. Zajmował się on badaniem psich mózgów dla określenia zjawiska wyższych czynności nerwowych, eksperymentów
dotyczących odruchu wydzielania śliny u psów oraz badaniem funkcjonowania
gruczołów trawiennych. W swoich słynnych doświadczeniach nad wydzielaniem
śliny u psów pod wpływem widoku pokarmu, jego zapachu i innych bodźców,
które sygnalizowały obecność pokarmu, zaobserwował, że zwierzę można wyuczyć, a następnie odpowiednio wzmacniając, zachować na długi czas i utrwalić
w formie odruchu [16]. W przeprowadzanych eksperymentach Pawłow nacinał
błony śluzowe psów i do kanałów ślinianek wprowadzał lejek. Zadaniem przetoki
ślinianki było gromadzenie śliny, która normalnie gromadziłaby się w pysku psa.
Ślina ściekała do specjalnych pojemników, dzięki temu Pawłow mógł dokładnie
zmierzyć ilość wydzielanego płynu. Mimo że zabieg był nieinwazyjny dla psa, to
część tych zwierząt sprzeciwiała się temu eksperymentowi. A będące pod wpływem emocji psy wydzielały więcej śliny niż w normalnych warunkach, co mogło
mieć wpływ na zafałszowanie wyników eksperymentu. Dzięki badaniom Pawłow
odkrył istnienie odruchu warunkowego. Nie wszystkie jednak jego doświadczenia były nieinwazyjne. Trwałe szkody na zdrowiu zwierząt wyrządziły np. eksperymenty na mózgu zwierząt czy zakładanie trwałych przetok na trzustki [21].
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Ludwik Pasteur, francuski chemik i mikrobiolog (1822–1895), jest powszechnie uważany za najważniejszą postać w historii medycyny. Poświęcił się badaniu
procesu fermentacji win oraz piw. Wykazał, że proces ten zachodzi przy działaniu
mikroorganizmów. Pasteur stwierdził także, że pewne gatunki mikroorganizmów
mogą wytwarzać niepożądane produkty i wywoływać szkodliwe konsekwencje dla
życia ludzi i zwierząt. W swojej pracy Badania chorób jedwabników w 1870 r. tak
napisał o mikrobach: „Rola owych nieskończenie małych istot jest, jak sądzę, nieskończenie duża, zarówno jako sprawców chorób, szczególnie zakaźnych, jak również jako tych, które rozkładają i zwracają do atmosfery wszystko to, co żyło” [22].
W latach 1880–1881 prowadził badania nad zakaźnością chorób epizootycznych – wąglika i cholery kur. Pasteur prowadził badania na zwierzętach, głównie na psach. Uważał, że w celu zakażenia zwierzęcia należy materiał zakaźny
wprowadzić do mózgu. Dlatego wiercił dziury w czole zwierzęcia. W wyniku
badań nad zwierzęcymi chorobami zakaźnymi Pasteur wykazał, że można im
zapobiegać poprzez uodpornienie organizmu za pomocą szczepień ochronnych,
osłabionymi zarazkami choroby. W latach 1880–1885 opracował szczepionki
przeciw cholerze drobiu, wąglikowi i różycy świń, a w roku 1885 zastosował po
raz pierwszy szczepionkę przeciw wściekliźnie u człowieka [23].
Duże zasługi dla rozwoju medycyny położył Robert Koch, niemiecki lekarz
i bakteriolog. W1873 r. rozpoczął on pracę nad wąglikiem, chorobą, która zabijała zwierzęta, głównie owce, bydło i konie, a także ludzi. Oglądał pod mikroskopem rozmazy krwi owiec z objawami klinicznymi wąglika i porównywał je
z obrazem krwi zdrowych zwierząt. W rozmazach krwi oglądanych pod mikroskopem zauważył, że obserwowane twory były martwe, nie poruszały się.
Był jednak pewien, że są one przyczyną choroby. Ponieważ nie miał pieniędzy,
nie mógł przeprowadzać eksperymentów na dużych zwierzętach (owcach lub
kozach), dlatego podjął się badań na gryzoniach. Przydatne okazały się myszy.
Ale stopniowo wprowadził również inne drobne ssaki – króliki i świnki morskie
[24]. Do przeniesienia materiału z tkanki chorego zwierzęcia użył drewnianego
patyczka zanurzonego we krwi. Drewniany patyczek został wprowadzony pod
naciętą w okolicę ogona skórę myszy, która po 24 h odpadła. W czasie sekcji
Koch stwierdził zmiany anatomopatologiczne odpowiadające wąglikowi, a we
krwi typowe laseczki wąglika.
Badania Kocha nad wąglikiem wskazały na istnienie związku zakażenia bakteriami patogennymi a konkretnym schorzeniem.
Swoimi badaniami udowodnił przydatność gryzoni w eksperymentach medycznych [24].
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Niemiecki lekarz Paul Ehrlich był twórcą nowego kierunku w terapii, opartego na wykrytym przez niego tropizmie barwników do organizmów żywych. To
odkrycie Ehrlicha doprowadziło do otrzymania preparatu chemicznego, który
dzięki krętkobójczym właściwościom znalazł zastosowanie w leczeniu kiły. Ehrlich w 1909 r. przeprowadził próbę na kilku królikach zakażonych krętkami
bladymi, wstrzykując im „preparat 606”, czyli salwarsan („zbawczy arsen”). Na
drugi dzień po podaniu preparatu krętki z krwi królików zniknęły, a po miesiącu
króliki były zdrowe. Udało się więc Ehrlichowi znaleźć skuteczny lek na chorobę,
która od stuleci nękała ludzkość [16].
Ernest Starling w 1905 r. jako pierwszy użył nazwy „hormony” dla produktów wydzielania wewnętrznego. Określenie to wprowadził dla odkrytej, wspólnie
z Williamem Maddock Baylissem, sekretyny, która wydzielana jest przez błonę śluzową dwunastnicy [16]. Odkrycie to było wynikiem badania, które prof.
Starling z University College London przeprowadził w grudniu 1902 r. na psie
terierze, usuwając mu trzustkę. Pies przez dwa miesiące żył w klatce, cierpiąc
przy tym katusze. W lutym 1903 r. profesor przeprowadził nielegalną wiwisekcję,
aby sprawdzić wyniki swoich badań. Ta operacja skończyła się śmiercią psa [25].
Zwierzęta, szczególnie psy, wykorzystywane były też w badaniach na insuliną i jej zastosowaniem w leczeniu cukrzycy. W roku 1889 Joseph von Mering
i Oskar Minkowski usunęli psu trzustkę. Efektem zabiegu była śmierć zwierzęcia.
Wykazali w ten sposób, że usunięcie trzustki u zwierząt powoduje wystąpienie
zespołu cukrzycowego [12]. Początkowo do usuwania objawów cukrzycy u psów
pozbawionych trzustki używano wyciągów całej trzustki. Okazały się jednak one
bezwartościowe. W 1921 r. w Toronto Frederick Grant Banting i Charles Herbert
Best uzyskali insulinę z trzustki cieląt, którą podali dożylnie chorym na cukrzycę
psom. Badanie krwi zwierząt po tym zabiegu wykazało bardzo szybki spadek
stężenia glukozy [26].
Również króliki odegrały pewną rolę w pracach nad cukrzycą. Hinduski
lekarz Sachchidananda Banerjee podawał tym zwierzętom kwas nikotynowy.
Wyniki eksperymentu wykazały, że związek ten może zapobiegać rozwojowi
cukrzycy [26].
Wielkie zasługi dla rozwoju endokrynologii i poznania mechanizmów hormonalnej regulacji ciśnienia krwi położył polski fizjolog Napoleon Nikodem
Cybulski. Największym jego osiągnięciem naukowym było odkrycie w 1895 roku
hormonalnego oddziaływania rdzenia nadnerczy oraz wyizolowanie podnoszącej ciśnienie krwi adrenaliny, którą nazwał nadnerczyną. Możliwe było to dzięki
eksperymentom, które przeprowadzał wraz z Władysławem Szymonowiczem na
psach. Do swoich badań wykorzystali równocześnie dwa psy, ze skrzyżowanym
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krążeniem krwi. Badacze wykazali, że krew wypływająca z żyły nadnerczy działa
tak samo na ustrój jak wyciąg tego gruczołu. W ten sposób dowiedli, że substancja czynna nadnercza wydziela się do krwiobiegu [cyt. za 14, 27].

ZWIERZĘTA A KOSMOS
Zwierzęta przyczyniły się do rozwoju wielu dziedzin nauki. Zanim człowiek
pojawił się w kosmosie, wysyłane tam były zwierzęta. Bez nich nasza wiedza o zachowaniu się organizmów w kosmosie byłaby dużo uboższa. To na zwierzętach
sprawdzano skutki przeciążeń, dużych prędkości, stanu nieważkości, przegrzania, wyziębienia, ekstremalnego hałasu, promieniowania, grawitacji.
We wrześniu 1783 r. odbył się pierwszy załogowy lot balonem, a załogę stanowiły: kogut, kaczka i baran. Jak donosiła wówczas prasa, po wylądowaniu
zwierzęta „żyły wszystkie i zgoła nie zdziczały” [28].
W Stanach Zjednoczonych w przestrzeń kosmiczną wysyłano małpy z racji
fizjologicznego podobieństwa do człowieka. W latach 1948–1951 NASA wystrzeliła poza atmosferę ziemską sześć małpek rezusów. Wszystkie nosiły imię
Albert, z odpowiednią cyfrą. W trakcie lotu udusił się Albert I, Albert II dotarł na
granice przestrzeni kosmicznej, niestety również zginął, gdy kapsuła roztrzaskała
się, opadając. Na wysokość 72 km dotarł Albert IV, przetrwał powrót, ale bezpośrednio po wylądowaniu skonał, prawdopodobnie z powodu „stresu termicznego”. Amerykański eksperyment kosmiczny pierwsza przeżyła rezus Miss Baker,
w 1957 r. Następnie w kosmos wypuszczono szympansa o imieniu Ham – był
pierwszym ssakiem naczelnym, który został wysłany w kosmos w ramach programu Mercury i z misji tej powrócił szczęśliwie po 17 minutach trwania podróży.
W listopadzie 1961 r. pięcioletni wówczas szympans Enos wziął udział w trwającym 200 minut locie. Ukończył go, lądując w oceanie. Według relacji świadków skakał i biegał po pokładzie okrętu, który wyłowił jego i kapsułę. Potrząsał
rękoma ludzi, którzy go z kapsuły wydobyli. Był pierwszym szympansem, który
znalazł się na orbicie okołoziemskiej. Pół roku później skonał na dyzenterię [29].
Zwierzęta w eksperymentach kosmicznych wykorzystywali również Francuzi. Początkowo były to szczury, następnie kotka Felicette, czarno-biały kot o przyjaznej naturze znaleziony na ulicy Paryża, do tej pory jedyna kotka, która została
wysłana w przestrzeń kosmiczną, 18 października 1963 r. Niedługo po powrocie
kotkę uśmiercono, aby zbadać jej mózg, bowiem elektrody wprowadzone w mózg
Felicette transmitowały podczas lotu impulsy na Ziemię [25].
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W 1973 r., w ramach misji Spacelab, w przestrzeń została wysłana ryba.
NASA wysłała na orbitę także pająki, które „z powodu odwodnienia” zdechły
po dwóch dniach. Rosjanie z kolei wystrzelili żółwie [29].
Agencje badawcze wysłały w kosmos bakterie, muszki owocowe, myszy,
szczury, chomiki, świnki morskie, żółwie, króliki, psy, koty, małpy, ryby, a nawet
jaja kur i różnych gatunków owadów [30].
Pierwszą istotą na orbicie okołoziemskiej była suczka Łajka, bezdomny pies
błąkający się po ulicach Moskwy. Łajka została wybrana do eksperymentu spośród 10 psów, które przygotowywano do lotu, ponieważ była kundelkiem (a więc
mniej kapryśna), suczką (potrzebowała mniej przestrzeni niż psy – nie musiała
unosić nogi podczas załatwiania się). Miała tez łagodny charakter, spryt i była
fotogeniczna. Została wysłana na orbitę 3 listopada 1957 r. z jednym posiłkiem
i siedmiodniowym zapasem tlenu. Suczce nie udało się przeżyć, zmarła prawdopodobnie z przegrzania lub stresu, aczkolwiek misja nie zakładała sprowadzenia
suczki na ziemię. Po 10 dniach podróży kosmicznej miała ona zostać otruta.
Pomimo śmierci Łajki Związek Radziecki nie zrezygnował z eksperymentowania
na psach i w roku 1960 w kosmos poleciały Biełka i Striełka. Były to pierwsze
zwierzęta, które odbyły lot na orbitę, skąd wróciły żywe [30].
Zwierzęta wysyłane na orbitę okołoziemską umieszczano w aluminiowych
kapsułach, które ograniczały ruch zwierzęcia, w związku z tym musiało ono
pozostawać w jednej pozycji, nic nie chroniło ich bezpieczeństwa. Zwierzęta
ginęły w męczarniach w trakcie eksperymentu lub wkrótce po nim. Same przygotowania do lotów były również traumatycznym przeżyciem dla zwierząt [25].

TRANSPLANTOLOGIA I ROLA ZWIERZĄT
Zwierzęta miały ogromny udział w rozwoju transplantologii.
John Hunter, jeden z największych chirurgów angielskich, prowadził m.in.
eksperymenty, które związane były z przeszczepianiem zębów. W 1771 r. wszczepił ludzki ząb w grzebień koguta. Zabieg zakończył się sukcesem – transplant
przyjął się. Udowodnił w ten sposób, że możliwe jest wykonanie przeszczepu
zęba, zabiegu zalecanego w celu zastąpienia zęba utraconego w wyniku próchnicy
czy ekstrakcji [31].
Wszczepienie narządu biorcy wymagało takiego połączenia jego naczyń z naczyniami wszczepianego narządu, które zapewniłoby normalne funkcjonowanie
krążenia. W 1902 r. francuski chirurg Alexis Carrel (1873–1944) opracował nową
technikę zszywania naczyń krwionośnych, którą zastosował w przypadku amputowanej psiej kończyny, wyciętej wraz z tętnicą i żyłą [26].
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W okresie międzywojennym, głównie w Stanach Zjednoczonych, prowadzono na zwierzętach liczne próby heterotopowego przeszczepiania serca. Kończyły
się one śmiercią zwierząt, bowiem nie znano jeszcze wówczas czynników, które
powodowały u biorców reakcje odrzucania przeszczepionych narządów. W latach 50. XX w. prowadzono również w różnych krajach doświadczenia na psach,
nad ortotopowym przeszczepianiem serca. Dużą rolę odegrały doświadczenia
Normana Shumwaya i Richarda Lowera. Opracowali oni technikę tej operacji
z małą liczbą zespoleń. Pies po ich operacji przeżył 8 dni [32].
W 1936 r. amerykański chirurg J.V. Schwind dokonał transplantacji nogi
u szczura, uzyskując znaczne odtworzenie przewodnictwa nerwowego i sprawności mięśni. Testowych przeszczepów serca dokonywano najpierw na psach,
kotach i królikach. Prowadził je m.in. w Moskwie w latach 40. XX w. Nikołaj
Petrovich Sinitsyn (1900–1972). Eksperymenty te polegały na wszczepianiu drugiego serca do wnętrza ciała (zwykle była to szyja) zwierzęcia doświadczalnego.
W wielu przypadkach dodatkowe serce, odpowiednio ukrwione i unerwione,
podejmowało swoje działanie, nie powodując zaburzeń w pracy pozostałych
układów organizmu [33].
W czerwcu 1958 r. jugosłowiańska zoolog Mira Pavlović (pracująca w USA)
przeszczepiła głowy zarodków kurcząt. Żyły one z wymienionymi głowami zwykle kilka dni. Jednemu pisklęciu udało się przetrwać aż 70 dni, a drugie pisklę
przeżyło 55 dni [26].
Operację przeszczepienia małpiego serca człowiekowi wykonano 23 stycznia
1964 r. w Jackson. Dawcą był szympans imieniem Bino, a biorcą znajdujący się
w stanie agonalnym Boyd Rush. Tego skomplikowanego, wielogodzinnego zabiegu dokonał amerykański chirurg James Daniel Hardy z University of Mississippi Medical Center Hospital. Przeszczepiony organ podjął samodzielną pracę.
Trwała ona kilkanaście minut, później, poprzez wszyte elektrody, niezbędna była
stymulacja elektryczna. Tylko przez 90 minut pracowało w ludzkim organizmie
zbyt małe i za słabe serce małpy. Operacja ta dowiodła, że możliwe

jest wykonanie przeszczepu serca u człowieka [26, 34]. Podczas eksperymentu przeprowadzonego w latach 70. XX w. neurochirurg Robert White wszczepił głowę rezusa
innej małpce tego samego gatunku. Dzięki ochłodzeniu temperatury ciał małp
podczas zabiegu do ok. 15°C utrzymywał je przy życiu. Małpa z przeszczepioną
głową żyła przez osiem dni, ale jej układ immunologiczny odrzucił głowę i zwierzę zmarło [35].
28 czerwca 1992 r. pobrano wątrobę pawianowi w celu wszczepienia jej młodemu mężczyźnie, który cierpiał na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Operację
przeprowadzili lekarze z University of Pittsburgh Medical Center w Pensylwanii.
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Niestety, w wyniku wdania się infekcji bakteryjnej pacjent zmarł. Był to pierwszy
w dziejach tego rodzaju zabieg, który początkowo rokował spore nadzieje [26].

ZWIERZĘTA A GENETYKA
Pierwszym w historii genetyki zwierzęciem sklonowanym z komórek somatycznych dorosłej owcy – z komórek gruczołu mlekowego – była owieczka Dolly
[36]. Przyszła ona na świat 5 lipca 1996 r. w Instytucie Roslin we wsi Roslin pod
Edynburgiem, a jej sklonowania dokonali Ian Wilmut i Keith Campbell. Według Campbella klonowanie postrzegać należy jako sposób na eliminację wielu
groźnych chorób. Metoda ta miała umożliwiać pozyskiwanie i przechowywanie
najsilniejszych genów, co stworzyło nowe możliwości m.in. dla biologii i medycyny. Od tego czasy sklonowano wiele innych zwierząt: myszy, konie, kozy, koty.
Jednak w 2003 r. owieczka Dolly została uśpiona z powodu postępującej choroby
płuc. Wówczas zaczęto podejrzewać, że w wyniku klonowania mogą powstawać
wady genetyczne [37].
W lutym 1915 r. amerykański genetyk Wilmon Newell opublikował wyniki
prac dotyczących krzyżowania, w celu wykrycia zasad dziedziczenia cech, dwóch
odmian pszczoły miodnej.
Morgan Thomas Hunt, zoolog i genetyk, jest autorem chromosomowej
teorii dziedziczności. Obserwując mutacje u muszki owocowej, wysunął teorię
co do lokalizacji genów w chromosomach. W 1933 r. otrzymał Nagrodę Nobla
za odkrycia roli chromosomów w przekazywaniu cech dziedzicznych. Muszki
mutowano poprzez naświetlanie promieniami Roentgena i promieniowaniem
radowym [26, 38].
Pod koniec lat 90. XX w. Dale Shenk dokonał genetycznej modyfikacji myszy,
wywołując u nich objawy choroby Alzheimera. Jego badania wykazały, że immunizacja myszy transgenicznych eksperymentalną szczepionką Aβ zmniejszyła
gromadzenie się płytek amyloidowych w ich mózgach, co budziło nadzieję, że
immunoterapia może potencjalnie działać w chorobie Alzheimera [26, 39].
Ralph Brinster, amerykański genetyk, w roku 1982 wszczepił myszy gen
szczura odpowiedzialny za wzrost. Efektem eksperymentu było uzyskanie pokolenia myszek doświadczalnych o połowę większych od zwyczajnych. Dzięki
takiemu transferowi genetycznemu pojawiły się zwierzęta transgeniczne [26].
Zwierzęta transgeniczne to takie, których materiał genetyczny został odpowiednio zmodyfikowany przy użyciu technik inżynierii genetycznej w celu
uzyskania odpowiedniego efektu fenotypowego. Przeniesiony gen jest na stałe
włączony do genomu nowego organizmu i jest on dziedziczony, czyli będzie
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on obecny u potomstwa. Zwierzęta te wykorzystuje się m.in. do modelowania
wielu ludzkich chorób, takich jak choroby serca, cukrzyca, choroba Alzheimera
czy Parkinsona, a również do badania otyłości, zaburzeń lękowych, czy nadużywania substancji psychoaktywnych. Ponieważ modele te pozwalają na badanie
procesów chorobowych in vivo, w związku z tym odgrywają bardzo ważną rolę
w poszukiwaniu i opracowywaniu nowych leków [40].
Badania naukowe na zwierzętach prowadzili też stomatolodzy, np. do opracowania metod zwalczania próchnicy. Przeprowadzone przez F.J. McClube
w 1942 r. w USA doświadczenia na psach wykazały, że do prawidłowego rozwoju
zębów stałych niezbędny jest fluor podawany w odpowiednich stężeniach. Z kolei William Gene Shafer, stomatolog amerykański, prowadząc badania, w których
podawał chomikom różne produkty żywnościowe wykazał, że zębom służy dieta
oparta na skrobi, natomiast unikać należy sacharozy.
W celu mikroskopowej obserwacji żywej miazgi zębowej Cecil Taylor z Nowego Jorku w roku 1950 wywiercił w siekaczach szczurów maleńkie otworki [26].
Dwaj badacze norwescy: Christian Froehlich i Axel Holst, prowadząc od
1907 r. badania nad szkorbutem, wykazali, że jest to choroba spowodowana brakiem jakiegoś dodatkowego składnika pokarmowego, który występuje w świeżych produktach roślinnych. W 1913 r. wywołali szkorbut u świnek morskich.
Doświadczenie to umożliwiło w rezultacie poszukiwanie czynnika przeciwszkorbutowego (wit. C) [16].
W lipcu 1968 r. amerykański fizjolog Donald Scott przeprowadził doświadczenia na kotach, w których wykazał, że aspiryna podana do zębiny działa przeciwbólowo [26].
Przełomem w technice eksperymentowania na zwierzętach było odkrycie
środków znieczulających i usypiających. Dzięki temu eksperymenty na zwierzętach zaczęły zatracać charakter wiwisekcji, podczas których zwierzęta cierpiały
[cyt. za 14]. Amerykański dentysta William Morton w 1846 r. zastosował eter
jako środek usypiający i znieczulający pacjenta podczas ekstrakcji zęba. Swoje
badania przeprowadzał najpierw na zwierzętach. Podawał im określone dawki
eteru w wyznaczonych przedziałach czasowych i obserwował reakcje bólowe na
zabieg [26]. W 1831 r. odkryty został, niemal równocześnie przez naukowców
w trzech różnych krajach, chloroform – ciężka, lotna, niepalna i bezbarwna ciecz,
środek znieczulający, który odegrał ogromną rolę w anestezji. W Niemczech
odkrywcą chloroformu był Justus von Liebig, we Francji Eugene Soubeiran,
a w USA Samuel Guthrie. W 1932 r. został on zastosowany do znieczulenia
zwierząt podczas zabiegów weterynaryjnych [41].
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PODSUMOWANIE
Poznanie funkcji życiowych istot żywych na podstawie tylko obserwacji
dostarczyło wiele istotnych informacji, ale metoda ta była mało przydatna do
rozwoju wiedzy. Posłużenie się zwierzętami, ingerencja w żywy organizm doprowadziło do poznania tego, co uprzednio było nieznane, czy nie było możliwe
[cyt. za 14].
Doświadczenia na zwierzętach przyczyniły się do rozwoju wielu obszarów
medycyny: diagnostyki chorób zakaźnych, wakcynologii, terapii przeciwnowotworowej, chirurgii eksperymentalnej i in. Na sześć przyznanych w dziedzinie
medycyny i fizjologii Nagród Nobla w latach 1996–2001 w pięciu nagrodzonych
badaniach wykorzystane zostały modele zwierzęce [cyt. za 42].
Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie zaprzeczyć
jednej niezaprzeczalnej prawdzie: w cierpieniu zwierzęta są nam równe [5]
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Joanna Fiłon

ZNACZENIE EKSPERYMENTU
W NAUKACH MEDYCZNYCH.
WYBRANE PROBLEMY
Eksperyment (łac. experimentum – doświadczenie, próba, badanie) według
Encyklopedii PWN to ,,podstawowy oprócz obserwacji i pomiaru naukowego,
zabieg badawczy polegający na celowym wywołaniu określonego zjawiska (lub
jego zmiany) w warunkach sztucznie stworzonych (laboratoryjnych) oraz zbadaniu jego przebiegu, cech lub zależności...” [1]. Polega on zatem na świadomej
ingerencji w układ badany i obserwacji jej skutków (zweryfikowanie wcześniej
przyjętej hipotezy), a efekt działania jest wcześniej nieznany bądź niepewny. Odbywa się on w ściśle określonych, kontrolowanych, ale możliwych do modyfikacji
warunkach. Eksperyment umożliwia więc obserwowanie efektu i jego pomiar.
Jego rezultatem są dane empiryczne, które stanowią podstawę interpretacji naukowej. Jak twierdził Immanuel Kant, eksperyment jest swojego rodzaju pytaniem, jakie teoria zadaje naturze. Z przytoczonych definicji wynika, że cechą
charakterystyczną eksperymentu bez wątpienia jest jego nowatorski charakter
oraz że związany jest on z ryzykiem i niemożliwe jest, aby z góry przewidzieć
jego wynik [2–6].
Eksperyment jest najważniejszą, a zarazem najskuteczniejszą i najbardziej
wiarygodną metodą badawczą w nauce. Prof. Jerzy Brzeziński uważał, że „O dojrzałości danej dyscypliny empirycznej świadczy to, w jakim stopniu formułowane w jej obrębie hipotezy sprawdzane są na drodze eksperymentalnej” [7].
Eksperyment naukowy jest więc sposobem na udowodnienie konkretnej tezy.
Jeżeli badacz chce wykazać istnienie jakiegoś zjawiska, prawdziwość założonej
teorii naukowej, powinien udowodnić je na drodze eksperymentalnej. Powinien
zaplanować eksperyment badawczy i, przy założeniu poprawności modelu, może
odrzucić lub przyjąć założoną hipotezę [6].
Eksperyment polega na zmianie warunków, manipulacji jednej zmiennej
(tzw. zmiennej niezależnej) oraz obserwacji i pomiarze zmiennej zależnej, na
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którą, według badacza, ma mieć wpływ zmienna manipulowana (niezależna).
Ważne jest również kontrolowanie i zminimalizowanie zmiennych ubocznych
i zakłócających, mogących mieć wpływ na wyniki [6, 8].
Wyróżnia się dwa rodzaje eksperymentów naukowych: eksperymenty naturalne i laboratoryjne. Eksperyment naturalny jest badaniem przebiegu zjawiska (procesu), wywołanego i kontrolowanego, ale w warunkach rzeczywistych
(naturalnych), m.in. w warunkach działalności ludzkiej uprawianej z innych
względów niż poznawanie prawdy naukowej. W trakcie wykonywania eksperymentu naturalnego badacz kontroluje tylko część warunków, które mają
bezpośredni wpływ na wynik eksperymentu. Pozostałe są całkowicie niekontrolowane, jednak dzięki temu, że eksperyment jest wykonywany w środowisku,
w którym badane zjawisko zwykle ma miejsce (np. miejsce zamieszkania, pracy,
nauki, zabawy) otrzymane wyniki można uznać za reprezentatywne i możliwe
do uogólnienia. Przykładem takiego eksperymentu może być okres „Wielkiego
Głodu” w Chinach (1959–1961), w wyniku którego stwierdzono m.in. zaburzenia metaboliczne u dorosłych dzieci matek niedożywionych w trakcie ciąży. Innym eksperymentem naturalnym jest np. badanie skutków społecznych
zmian struktury demograficznej czy migracji wewnętrznych wywołanych przez
klęski żywiołowe [6].
Eksperyment laboratoryjny (sztuczny) wykonywany jest w sztucznie stworzonym środowisku, specjalnie do tego celu zaaranżowanym, ograniczonym,
umożliwiającym jego szczegółową obserwację, rejestrację i kontrolę, zaopatrzonym w przyrządy, tj. w laboratorium, z zastosowaniem odpowiednich instrumentów (technicznej aparatury). Nie czeka się tutaj, aż jakieś zjawisko wystąpi
w sposób naturalny, tylko się je wywołuje. Pozwala on swobodne manipulować
zmienną niezależną, którą można względnie dokładnie odizolować i tym samym
dość ściśle oznaczyć siłę i kierunek jej oddziaływania. Jest szeroko stosowany
w naukach ścisłych, naukach technicznych, naukach biologicznych i w naukach
medycznych [6].
Dość powszechny jest pogląd, że eksperyment stanowi najważniejsze narzędzie współczesnej wiedzy oraz, opartej na tej wiedzy, techniki. Uważa się go za
podstawowy instrument wszelkiego postępu i za warunek konieczny rozwoju
w naukach biologicznych i medycznych. Chociaż nie wszystkie doświadczenia
przynoszą oczekiwane rezultaty, to jednak osiągane wyniki (a nawet ich brak),
mają dla nauki duże znaczenie. Śledząc historię medycyny, można zauważyć, że
eksperyment medyczny nie jest niczym nowym i w zasadzie cała współczesna
medycyna czerpie wiedzę i doświadczenie z przeprowadzanych kiedyś eksperymentów [5]. Eksperyment medyczny jest więc stałym elementem codziennej
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pracy badaczy i lekarzy i jedną z metod badawczych powszechnie stosowanych
we współczesnej medycynie. Warto jednak zaznaczyć, że dzisiejsze eksperymenty
praktycznie w niczym, poza nowatorskim charakterem, nie przypominają eksperymentów przeprowadzanych jeszcze na początku XX w. Obecnie są to planowane i zazwyczaj długo przygotowywane działania całych grup naukowców,
reprezentujących często także pozamedyczne dziedziny nauki. W zasadzie nie
ma w nich miejsca na przypadkowość, która charakteryzowała wcześniejsze eksperymenty medyczne. Służy przede wszystkim opracowaniu nowych rozwiązań
i metod profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, a także pogłębianiu
wiedzy na temat zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz powstawania
i rozwijania się chorób [4, 9–10]
Zakres pojęcia „eksperyment na człowieku w medycynie” jest niezwykle
trudny do ustalenia. Termin ten bowiem funkcjonuje w wielu znaczeniach, zarówno w literaturze fachowej, jak i w świadomości potocznej czy publicystyce.
Nie ma w literaturze przedmiotu ogólnie przyjętej, precyzyjnej definicji eksperymentu medycznego. Nie formułuje jej również polskie prawo [10–11].
Niewątpliwie jednak eksperymentem medycznym (experimentum medicum)
może być „jakiekolwiek badanie, w którym istota ludzka (w różnych etapach
swego istnienia: embrion, płód, dziecko, dorosły) stanowi przedmiot, za pośrednictwem którego zamierza się sprawdzić wyniki dotychczas nieznane lub
jeszcze niezbyt dobrze poznane jakiegoś zabiegu (farmakologicznego, teratologicznego, chirurgicznego itd.)” [5]. Wynika stąd, że eksperyment medyczny
polega na świadomej ingerencji w żywy organizm (nie wyłączając ludzkiego),
która prowadzona jest zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami badań naukowych.
W szczególności przebiega w ściśle określonych, celowo dobranych, precyzyjnie
kontrolowanych, szczegółowo dokumentowanych i dających się wielokrotnie
powtarzać warunkach. Przyczynia się on do zweryfikowania postawionych hipotez i ma na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta. Jego celem jest wzbogacenie
ogólnej wiedzy z zakresu medycyny (zbadanie struktury, funkcji czy procesów
w organizmie człowieka lub jego leczenie) oraz przyczynienie się do postępu nie
tylko w medycynie, ale również w naukach pokrewnych [4–5, 12–13]. W myśl
postanowień art. 22 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty eksperyment
medyczny może być przeprowadzany wówczas, jeżeli spodziewana korzyść lecznicza lub poznawcza ma istotne znaczenie, a przewidywane osiągnięcie tej korzyści oraz celowość i sposób przeprowadzania eksperymentu są zasadne w świetle
aktualnego stanu wiedzy i zgodne z zasadami etyki lekarskiej [14–15].
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem
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leczniczym (nazywanym także terapeutycznym) lub badawczym (naukowym,
poznawczym) [11, 14]. Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby
dla celów naukowych (art. 21 ust. 4 u.z.l.) [14].
Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych
w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on
być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo
jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym
kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka
dla matki i dziecka poczętego (art. 21 ust. 2 u.z.l.) [4, 12–14]. Celem eksperymentu leczniczego jest, przy zastosowaniu nowatorskich metod, przede wszystkim
poprawa stanu zdrowia pacjenta poddawanego eksperymentowi (bezpośrednia
korzyść dla zdrowia). Ponadto taki rodzaj eksperymentu może być przeprowadzany tylko na osobie chorej i często stanowi jedyny sposób na jej wyleczenie.
Ryzyko zastosowania tego eksperymentu musi być proporcjonalne do oczekiwanych korzyści. Nie może być stosowany w sytuacji, gdy zamierzone korzyści są
niewielkie i istnieje wysokie prawdopodobieństwo pogorszenia stanu zdrowia
pacjenta. Przed zastosowaniem eksperymentu leczniczego konieczne jest zastosowanie badań laboratoryjnych na innych organizmach żywych [4, 12–16].
Ponadto, zgodnie z art. 45 ust. 3 kodeksu etyki lekarza, lekarz może przeprowadzać eksperymenty lecznicze z udziałem człowieka w stanie embrionalnym
tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści zdrowotne w sposób istotny przekraczają
ryzyko zdrowotne embrionów niepoddanych eksperymentowi leczniczemu [16].
Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak
i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy
uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne
i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego
eksperymentu (art. 21 ust. 3 u.z.l.) [14]. Eksperyment badawczy powinien być
poprzedzony badaniami laboratoryjnymi lub na zwierzętach. Eksperyment ten
ma wyłącznie doświadczalny charakter, a korzyści wynikające dla człowieka mają
charakter pośredni. Polegają one na ewentualnym postępie medycyny, wzbogaceniu umiejętności lekarzy, a przez to udoskonaleniu procesu leczenia. Osoba
poddawana doświadczeniu nie odnosi tu żadnej osobistej korzyści dla zdrowia.
Wynika z tego, że badania nieterapeutyczne i większość badań terapeutycznych
typu poznawczego należy zaliczyć do eksperymentów badawczych, natomiast
badania terapeutyczne typu potwierdzającego oraz w warunkach praktyki kli-
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nicznej – do grupy eksperymentów leczniczych [2–3, 11–19]. Kobiety ciężarne
i karmiące mogą uczestniczyć wyłącznie w eksperymentach badawczych pozbawionych ryzyka lub związanych z niewielkim ryzykiem i tylko wtedy, gdy ów
eksperyment nie będzie miał żadnego wpływu na jej dziecko. Dzieci poczęte,
osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadniczej oraz osoby pozbawione
wolności nie mogą uczestniczyć w eksperymentach badawczych. (art. 23a ust. 1
i 2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty). Art. 45 ust. 2 kodeksu etyki
lekarza zakazuje przeprowadzania eksperymentów badawczych na embrionach
[2–3, 11–19].
Szczególnym rodzajem eksperymentów medycznych są badania kliniczne
[14]. Badaniem klinicznym, zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne,
jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków
działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych
produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu
i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając
na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność [20]. Z punktu widzenia prawa
badanie kliniczne jest więc rodzajem eksperymentu badawczego, ale o ściśle
określonych regułach i zasadach przeprowadzania. „Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych należy […] uznać za eksperymenty
badawcze, bowiem nie polegają one na wprowadzeniu nowych lub częściowo
wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych i nie
przynoszą bezpośredniej korzyści dla zdrowia pacjenta” [21].
Do badań klinicznych zaliczamy badania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych [2, 20–22]
Badaniem klinicznym produktu leczniczego jest eksperyment medyczny
prowadzony z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych,
farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych, skutków działania jednego
lub wielu badanych produktów leczniczych lub w celu zidentyfikowania działań
niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych
lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub
większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. Badanym produktem leczniczym jest substancja albo
mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej
lub placebo, badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu
klinicznym, w tym również produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany
lub przygotowany w sposób odmienny od postaci dopuszczonej do obrotu lub
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stosowany we wskazaniu nieobjętym pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postaci już dopuszczonych do obrotu.
Natomiast produkt leczniczy (potocznie nazywany „lekiem”) to substancja lub
mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania
lub leczenia chorób występujących u ludzi lub podawana człowiekowi w celu
postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji
fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego poprzez działanie farmakologiczne,
immunologiczne lub metaboliczne [20, 22].
Badaniem klinicznym wyrobu medycznego jest eksperyment medyczny prowadzony na ludziach w celu sprawdzenia, że w normalnych warunkach użytkowania parametry działania wyrobu medycznego przewidziane przez wytwórcę
są zgodne z wymaganiami zasadniczymi lub w celu ustalenia w normalnych warunkach użytkowania wszelkiego niepożądanego działania wyrobu i oceny czy
spodziewany efekt działania wyrobu przeważa nad ryzykiem związanym z tym
działaniem. Wyrobem medycznym (według art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych). jest narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny
artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie
niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczony przez wytwórcę
do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania,
leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, b) diagnozowania, monitorowania,
leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazów lub upośledzeń, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu
fizjologicznego, d) regulacji poczęć — który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi,
immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez
nie wspomagane. Nie wszystkie wyroby medyczne wymagają prowadzenia badań
klinicznych przed ich dopuszczeniem do obrotu. Przykładem wyrobów medycznych wymagających przeprowadzenia badań klinicznych są cewniki naczyniowe
stosowane podczas zabiegów angiografii, rozruszniki serca, protezy naczyniowe,
różnorodne implanty [22–23].
Wszystkie badania kliniczne muszą być prowadzone zgodnie z zasadami
Dobrej Praktyki Klinicznej [24–25].
Badanie kliniczne obejmuje dwa etapy:
1. Etap badań laboratoryjnych – badanie przedkliniczne – w formie in vitro
(np. na hodowlach komórkowe) oraz in vivo na zwierzętach (embrionach
i osobnikach dorosłych). Badania te nie pozwalają dokładnie przewidzieć,
jak dany preparat będzie działał w organizmie człowieka.
2. Etap prób na człowieku – wyróżnia się tu cztery fazy:

Znaczenie eksperymentu w naukach medycznych. Wybrane problemy

161

– Faza I – obejmuje początkowe badania nad testem produktu; w którym
zostaje on podany po raz pierwszy człowiekowi. Badania te prowadzone
są głównie w ośrodkach badawczych firm farmaceutycznych, obejmują
niewielką grupę zdrowych ochotników (20–80). Wyjątkowo, np. w przypadku leków o wysokiej toksyczności (tj. nowe leki onkologiczne), uczestnikami badania są osoby chore (np. cierpiące na chorobę nowotworową).
Mają na celu wstępną ocenę bezpieczeństwa stosowania produktu i jego
tolerancji w stosunku do użytej dawki (tak by nie spowodował ciężkich
efektów ubocznych), a także – jeśli jest to możliwe – ocena farmakokinetyczna (zmiana stężenia tego produktu w płynach ustrojowych w czasie,
tzn. wchłaniania, wydalania, metabolizmu, toksyczności itp.) i farmakodynamiczna (wrażliwość organizmu na dany produkt, jego dawkowanie
i wpływ na czynności organizmu) danego produktu leczniczego. Podczas
I fazy nie ocenia się skuteczności terapeutycznej badanego produktu.
Prawdopodobieństwo osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia
osób uczestniczących w tym badaniu jest bardzo niskie, jest ono zatem
eksperymentem badawczym, a nie leczniczym.
– Faza II – tzw. wstępne badanie kliniczne efektu leczenia, w ramach którego produkt jest podawany w warunkach klinicznych osobom chorym
(kilkaset pacjentów, 200–300) w celu dokładniejszego jego przetestowania.
To badanie pilotażowe oceniające skuteczność terapeutyczną i krótkoterminowe bezpieczeństwo (działanie produktu na osoby badane). Podczas
tej fazy ustala się wysokość dawki terapeutycznej i, jeśli to możliwe, zależność dawka/odpowiedź w celu zaplanowania optymalnego dawkowania
w dalszych badaniach na większej grupie uczestników. W tej fazie często
dobiera się grupę kontrolną otrzymującą placebo lub inny lek, a w razie
pozytywnych efektów substancja ta staje się przedmiotem dalszych badań,
na znacznie większej grupie testowej.
– Faza III – stanowi najdłuższy i najbardziej kosztowny etap, w ramach którego produkt podawany jest znacznie większej grupie chorych osób (kilka
tysięcy). Faza ta ma na celu badanie skuteczności terapeutycznej i bezpieczeństwa stosowania nowego produktu, przede wszystkim porównanie jego
skuteczności ze standardowymi terapiami (także placebo), z zastosowaniem,
w miarę możliwości, podwójnie ślepej próby i losowego doboru uczestników (randomizacji). W efekcie tego badania powinna zostać określona częstotliwość występowania najczęstszych objawów niepożądanych i czynniki
modyfikujące siłę oddziaływania produktu. Faza ta kończy się wnioskiem
o rejestrację produktu leczniczego (w przypadku pozytywnej realizacji).
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– Faza IV – przedłużone badania kliniczne – dotyczy dalszego badania leku
już po jego rejestracji i wprowadzeniu na rynek. Celem prowadzonych
badań jest rozszerzenie zakresu informacji o produkcie, w tym ocena
długoterminowego bezpieczeństwa i/lub skuteczności jego stosowania
zgodnie z przyjętymi wskazaniami terapeutycznymi oraz oddziaływania
na szczególne grupy chorych (np. kobiety w ciąży, dzieci, osoby ze szczególnymi schorzeniami). Główna uwaga na tym etapie skoncentrowana jest
na monitorowaniu zdarzeń niepożądanych oraz w długim czasie i na szeroką skalę – na analizie zachorowalności i śmiertelności (z zastosowaniem
badań obserwacyjnych, epidemiologicznych, case control, kohortowych
[21–22, 24, 26–28].
Współcześnie uważa się, że eksperymenty na zwierzętach są kluczowym
elementem procesu badawczego (badań klinicznych), a ich rola w postępie naukowym jest ogromna i niezastąpiona. Zanim jakiś preparat leczniczy przejdzie
do etapu prób na człowieku, jest najpierw testowany na zwierzętach. Dopiero
pozytywny wynik badań przedklinicznych na tzw. modelach zwierzęcych uprawnia do dalszych prób, już z udziałem ludzi. Modele zwierzęce mogą dać nam
o chorobie wiele informacji, których odkrycie przy badaniu jedynie ludzi byłoby
niemożliwe lub bardzo długotrwałe. Nauka potrzebuje także modeli zwierzęcych,
ze względu na brak możliwości pobrania, w wielu przypadkach, materiału do
badań od człowieka. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do
celów naukowych lub edukacyjnych, eksperymenty takie są dopuszczalne tylko
wtedy, gdy są konieczne do opracowania i wytwarzania produktów leczniczych,
środków spożywczych oraz innych substancji, preparatów i wyrobów oraz kontroli ich jakości, skuteczności i bezpieczeństwa, a także do ustalenia szkodliwego
wpływu tych produktów. Celem takich badań może być również zapobieganie,
rozpoznawanie lub leczenie chorób, złego stanu zdrowia czy innego, nieprawidłowego stanu. Ustawa zezwala na przeprowadzanie badań na zwierzętach także
w celu ochrony zdrowia i środowiska, w podstawowych badaniach naukowych
oraz w dydaktyce szkół wyższych [29–33].
Modele zwierzęce – to zwierzęta, które z powodu ich szczególnych cech podobieństwa do organizmu człowieka (fizjologicznych, behawioralnych itp.) mogą
posłużyć do badań nad chorobami, do testowania próbnych leków i eksperymentalnych szczepionek. Znane są modele niegenetyczne oraz modele genetycznie modyfikowane. W modelach niegenetycznych fenotyp przypominający
badany proces chorobowy rozwija się po ingerencji chirurgicznej (np. zwężenie/
zamknięcie naczynia krwionośnego), wdrożenia odpowiedniego sposobu żywienia (np. pokarmu z dużą zawartością cholesterolu) czy warunków utrzymywania
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(np. przewlekłe niedotlenienie). W przypadku natomiast tzw. modeli spontanicznych do rozwoju danej choroby u wybranych szczepów zwierząt dochodzi
samoistnie w wyniku określonych mutacji (w badaniach dotyczących cukrzycy
i otyłości stosuje się myszy z upośledzonym wydzielaniem leptyny lub brakiem
czynnych receptorów leptyny, a do programowania zespołu metabolicznego –
myszy Agouti) [29–31].
Ponad 2400 lat temu uznano, że badając zwierzęta, możemy wiele się dowiedzieć o sobie. Technika ta rozwinęła się do tego stopnia, że modele zwierzęce są
wykorzystywane praktycznie we wszystkich dziedzinach badań biomedycznych,
w tym m.in. w podstawowej biologii, wakcynologii, chirurgii eksperymentalnej,
immunologii i chorobach zakaźnych oraz onkologii. Stosuje się je do testowania kosmetyków, leków, paraleków, badania stanów lękowych, depresji, agresji,
wytrzymałości fizycznej, oceny skuteczności promieniowania radioaktywnego
i ultrafioletowego, przyswajania środków psychotropowych, wpływu alkoholu na
organizm, sztucznego wywoływania zarażeń chorobami, transgeniczności oraz
szeroko zakrojonych badań nad psychiką zwierząt. Spośród sześciu Nagród Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznanych w latach 1996–2001 w pięciu
z nich zostały wykorzystane modele zwierzęce [29–30, 34–35].
Badania na zwierzętach wykonywane były już w VI w. p.n.e. (Grecja) i umożliwiły poznanie anatomii i fizjologii człowieka, a ich wykorzystanie w pogłębianiu wiedzy medycznej i w badaniach naukowych trwa od tysiącleci. To właśnie
w starożytnej Grecji odkryto, że mózg jest siedliskiem inteligencji i integracji
sensorycznej na podstawie badań z wykorzystaniem psów (Alkmeon z Krotonu –
VI w. p.n.e.). Gallen – lekarz grecki z III w. n.e. – przeprowadził eksperyment
na żywym zwierzęciu, aby udowodnić, że to mózg, a nie serce, kontroluje ciało.
Przecinając nerw w szyi zwierzęcia, wykazał także niesłuszność dotychczasowej
opinii, opartej na autorytecie Hipokratesa, że w lewej komorze serca mieści się
inteligencja. Innym przełomowym doświadczeniem było odkrycie naczyń limfatycznych podczas wiwisekcji psa (w 1622 r.). W pierwszej połowie XVII w.
(w 1628 r.) William Harvey, angielski lekarz, anatom i fizjolog, przeprowadzał
już liczne doświadczenia na psach, dzięki którym jako pierwszy mógł opisać
budowę i działanie układu krwionośnego człowieka, a w roku 1667 przeprowadzono pierwszą transfuzję krwi z jednego psa do drugiego. W 1820 r. Johannes
Peter Mueller wykazał oddychanie u embrionu cielnej owcy, również z pomocą
techniki wiwisekcji. Pozwoliła ona ponadto na zrozumienie istoty wstrząsu anafilaktycznego i nadwrażliwości, zapoczątkowując badania nad alergiami. Henry
Dale dzięki eksperymentom z wykorzystaniem psów odkrył histaminę, stawiając
pierwsze kroki w dziedzinie immunologii. Zwierzęta wniosły znaczący wkład
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we współczesną wiedzę medyczną oraz postęp naukowy. Były wykorzystywane
również do opracowywania nowatorskich technik chirurgicznych, takich jak
tracheostomia (pierwszy raz wykonana przez Ibn Zuhra na kozach w XII w.) oraz
laparoskopia (wywodząca się z prac Georga Kellingsa na psach w 1900 r.). W latach 40. XX w. Vivien Thomas i Alfred Blalock opracowali chirurgiczną technikę
naprawy tetralogii Fallota (TOF), stosowanej w leczeniu do dziś, przygotowując
model operacyjny na psach [29, 34, 36–38].
Eksperymenty na zwierzętach znacząco przyczyniły się do rozwoju szczepionek, antybiotyków i zrozumienia przebiegu procesów chorobowych u ludzi.
Albert Sabin wykorzystał małpy w latach 30. do opracowania szczepionki przeciwko polio. Badania na zwierzętach pomogły także w opracowaniu nowoczesnych szczepionek przeciwko tężcowi, gruźlicy, zapaleniu opon mózgowych,
a ostatnio przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który został powiązany z rakiem szyjki macicy. Całkowita eradykacja ospy nastąpiła również
dzięki badaniom na zwierzętach [36, 38, 57].
Bez eksperymentów na zwierzętach nie umielibyśmy leczyć wielu chorób.
Jeszcze ponad 100 lat temu średnia długość życia wynosiła 35–40 lat, a choroby
takie jak zapalenie płuc lub cukrzyca były praktycznie wyrokiem śmierci. Wydłużenie średniej długości życia o ok 30 lat, a więc o całe pokolenie, w dużym
stopniu zawdzięczamy doświadczeniom na zwierzętach. Insulinę odkryto w latach 20. XX w. za pomocą psów, a podstawą badań nad cukrzycą były genetycznie
zmodyfikowane modele myszy i szczura. Mimo że Alexander Fleming odkrył
penicylinę bez użycia zwierząt, to dzięki testom na myszach przeprowadzanych
przez Howarda Floreya i Ernesta Chaina można było ją wykorzystać do zwalczania infekcji u ludzi. Większość antybiotyków i środków znieczulających również
była testowana na zwierzętach przed zastosowaniem u ludzi. Leki antydepresyjne zostały odkryte podczas badań na zwierzętach, a tryptany (leki pomocne
w leczeniu migreny) zostały opracowane dzięki badaniom na psach i kotach.
Inhalatory na astmę powstały w efekcie badań na królikach. Dzięki zwierzętom
umiemy dziś skutecznie leczyć także hipotermię (czyli obniżenie temperatury
ciała), a jednocześnie wykorzystywać ją przy zabiegach, by ochronić ważne organy [36, 38–39, 57].
Przyczyniają się również do badań nad nowymi chorobami zakaźnymi, np.
gorączką krwotoczną ebola; na którą antidotum znaleziono dość szybko (podczas
trwania epidemii) właśnie dzięki próbom na zwierzętach (z rzędu naczelnych).
Dzięki testom przeprowadzanym na myszach i małpach, które doprowadziły do
opracowania wysoce aktywnych terapii antyretrowirusowych (HAART), AIDS
nie jest już wyrokiem śmierci jak 30 lat temu [36, 38, 57].
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Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusiła konieczność szybkiego opracowania i wdrożenia leczenia oraz szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Tutaj również
badania na modelach zwierzęcych pełnią kluczową funkcję, mimo że ze względu
na ograniczoną liczbę zwierząt laboratoryjnych, które są podatne na zakażenie,
są mocno utrudnione [40–42, 58].
Chomiki wykorzystywano do badań nad koronawirusami już w trakcie epidemii SARS kilkanaście lat temu. Naukowcy odkryli wówczas, że można je łatwo
zakazić koronawirusem, ale symptomy choroby są łagodne. Teraz jednak okazało
się, że SARS-CoV-2 wywołuje w ich organizmach znacznie mocniejsze objawy.
Po zainfekowaniu zwierząt okazało się, że wirus gromadzi się u nich w płucach
oraz w jelitach, czyli tam, gdzie znajduje się najwięcej receptorów ACE2 (receptory do których przyczepia się koronawirus). To eksperymenty z udziałem
chomików przyczyniły się do powstania jednego z pierwszych doniesień na temat przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 z człowieka na człowieka i bezobjawowej
infekcji. Są też ważnym narzędziem do badania innych metod transmisji oraz
patogenezy, leczenia i szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 [40, 42].
Do badań nad grypą często wykorzystuje się fretki, które łatwo jest zakazić
tym wirusem, a ich reakcje są bardzo podobne do ludzkich. Podobno fretki nawet
kichają jak ludzie. Na nowego koronawirusa reagują słabo i nie mają większych
objawów choroby, poza wyższą temperaturą. Ale to badanie fretek pomogło
w udowodnieniu, że do zakażenia SARS-CoV-2 może dochodzić nie tylko drogą
kropelkową, ale także poprzez tzw. aerozol [41–42].
Natomiast badanie na małpach wykazało, że przechorowanie COVID-19
daje przynajmniej krótkoterminową odporność (co najmniej miesiąc), co jest
ważną informacją dla twórców szczepionek [42–43]. Małpy wykorzystuje się
ponadto do badań nad rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 w postaci aerozolu (mgiełki). Uważa się także, że małpy mogą być dobrym źródłem wiedzy na
temat zależności pomiędzy podeszłym wiekiem, chorobami współistniejącymi
takimi jak otyłość, przewlekła choroba płuc, nadciśnienie i cukrzyca, a ciężkim
przebiegiem COVID-19 [42, 58].
Ponadto zespół badawczy z Washington University School of Medicine
w St. Louis opracował model zwierzęcy genetycznie zmodyfikowanych myszy,
który będzie można wykorzystać w badaniach przedklinicznych oceny bezpieczeństwa i skuteczności nowych terapii i profilaktyki COVID-19 [42, 58].
Badania na zwierzętach wniosły znaczący wkład w opiekę zdrowotną ludzi
i dostarczyły bezcennych danych dotyczących łagodzenia ludzkiego cierpienia.
Są także niezmiernie ważnym elementem poszukiwania sposobów zapobiegania
patologiom. Badania na modelach zwierzęcych dotyczą m.in. wad rozwojowych
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u dzieci, powstawania nowotworów czy chorób neurodegeneracyjnych wieku
starczego, takich jak choroby Parkinsona czy Alzheimera. Śmiertelność związana
z rakiem piersi została poważnie ograniczona dzięki wynalezieniu inhibitorów
aromatazy (efekt badań na myszach) i tamoksyfenu (badania na szczurach).
A dzięki badaniom na myszach w latach 70. nastąpił przełom w leczeniu białaczki, najczęstszego nowotworu występującego u dzieci [44, 57].
Nieocenione zasługi miały również zwierzęta w badaniach transplantacyjnych. Zapoczątkował to francuski chirurg Alexis Carrel, który w 1902 r. wynalazł
nowe metody i techniki szwu chirurgicznego naczyń krwionośnych, co pozwoliło
na postęp w przeszczepianiu narządów. Już niemal rok później, w lipcu 1903 r.,
niemiecki chirurg E. Hoepfner amputował psu nogę (z tętnicą i żyłą), a następnie przyszył ją z zastosowaniem techniki zszywania naczyń krwionośnych,
opracowanej przez Carrela. Ta reimplantacja otwierała szerokie możliwości na
przyszłość. Zaczęto badania nad przeszczepianiem różnych narządów u zwierząt: serca (u psów kotów i królików), głowy (zarodków kurcząt) oraz usiłowano
przełamać bariery międzygatunkowe (przede wszystkim, aby zwiększyć dostępność narządów, oraz w celu wykorzystania narządów zwierzęcych dla ludzi lub
ksenotransplantacji). Obecnie modele myszy i świni w dużej mierze zastąpiły
wcześniejsze modele psie i nadal przyczyniają się do postępu w transplantacji
narządów u ludzi [36, 38, 45].
Model zwierzęcy stosowany był także w badaniach żywieniowych i jest
jednym z najważniejszych narzędzi umożliwiających lepsze poznanie wpływu
poszczególnych składników pokarmowych na metabolizm ludzi i zwierząt. Eksperymenty te przyczyniły się do stworzenia podstaw wiedzy o żywieniu i fizjologii żywienia, m.in. do określenia podstawowych składników odżywczych oraz
scharakteryzowania ich wzajemnych interakcji. Opisano w ten sposób klasyczne
interakcje pierwiastków np. przeciwstawne działanie nadmiaru wapnia i fosforu na wchłanianie tych związków mineralnych oraz toksyczność witaminy
C spożywanej w nadmiernych ilościach. Modele biologiczne stosowane są też
powszechnie w badaniach diet, biodostępności składników odżywczych i prekursorów składników odżywczych oraz badaniach z zakresu nutrigenomiki [30].
Zwierzęta zasłużyły się także w stomatologii, gdzie wykorzystywano je m.in.
przy opracowywaniu metod zwalczania próchnicy. To właśnie przeprowadzone
w 1942 r. doświadczenia na psach wykazały, że do prawidłowego rozwoju zębów
stałych niezbędny jest fluor podawany w odpowiednich stężeniach. W 1949 r.
amerykański stomatolog William Gene Shafer, po zastosowaniu różnych produktów żywnościowych u chomików, odkrył, że zębom służy dieta skrobiowa,
a wystrzegać należy się sacharozy [38].
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W drugiej połowie XX w. liczba zwierząt używanych do doświadczeń sięgnęła kilkudziesięciu milionów. Obecnie, po przejściowym wyhamowaniu, wykazuje
ponownie tendencję rosnącą (ok. 20 mln zwierząt), która wynika w dużym stopniu z rozwoju inżynierii genetycznej i innych nowoczesnych terapii. Istnieją zwierzęta, których pochodzenie genetyczne sprawia, że są podatne na pewne choroby,
takie jak cukrzyca lub wysokie ciśnienie krwi, i dlatego są idealnym wyborem
do testowania leków i/lub procedur podczas badania takich schorzeń. Gryzonie,
zwłaszcza szczury i myszy, należą do zwierząt najczęściej wykorzystywanych
w badaniach biomedycznych. W Stanach Zjednoczonych rocznie wykorzystuje
się 26 mln myszy i szczurów, co stanowi od 96 do 98% wszystkich testów na
zwierzętach. W Polsce natomiast, według danych z 2019 r., do badań naukowych
wykorzystano ponad 143 tys. zwierząt. Najwięcej stanowiły gryzonie – prawie
110 tys., 77 %, głównie myszy, szczury, nornice i świnki morskie, później króliki
(ponad 1 tys. sztuk), świnie, owce, bydło, koty (12 sztuk) i psy (9 sztuk). Poza
ssakami były ptaki (13 tys., z czego połowa to kury), gady, płazy i ryby (przede
wszystkim danio pręgowany) [30, 39, 42, 46–47].
Zastosowanie modelu myszy pozwala uzyskać więcej informacji na temat
działania potencjalnych leków i szczepionek, zanim zastosowane będą bardziej
zaawansowane badania na modelu laboratoryjnym wyższych naczelnych (małpy).
Szczury są najbardziej odpowiednie do eksperymentów związanych ze
wstrząsem, sepsą, otyłością, zapaleniem otrzewnej, rakiem, wrzodami żołądka, operacjami jelit, jednojądrzastym układem fagocytarnym, śledzioną, gojeniem ran i przeszczepami narządów. Myszy z kolei lepiej nadają się do badania
rozdęcia okrężnicy i oparzeń, a także wstrząsu, sepsy, otyłości i raka. Świnie
są wykorzystywane najczęściej w badaniach wątroby, żołądka i transplantacji,
podczas gdy króliki – w badaniach immunologicznych, wstrząsów, zapaleń, operacji naczyniowych i przeszczepów. Psów już się nie używa, głównie z powodu
działalności organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną tego gatunku.
Jednak stosowano je powszechnie w nauczaniu techniki chirurgicznej i badaniu
wstrząsu, zespołu złego wchłaniania, zapalenia okrężnicy i trzustki, operacji wątroby i śledziony, a także transplantacji [30, 39, 42, 46–47].
Wszystkie badania medyczne prowadzone na zwierzętach podlegają bardzo rygorystycznym zasadom, chodzi o zapewnienie odpowiednich standardów
w zakresie dobrostanu i minimalizacji cierpienia.
Ostatecznym celem badań na zwierzętach jest to, aby informacje uzyskane
z tych eksperymentów przyniosły korzyści w badaniach klinicznych na ludziach.
Dane zebrane z tych badań przedklinicznych są jednym z najczęściej przytaczanych
powodów wykorzystywania modeli zwierzęcych w badaniach, przy czym autorzy
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zazwyczaj wskazują na złagodzenie niepotrzebnego ludzkiego cierpienia. Jednak
w ostatnich latach staje się coraz bardziej jasne, że wniosków wyciągniętych z badań na zwierzętach nie można po prostu przenieść na badania na ludziach [36].
Kilka ostatnio opublikowanych dużych metaanaliz i przeglądów systematycznych zwróciło uwagę na słabe przełożenie danych i wiedzy uzyskanej z eksperymentów na zwierzętach na próby na ludziach. Krytykowano głównie projektowanie
badań i interpretację danych. Poprawa wewnętrznej trafności opublikowanych
badań nie doprowadziła jednak do zwiększenia przełożenia badań na zwierzętach
na badania kliniczne na ludziach, prawdopodobnie odzwierciedlając nieodłączne
różnice między ludźmi a badanymi gatunkami zwierząt [36, 48].
Jeden przegląd ponad 60 wysoce cytowanych badań na zwierzętach w czołowych czasopismach w latach 1980–2000 wykazał, że tylko ok. jedna trzecia
została przełożona na randomizowane badania na ludziach [36, 49]. Opracowano np. ponad 100 szczepionek przeciwko wirusom podobnym do HIV, które
wykazały skuteczność w modelach zwierzęcych, jednak żadna do tej pory nie
zadziałała u ludzi [36, 50–52]. W badaniach nad rakiem średni wskaźnik udanego przełożenia badań na zwierzętach na badania kliniczne na ludziach wynosi
ok. 8% [36, 53].
Systematyczny przegląd na temat resuscytacji płynowej w modelach zwierzęcych z 2001 r. wykazał, że stopień statystycznej heterogeniczności, niska moc
i brakujące dane podważają wnioski z badań i ich wiarygodność. Wynikało to
w dużej mierze z niedostatecznej mocy prób. W rzeczywistości żadne z ponad
40 badań włączonych do przeglądu nie byłoby wystarczająco duże, aby wiarygodnie wykryć 10-proc. bezwzględną różnicę między interwencją (w tym przypadku
krwotokiem) a grupą kontrolną [36, 54].
Wkład modeli zwierzęcych w badania na ludziach jest niezaprzeczalny
i większość naukowców uważa, że nic nie wskazuje na to, by zwierzęta w badaniach medycznych dało się szybko zastąpić. Biomedycyna XXI w. będzie miała
do rozwiązania wiele problemów, takich jak choroby nowotworowe, miażdżyca, AIDS, odżywające „stare” choroby zakaźne, stwardnienie rozsiane, choroby
psychiczne, hemofilia, nowo pojawiające się schorzenia czy wreszcie następstwa
skażenia środowiska zewnętrznego. Na niektórych etapach badań udział zwierząt
można ograniczać, wykorzystując modele komputerowe albo specjalnie wyselekcjonowane grupy komórek. Te tzw. linie komórkowe służą do testowania nowych
leków, są też wykorzystywane w początkowych etapach badań nad chorobami
genetycznymi czy nowotworami. Nie można jednak podać człowiekowi leku bez
sprawdzenia go na zwierzęciu. Hodowla komórkowa to co innego niż organizm
i nie daje pełnego obrazu jego reakcji [36, 55–56].
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ROLA EKSPERYMENTU W NAUKACH SPOŁECZNYCH
Wprowadzenie
Patrząc z perspektywy historycznej, eksperyment, od czasów odrodzenia,
symbolizuje naukowy sposób badania otaczającej człowieka rzeczywistości; ta
metoda gromadzenia danych stanowi także podstawę kompetencji w zakresie
„sztuki badań naukowych” [2]. Przez ostatnie 300 lat metody eksperymentalne
umożliwiały tworzenie swoistej bazy informacyjnej służącej dalszym etapom
pracy naukowej, szukaniu współzależności między zmiennymi, mierzeniu siły
ich wzajemnego związku, krytycznej analizie efektów zaplanowanych i zrealizowanych eksperymentów. William I. Beveridge wręcz stwierdza: „Można powiedzieć, że nauka w dzisiejszym rozumieniu datuje się od czasów wprowadzenia
metody eksperymentalnej (tj. od okresu Odrodzenia)” [2]. Równocześnie podkreśla pierwszorzędne znaczenie omawianej metody w obrębie większości nauk,
zwłaszcza w przyrodoznawstwie, gdzie można celowo wywołać jakieś zdarzenie
w kontrolowanych warunkach; przy takim schemacie postępowania następuje
eliminacja ubocznych czynników mogących wpłynąć na efekty eksperymentu.
W tradycyjnym podejściu do eksperymentu zestawia się przebieg doświadczenia
w grupie kontrolnej (traktowanej jako wzorzec) z jego efektami w grupie badanej
(poddawanej zabiegom, których skutek pragniemy określić), przy czym w kwalifikacji do jednej lub drugiej grupy stosuje się dobór losowy [2]. Obie grupy
powinny być jak najbardziej homogeniczne, różniąc się jedynie elementem, który
stanowi przedmiot badania. Istotną cechą takiej procedury jest jej powtarzalność. W istocie eksperymenty służą więc sprawdzeniu wartości nowatorskich
pomysłów w kontrolowalnych warunkach. W praktyce testowaniu podlega jeden
czynnik (zmienna niezależna), którego efekty podlegają badaniu; inne czynniki,
hipotetycznie podejrzane o możliwość wywierania wpływu podlegają kontroli.
Strategia taka pozwala identyfikować związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy
czynnikami „A” i „B” oraz poddawać je interpretacji. Gwarancją jakości uzyskiwanych wyników jest użycie zarówno grupy „eksperymentalnej”, jak i „kontrolnej” w warunkach identyczności wszystkich innych elementów z wyjątkiem
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czynnika, który jest przedmiotem zainteresowania eksperymentatora, przy czym
im wyższy stopień rygoryzmu w stosowaniu tego schematu, tym wyższa jakość
efektów badania. Najczęściej przyjmuje się, że „efektywność” to obiektywny pomiar działalności, pozwalający na porównanie wartości uzyskanych rezultatów/
celów z poniesionymi nakładami. Innymi słowy – coś jest efektywne, jeżeli uzyskana wartość jest wyższa od wydatków. Ważną kategorią jest tu „efektywność
kliniczna” definiowana jako ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania
technologii medycznej w warunkach eksperymentu medycznego. Efektywność
kliniczna określana jest również jako zestawienie korzystnego (pozytywnego)
wpływu interwencji z ryzykiem (szkodliwość) związanym z jej zastosowaniem
w warunkach badania [25]. Najważniejsze pytanie, jakie należy tu zadać, dotyczy
kwestii sposobu mierzenia efektywność w działalności twórczej, np. działalności
naukowej. Dla obiektywnej oceny efektywności pracy twórczej niezbędne są rzeczowe i obiektywne wskaźniki, sprowadzające różne kategorie prac do wspólnego
mianownika, warto jednak dodać, że postępowanie takie ma w pewnym sensie
znaczenie umowne, a kryteria bywają zmienne w czasie. Według Rudolfa Michałka: „niepoprawny system oceny efektywności w pracy naukowej ma istotny
wpływ zarówno na rozwój nauki i gospodarki narodowej, jak również indywidualny rozwój jej twórców, sprzyjając degradacji samego zawodu, jak i wypaczeniu
kariery w zawodzie” [17].
Należy przy tym podkreślić, że termin „efektywność” interpretuje się najczęściej jako poprawność, prawidłowość, jest on kojarzony z oszczędnością
ekonomiczną, gospodarnością i racjonalnością sposobu i stopnia pożytkowania
zasobów. W tym znaczeniu efektywność oznacza relację minimalnego możliwego poziomu nakładów niezbędnych na realizację danego zadania w stosunki
do realnie zużytych nakładów na ten właśnie cel [17], natomiast wykorzystanie
zasobów mądrze bez zbędnego marnotrawstwa określa się mianem sprawności.
Efektywność przejawia się zatem w usprawnieniu technologii, wzrostu znaczenia
organizacji, która pozwala na redukcję kosztów oraz zwiększenia korzyści [25].
Termin obejmuje m.in. działania skupiające się na unikaniu błędów, analizie
wykorzystanych nakładów, nastawienie na racjonalność, analizę zużycia zasobów
przy zachowaniu poziomu satysfakcji oraz doskonalenie techniki realizacji tych
działań [32]. Istnieją różne podejścia i metody oceny pomiaru efektywności.
Dzieli się je na parametryczne i nieparametryczne. Testy parametryczne służą
do weryfikacji hipotez parametrycznych, które odnoszą się do parametrów rozkładu badanej cechy w populacji generalnej, najczęściej weryfikują sądy o takich
cechach populacji jak średnia arytmetyczna, wskaźnik struktury i wariancja.
Metody parametryczne w praktyce stosuje się w odniesieniu do np. instytucji
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finansowych czy przedsiębiorstw produkcyjnych. Natomiast testami nieparametrycznymi są testy statystyczne, wykorzystywane do weryfikacji nieparametrycznych hipotez. Nieparametryczność wskazuje, że testy te, odmiennie od innych
klasycznych metod statystycznych, nie opierają się na estymacji parametrów
z góry założonego rozkładu zmiennej losowej w populacji. Testy nieparametryczne można, i powinno się stosować, wtedy gdy nie ma spełnionych istotnych
założeń dla testów parametrycznych [7]. Metody nieparametryczne odpowiadają
za poszukiwanie efektywnego wzorca, wśród badanej grupy podmiotów. Najczęściej stosowaną metodą nieparametryczną jest analiza danych (Data Development Analysis – DEA) [34].
Ocena wyników eksperymentu, jako pozytywne lub negatywne, zależy od
potwierdzenia lub zakwestionowania istnienia związków między zmiennymi
określonymi w przyjętych przez badacza hipotezach [36].

METODOLOGICZNA SPECYFIKA HUMANISTYKI
A BADANIA OPARTE NA EKSPERYMENCIE
Popularność eksperymentów systematycznie wzrastała od czasów doświadczeń wykonywanych przez F. Bacona. Metoda ta znajdowała też stopniowo zastosowanie na gruncie humanistyki. W powszechnie przyjętych klasyfikacjach
socjologia nie przynależy do nauk przyrodniczych, mimo że w swej historii miała
ścisłe związki z naukami typu „science”, zwłaszcza w czasach jej powstawania
i zyskiwania naukowej tożsamości (połowa XIX w.). Cechą eksperymentów planowanych i realizowanych w ramach przyrodoznawstwa jest zasada randomizacji, w której proces kontroli opiera się na: „(…) losowym przydziale jednostki
badania do poszczególnych odmian manipulacji /bodźców/” [27]. Umożliwia
to kontrolę dużej liczby czynników ubocznych. Mimo niemożności stosowania
opisanej procedury w naukach o zachowaniu niektóre techniki badawcze, jak
np. wywiad kwestionariuszowy lub metoda socjometryczna, można zaliczyć do
pomiaru eksperymentalnego realizowanego z powodzeniem na obszarze humanistyki. John S. Mill, oceniając szanse wykorzystania metod eksperymentalnych
w ówczesnych naukach społecznych (1843), zwracał uwagę na ich ograniczenia
i podkreślał, że w naukach typu „arts” istnieje między zjawiskami „zbyt wiele
podobieństw i zbyt wiele różnic” [27]. Te, znane już od dawna, ograniczenia
skutkowały limitowanym wykorzystaniem eksperymentów, głównie do opisu
różnego typu mikrostruktur (klasyczne prace Wilhelma Wundta). Eksperyment
nie jest stosowany w projektach dotyczących, np., opisu mechanizmów naby-
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wania doświadczenia społecznego. Badania eksperymentalne nie są także rekomendowane dla nauk niemających rozbudowanych podstaw teoretycznych.
Zwraca się uwagę, że sceptycyzm badaczy społecznych wobec stosowania metod
i technik eksperymentalnych wynika z ograniczonych możliwości aplikacji tych
strategii badawczych do manipulowania zmiennymi w procedurach dotyczących opisu zachowań zbiorowych ludzi, zawężając ich przydatność do obszaru
mikrosocjologii i psychologii społecznej. Należy bowiem podkreślić, że cechą
naturalnych zachowań człowieka jest ich spontaniczność i nieprzewidywalność,
których nie można wywołać lub odtworzyć w „laboratorium”. Tak więc wyniki
uzyskane w takich warunkach nie dają się uogólniać, nie spełniając walorów uniwersalności. W naukach o zachowaniu, planując schemat eksperymentu, badacz
musi uwzględniać fakt, że zachowania i postawy ludzi poddanych wpływowi
zmiennych w sztucznie wykreowanych okolicznościach mogą być dodatkowo
zniekształcane przez istnienie świadomość, że ich reakcje są systematycznie rejestrowane oraz że bodźce, którym są poddawani, nie występują w takiej postaci
w „normalnym” życiu społecznym. W konsekwencji może to zagrozić ogólnej
trafności wniosków i jakości efektów całego programu. Bywa też, że schematy
postępowania przyjęte na gruncie, szeroko pojętej, humanistyki różnią się od
standardów metodologicznych nauk typu „science”, np., przez brak grupy kontrolnej, pretestu czy ograniczoną liczbę zmiennych eksperymentalnych. Inną
cechą badań reaktywnych jest okoliczność, że ich uczestnicy starają się po swojemu interpretować „logikę projektu” oraz oczekiwania prowadzącego; podejmują
też próby dostosowania swych zachowań do domniemanych celów badawczych
inicjując mechanizm „sztucznych reakcji na bodziec”. Ta znana w metodologii
kategoria „dobrych badanych”, osób nadmiernie konformistycznych podważa
wiarygodność uzyskanych danych i obniża jakość całego pozyskanego materiału.
Nauki społeczne, jak dotąd, nie przezwyciężyły całkowicie tych ograniczeń.
Nie zostały dostatecznie przeanalizowane rozmiary i skutki wskazanych sytuacji,
zaś doraźne strategie naprawcze, np., ukrywanie przed badanymi prawdziwego
celu eksperymentu, przynoszą jedynie połowiczne rezultaty. Podsumowując, specyficzny i niepowtarzalny charakter zachowań społecznych ludzi wymusza ograniczenie zakresu stosowania omawianych metod i technik gromadzenia wiedzy.
Obniża to bowiem wartość i wiarygodność metod eksperymentalnych i pozbawiając ich wyniki walorów uniwersalności. Coraz więcej dyskusji wywołują też
kontrowersje dotyczące „nieadekwatności środowiska laboratoryjnego” i „nienaturalności” rejestrowanych tam postaw, zachowań oraz reakcji na sztucznie
stosowane bodźce. Uważa się, że jeśli sytuacja wykreowana nie jest realistyczna
w opinii badanych i jeśli nie mają oni wpływu na jej przebieg, jakość uzyskanych

Rola eksperymentu w naukach społecznych

177

wyników pozostaje ograniczona. Ostatnio nasilają się też spory o charakterze
etycznym wokół definiowania terminu „manipulacja”, zwłaszcza takich jej form,
które mogą wywoływać u badanych poczucie dyskomfortu, obniżać ich samoocenę lub być trwałym źródłem stresu. Otwarte pozostaje też pytania, czy i w jakim zakresie naukowcy mogą ukrywać przed badanymi rzeczywiste cele projektu
w którym zdecydowali się oni uczestniczyć oraz, jak zaradzić sytuacji, w której,
podczas trwania eksperymentu badani czują się pozbawieni wolności i „urzeczowieni”?. Czy zatem udział w takich procedurach ogranicza ponad miarę wolność
decydowania o sobie i może być specyficzną formą ubezwłasnowolnienia? Czy
można wyżej stawiać dążenie do postępu wiedzy od gwarancji praw przypisanych osobom zgłaszającym chęć udziału w programie? Przedmiotem dyskusji
jest też kwestia roli i znaczenia istniejącego, formalnie, „kodeksu dobrych praktyk w nauce” oraz jego zapisów, które mogą się okazać niewystarczające i nierespektowane, a także fakt, że „regulacje kodeksowe” z reguły dotyczą jedynie
„sytuacji typowych”. Przy okazji debaty na tematy etyczne pojawiają się pytanie
o szerszym charakterze, dotyczącym kwestii: czy i na ile psychologia społeczna,
będąca dyscypliną wykorzystującą eksperymenty, jest częścią klasycznej socjologii. Niektórzy socjologowie wskazują, że schemat badawczy eksperymentów
planowanych w ramach „social psycholgy” byłby niewykonalny na gruncie nauk
socjologicznych, nie mogąc spełnić standardów metodologicznych tej nauki [29].

PRÓBA OSZACOWANIA WARTOŚCI BADAŃ
Z ZASTOSOWANIEM EKSPERYMENTU
Jak już wcześnie wskazano, termin „eksperyment” ma różne definicje i konteksty. Ogólnymi, wspólnymi cechami eksperymentu są: wywołanie, obserwacja,
a następnie interpretacja sposobu, w jaki ściśle określone czynniki natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej i psychologicznej wpływają na analizowaną
przez badacza sytuację.
Obserwacja jest jedną z wielu, a zarazem jedną z najstarszych metod badawczych stosowanych w nauce w różnych wariantach [19]. Jest to proces uważnego
i celowego postrzegania, otaczającej badacza rzeczywistości. Także szczególny
sposób gromadzenia oraz interpretowania danych rejestrowanych w ich „naturalnym przebiegu” kiedy pozostają w bezpośrednim polu obserwacji obserwatora [5]. Podkreślono już, że w trakcie trwania obserwacji można wyróżnić trzy
podstawowe etapy: postrzeganie, gromadzenie (utrwalanie) oraz interpretowanie
[34]. Obserwację dzieli się również na dwa podstawowe typy: obserwację uczest-
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niczącą i nieuczestniczącą. Obserwacja uczestnicząca zachodzi, gdy badacz jest
uczestnikiem danej społeczności (organizacji) i z tej perspektywy rejestruje „fakty społeczne”, natomiast obserwacja nieuczestnicząca polega na braku udziału
w sytuacji społecznej, która jest badana [15]. Poza wymienionymi głównymi
typami obserwacji można wyróżnić inne jej rodzaje: obserwację jawną, niejawną
czy ukrytą.
Niejawna obserwacja uczestnicząca, inaczej „obserwacja neutralna”, umożliwia bezpośrednią ingerencję w środowisko badanych, a w związku z tym jego
szczegółowe poznanie, niejako „od środka”. Wobec jej „inwigilacyjnego charakteru” budzi wiele kontrowersji, głównie etycznych. Według Piotra Nieporowskiego:
„Niejawna obserwacja uczestnicząca opiera się na utajeniu przed badanymi ich
udziału w badaniu. Obserwator w tym przypadku ukrywa często swoje prawdziwe intencje, identyfikując się jako członek badanej grupy, bądź przyjmując zupełnie inną rolę, która nie zdemaskuje go jako badacza. Nieświadomość obiektów
badania wykorzystywana jest jako czynnik wzmacniający ich zaufanie wobec
obserwatora, pobudzając tym samym ich chęć do dzielenia się wiedzą” [20].
Już w filozoficznej myśli greckiej uważano, że metody empiryczne nie mieszczą
się w klasycznej definicji „nauki”, bowiem uznawano, że obserwacja może być
użyteczna wyłącznie jako egzemplifikacja, przemijających zdarzeń, uznając jej
wyniki za błahe i nieścisłe [31].
Moralne i etyczne opinie na temat obserwacji niejawnej są zróżnicowane. Na
przykład Edward Shils całkowicie neguje wartość obserwacji ukrytej, sprzeciwiając się rejestracji zachowań bez wiedzy i zgody osób, które są obserwowane. Jest
zdania, że cel badań nigdy nie powinien być utajony, a więc technika tego typu
obserwacji uczestniczącej jest „moralnie naganną manipulacją” [22]. Odmienne
stanowisko przyjmuje Jack Douglas, dowodząc, że tradycyjne metody np. antropologicznych badań terenowych opierają się na przyjęciu domniemanego
założenia, że ludzie są z gruntu gotowi do współpracy i pragną, by ich punkt
widzenia będzie rozumiany i podzielany przez innych [18].
Trudność w stosowaniu „neutralnej obserwacji” polega też na tym, że jednym z jej podstawowych wymogów jest m.in. konieczność sporządzenia notatek,
co w tym przypadku jest niemożliwe, bowiem rejestracji zachowań badanych
należałoby wykonywać na bieżąco. Badacz musi więc liczyć na własną pamięć,
by dokumentować obserwowane procesy społeczne. W tego rodzaju notatkach
powinny być zawarte nie tylko fakty, ale także ich pogłębione interpretacje [1].
Kontrowersyjna jest też rola, jaką badacz sam narzuca sobie wobec innych, i poprzez którą chce być postrzegany jako „zwykły uczestnik” zdarzeń przez cały
czas trwania obserwacji, zmuszony jest więc grać podwójną rolę względem po-
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zostałych osób, a także uwiarygadniać swój wykreowany dla potrzeb badawczych
wizerunek [13]. Uczony jest zatem współtwórcą własnego wizerunku, styka się
też z czynnikami znajdującymi się poza jego kontrolą, a wynikającymi np. ze
specyficznego kontekstu czasowo-przestrzennego [4]. Należy również próbować
znaleźć odpowiedź na pytanie: czy korzystanie z „obserwacji neutralnej” pozwoli
dotrzeć do ważnych dla obserwatora zjawisk związanych z życiem zbiorowym
ludzi? Kolejny problem stwarza późniejsza publikacja wyników badań. Problem
ten pojawia się, gdy badacz wcześniej się nie ujawni się, a obserwowani dowiedzą
się o tym fakcie dopiero w momencie zapoznania się z opublikowanymi wynikami. Zatem decydując się na wejście w rolę „neutralnego obserwatora”, należy
rozważyć swoisty „bilans zysków i strat” przed ostatecznym wyborem optymalnej
z punktu widzenia celu badań metodologii.
Przypomnijmy raz jeszcze, że ogólnym celem tej procedury jest stwierdzenie
istnienia i poziomu wzajemnego oddziaływania elementów będących przedmiotem obserwacji oraz określenie siły tej korelacji, a także oraz mechanizmów zależności przyczynowo-skutkowych. Jak już wiemy, specyfika założeń przyjętych
w naukach eksperymentalnych skutkuje ich ograniczoną uniwersalnością, np. do
adekwatnego opisu znaczenia i roli wpływu społecznego na zmianę systemów
i kryteriów ocen rzeczywistości społecznej przez jednostkę. Udało się tu uchwycić, w jaki sposób celowo użyte „sugestia” i „perswazja” wpływają na zmianę
optyki postrzegania faktów społecznych oraz skłaniają ludzi do uznawania opinii
wyrażanych przez „autorytety”, co w konsekwencji powoduje przyjmowanie postaw konformistycznych. Część osób projektujących tego typu badania dąży do
wyeliminowania trudnych do kontroli i identyfikacji zmiennych występujących
w naturalnym środowisku społecznym, skłaniając się do ich weryfikacji wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. W ten właśnie sposób zaprojektowano analizy
mające na celu wyjaśnienie faktu łatwego podporządkowywania się jednostek
liderom grup; sztucznie obsadzając jedne osoby w roli „nauczycieli”, inne zaś na
niższej pozycji „uczniów”. Jak się okazało, obsadzeni w roli „nauczyciela” szybko
nauczyli się w nadmierny i drastyczny sposób korzystać z systemu kar, jaki pozostawał w ich dyspozycji. „Nauczyciele” coraz bardziej rygorystycznie reagowali
na domniemane lub prawdziwe błędy osób, nad którymi mieli umowny zakres
władzy i kontroli, weryfikując ich postępy lub porażki w procesie edukacyjnym
(eksperyment Milgrama). Podobnie duże walory heurystyczne przypisuje się na
obszarze nauk humanistycznych i społecznych efektom „eksperymentu Zimbardo”, który dowiódł, że ludzie obsadzeni umownie jako „strażnicy” łatwo internalizowali zakres swych praw do oceniania i karania „więźniów”, wykorzystując
swą władzę dla utrwalania dominacji oraz nadrzędności z pomocą drastycznych
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środków przymusu bezpośredniego. Oba projekty mają ogromne ilości cytowań, co wskazuje, że ich moc eksplanacyjna nie jest kwestionowania, a efekty
weszły do kanonu dorobku socjologii i psychologii społecznej. Bilansując walory i ograniczenia różnorodnych metod eksperymentalnych, można wyraźnie
uchwycić zarówno ich wady, jak i zalety. Do tych pierwszych zalicza się ograniczoną uniwersalność i ryzyko trudnych do uniknięcia zniekształceń, zaś do
zalet – możliwość badania, pod swoistym „mikroskopem”, zachowań człowieka
i małych grup, gdzie udaje się precyzyjnie ustalać siłę i charakter zachodzących
związków przyczynowo-skutkowych w relacjach między ludźmi. Niezależnie od
tego wątpliwości badaczy związane są też z licznymi niebezpieczeństwami naruszania podmiotowości badanych oraz świadomej manipulacji ich postawami.
Trudności wywołuje również problem z zapewnieniem „trafności wewnętrznej”
eksperymentu, bowiem na działanie wprowadzonego celowo przez eksperymentatora bodźca nakładają się, niemożliwe do eliminacji i identyfikacji, czynniki
zewnętrzne. W konsekwencji uzyskane wyniki mogą być dziełem przypadku
(tzw. niekontrolowane sytuacje losowe). Komplikacje mogą wynikać także z różnej percepcji tego samego bodźca przez osoby będące „aktorami” eksperymentu.
Podobnie, w trakcie programu, mogą zachodzić nieprzewidziane i nieplanowane
okoliczności mające wpływ na kształt i charakter zmiany rejestrowanej przez obserwatora. Istnieje też możliwość wystąpienia spontanicznych zmian w świadomości społecznej osób badanych, np. w efekcie zdobycia przez nie dodatkowych,
nowych wiadomości o czynnikach składających się „scenariusz eksperymentu”,
uzyskania wyższego poziomu doświadczeń życiowych (dojrzewanie, socjalizacja itp.); niebezpieczeństwo obniżenia jakości wyników stwarza pogłębiająca
się różnica jakościowa w sytuacji badanych w momencie wyjściowym (pretest)
w porównaniu z ich pozycją społeczną w chwili zakończenia projektu (postest).
Należą tu przypadki, gdy: osoby badane stopniowo zwiększają wiedzę na temat
charakteru eksperymentu, autor eksperymentu w czasie jego trwania decyduje
się na zastąpienie jednych technik badawczych przez inne, co może zniekształcić
cechy pomiaru i jego ostateczny wynik; nie można wykluczyć wreszcie, niemożliwych do przewidzenia zmian w składzie osobowym uczestników danego programu (wyjazd, rezygnacja, odmowa dalszej współpracy) [27]. Eksperyment, mimo
jego ograniczeń, pozostaje jedną z klasycznych metod gromadzenia wiedzy na
gruncie szeroko rozumianej humanistyki, pozwalając pozyskiwać i interpretować
wartościowe dane dotyczące reguł oraz prawidłowości związanych z zachowaniami społecznymi ludzi w sztucznie wykreowanym środowisku (laboratorium)
lub w ich otoczeniu naturalnym. Badacz ma możliwość dokładnego obserwowania przebiegu doświadczenia i bieżącego interpretowania zachodzących zmian
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zgodnie z przyjętym wcześniej scenariuszem postępowania i założonymi dyrektywami. Walorem takiego podejścia jest możliwość precyzyjnego obserwowania
wywołanych celowo, kontrolowanych zmian w zachowaniach ludzi. Z drugiej
strony jednak eksperymentator ponosi ryzyko uzyskania materiału niepewnego,
niepełnowartościowego, co jest związane ze specyfiką metod pomiaru i obserwacji.
Problematyka możliwości wykonywania badań z udziałem zwierząt, a zwłaszcza przeprowadzenie eksperymentów na zwierzętach, wywołuje silne społeczne
emocje, jest przedmiotem ożywionych dyskusji na szeroko rozumianym obszarze
humanistyki. Wpisując się w szerszy kontekst dyskusji o ochronie praw zwierząt, która toczy się również wokół takich zagadnień, jak np. kwestia ochrony
dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku, warunki chowu i hodowli zwierząt rzeźnych, dopuszczalność tzw. uboju rytualnego, etyczne aspekty udziału
zwierząt w przedstawieniach cyrkowych itp. [36] Trzeba przy tym podkreślić,
że wolność prowadzenia badań naukowych gwarantuje przepis Konstytucji RP,
który stanowi, że każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań
naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność
korzystania z dóbr kultury [14]. Podmiotem związanym art. 73 Konstytucji są
władze publiczne, a treścią ich obowiązków jest „zakaz podejmowania działań,
które przekreślałyby lub utrudniały swobodę prowadzenia badań naukowych
czy ogłaszania ich wyników” [26]. Regulacja ta nie ma żadnego bezpośredniego odpowiednika w Konstytucji RP, który mógłby dotyczyć określenia statusu
prawnego ochrony zwierząt w Polsce. Jedynie art. 31 ust. 3 Konstytucji zawiera
klauzulę limitacyjną, odnoszącą się do wolności badań naukowych w taki sposób, że jej ograniczenie może nastąpić tylko z uwagi na wartości wymienione
w tym właśnie przepisie oraz zgodnie z zawartymi w nim przesłankami. Przepis
ten wskazuje na moralność publiczną, czyli poniekąd odwołuje się do wartości
społecznych i etycznych. Status prawny ochrony dobrostanu zwierząt w Polsce
regulują również przepisy zobowiązujące nasz kraj do przestrzegania norm prawa międzynarodowego, w zakresie ochrony praw zwierząt.
Stosunkowo od niedawna omawiane zagadnienia doczekały się ustaleń i regulacji legislacyjncych. Aż do XIX w. zwierzęta traktowane były na równi z rzeczami. Powszechnie uważano, że nie są one zdolne do myślenia ani do odczuwania. Takie poglądy podzielali m.in. Kartezjusz, św. Tomasz z Akwinu, Thomas
Hobbes, Immanuel Kant, Francis Bacon, John Locke czy Baruch Spinoza. Zmiana
w sposobie myślenia dokonała się m.in. za sprawą Arthura Schopenhauera i Jeremy’ego Benthama, którzy byli zdania, że zadawanie cierpienia zwierzętom jest
moralnie naganne. Pogląd, że zwierzę stanowi coś więcej niż rzecz, sprawił, że
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zaczęto dążyć do uczynienia go podmiotem prawa i etyki oraz regulacji społecznych. W efekcie stopniowo przypisano im niezbywalne prawa, proporcjonalnie
do praw człowieka. Doprowadziły to z kolei do wyodrębnienia nowej gałęzi etyki,
tzw. etyki ochrony zwierząt. Do jej najważniejszych obszarów należy:
1. uznanie zwierząt za istoty czujące i posiadające świadomość;
2. akceptacja faktu, że zdolność zwierząt do odczuwania ma naturę zbliżoną do
zdolności odczuwania człowieka;
3. przyznanie statusu moralnego zwierzętom;
4. możliwość stosowania ocen moralnych działań ludzi w stosunki do zwierząt;
5. przyznanie zwierzętom niezbywalnych praw [16].
W świetle tych uregulowań przypisuje się również odmienne znaczenia terminowi „prawa zwierząt”, klasyfikując je od najsłabszego do najsilniejszego:
1. prawa w znaczeniu sensu moralnego, zgodnie z tym założeniem zwierzęta
powinny być traktowane dobrze przez wzgląd na nie same, ponieważ nie
istnieją wyłącznie na użytek człowieka;
2. prawa w znaczeniu równego poszanowania, tzn. cierpienie zwierzęcia liczy
się tak samo jak cierpienie człowieka, należy nadać równą wagę moralną
zarówno interesom ludzkim, jak i zwierząt;
3. prawa w „znaczeniu przebijającym wartość użyteczności”, zgodnie z tym
podejściem zwierzęta mają ważne interesy, np. prawo do wolności, więc
człowiek nie powinien ich bez powodu ograniczać, nawet gdy przynosi to
korzyści [8].
Jan Białocerkiewicz uważa, że dotychczasowe „panowanie człowieka nad
przyrodą” doprowadziło do jej dewastacji; badania naukowe wykazały, że różnice
genetyczne pomiędzy człowiekiem a zwierzętami są niewielkie; biosfera stanowi
całość, a wszystkie jej składniki mają znaczenie, zatem człowiek nie powinien
być stawiany ponad interesy ekosystemu [3].
Wobec tych argumentów zasadna wydaje się konkluzja, że prowadzenie badań oraz eksperymentów z udziałem zwierząt jest kontrowersyjne. Z drugiej strony gdyby nie stosować takich procedur, to nie byłby możliwy rozwój medycyny
czy innych nauk przyrodniczych. Przypomnijmy np., że to badania prowadzone
na zwierzętach pozwoliły na obalenie logiki rozumowania Hipokratesa, który
twierdził, że „serce, a nie mózg kontroluje ciało”, podobnie nie byłoby również
możliwe odkrycie w roku 1622 znaczenia i roli naczyń limfatycznych, a w roku
1667 dokonanie pierwszej transfuzji krwi z jednego psa do drugiego. Pierwsze
kroki w dziedzinie immunologii stawiane były dzięki eksperymentom z wykorzystaniem psów, w wyniku których odkryto m.in. histaminę. Te przypadki były
bez wątpienia wielkim postępem w nauce. Współcześnie dominuje przekona-
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nie, że badania eksperymentalne na zwierzętach z zachowaniem standardów
etycznych są nieodzownym elementem procesu badawczego. Warto pamiętać,
że w latach 1996–2001 spośród sześciu Nagród Nobla (w dziedzinie fizjologii
i medycyny) w pięciu z nich wykorzystano tego typu procedury doświadczalne.
Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem alternatywnych modeli, bowiem badania na układach modelowych in vitro, podobnie tworzenie symulacji
komputerowych można uznać jedynie za pomocnicze wobec badań in vivo [36].
Wskazuje się jednak, że „przenoszenie” wyników badań z „modeli zwierzęcych”
na ludzi dokonywane w sposób bezkrytyczny mogłoby stanowić nadużycie ze
względu na międzygatunkowe różnice w długości życia, aktywności metabolicznej czy wyższych czynności neurologicznych, drugą z przesłanek skłaniających
do stosowania eksperymentów na zwierzętach jest oczywiście priorytetowa potrzeba chronienia zdrowia i życia ludzkiego w oparciu o wiedzę, jaka powstaje
na etapie badań podstawowych [23].
Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona w Paryżu w 1978 r. była
pierwszym aktem prawnym, który wyznaczył standardy humanitarnego traktowania zwierząt. Art. 8 Deklaracji stanowi, że doświadczenia za zwierzętach wiążące się z cierpieniem fizycznym i psychicznym są naruszeniem praw zwierząt,
zarówno w przypadku doświadczeń medycznych, naukowych, handlowych, jak
i wszystkich innych, oraz że w przypadku eksperymentów, które mogą naruszyć
prawa zwierząt, należy preferować metody zastępcze [29]. Istotna jest też przyjęta
w Strasburgu 18 marca 1986 r. Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Kręgowych, używanych do celów doświadczalnych oraz innych celów naukowych,
której podstawowym założeniem jest „ochrona żywych zwierząt wykorzystywanych do celów eksperymentalnych i innych celów naukowych”, w której przyjęto,
że „człowiek ma moralny obowiązek szanować wszystkie zwierzęta i należycie
brać pod uwagę ich możliwości znoszenia cierpień oraz zdolność pamiętania”.
Nie bez znaczenia jest Dyrektywa 2010/63 UE Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych [9], której podstawowym celem jest redukcja wykorzystywania zwierząt do doświadczeń na rzecz metod alternatywnych, a w przypadku, kiedy doświadczenia są konieczne, ustanowienie minimalnych wymogów,
dotyczących warunków hodowli, utrzymywania oraz opieki nad zwierzętami
poddawanymi doświadczeniom [35]. Zarówno Konwencja ze Strasburga, jak
i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wyznaczyły europejskie standardy badań
na zwierzętach. W Polsce aktem prawnym regulującym tę kwestię jest ustawa
o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
ogłoszona w Dzienniku Ustaw 15 stycznia 2015 r. Jej założeniem jest m.in.: ogra-
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niczenie doświadczeń na zwierzętach do niezbędnego minimum; zwiększenie
wykorzystania dostępnych metod alternatywnych; określenie celów, uzasadniających prowadzenie na zwierzętach procedur doświadczalnych oraz zdefiniowanie
zakresu pojęcia doświadczenia na zwierzęciu na potrzeby ustalenia zakresy systemu nadzoru etycznego nad zgodnością ich wykonywania z przepisami ustawy
i doprecyzowanie kwalifikacji, jakimi muszą legitymować się osoby sprawujące
opiekę nad zwierzętami; określenie rodzaju i wymiaru sankcji grożących za naruszenie przepisów ustawy oraz trybu ich nakładania [33]. Jej głównym celem jest
zmniejszenie cierpienia zwierząt i ograniczenie stosowania nieuzasadnionych
i zbędnych procedur doświadczalnych. Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266) zakłada
również konieczność istnienia Komisji Etycznych ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a do ich kompetencji należy rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody
na przeprowadzanie doświadczeń z udziałem zwierząt. Podstawą wymienionych
regulacji unijnych jest zasada 3R oznaczająca – zastąpienie, zmniejszenie, doskonalenie (ang. replacement, reduction, refinement), zakładająca zmniejszenie
liczby zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych na rzecz stosowania innych technik oraz doskonalenie warunków hodowli i procedur doświadczalnych
w celu złagodzenia bólu, cierpienia i stresu zwierząt doświadczalnych. Standardy
wyznaczone przez „zasadę 3R” są brane pod uwagę w ustawodawstwie polskim,
czego dowodzi ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
Podsumowując, można stwierdzić, że wprowadzane systematycznie regulacje prawne dotyczące eksperymentów na zwierzętach budzą ożywione dyskusje
na obszarze szeroko rozumianej humanistyki, nauk społecznych, a zwłaszcza
na gruncie nauk prawnych. Wskazane przykładowo przepisy nie są jeszcze doskonałe i wymagają ciągłego ulepszania. Wypracowanie wysokich standardów
w tym zakresie zmusza do współdziałania całe środowisko naukowe oraz organizacje ochrony zwierząt, by wspólnie stworzyć instrumenty, które z jednej strony
umożliwiają dalszy rozwój nauki [zwłaszcza dyscyplin przyrodniczych i nauk
medycznych ], z drugiej zapewnią zwierzętom doświadczalnym należną ochronę
by gwarantować im najwyższy, możliwy poziom dobrostanu [36]

UWAGI PODSUMOWUJĄCE
Badacze społeczni „od zawsze” cenili sobie w naukach przyrodniczych fakt,
że fizycy czy biolodzy mogli planowo, w sposób kontrolowany wywołać i obserwować zmiany, które pozwalały dociec, jak jedne elementy wpływają na drugie
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oraz określać siłę tego wpływu. Umożliwia to bowiem precyzyjne ustalenie, czy
gdyby nie zajście jakiegoś konkretnego czynnika, to drugi z nich by nie wystąpił. To jednak obliguje przy planowaniu projektu do ustalenia, co ma stanowić
„zmienną niezależną” (bodziec), a co może być hipotetycznym efektem działania czynnika przyczynowego. W naukach o człowieku, planując badanie, trzeba
móc decydować jednoznacznie, czy rzeczywiście między zmiennymi zachodzą
zależności przyczynowo-skutkowe, jakiego są rodzaju i na ile są one istotne. Konieczne jest też ustalenie, czy inne, niezidentyfikowane czynniki nie wywołały
zmiennej zależnej. Ten obowiązujący w omawianej procedurze badawczej kanon postępowania napotyka niejednokrotnie na konkretne trudności praktyczne
spowodowane m.in. niepowtarzalnym charakterem istoty ludzkiej, nieprzewidywalnymi zmianami postaw, zachowań i potrzeb uczestników eksperymentu czy nieplanowanym wpływem bieżących zjawisk społecznych na scenariusz
i „technologię” realizowanego projektu. Badacz, planując chronologię i priorytety
postępowania, powinien te okoliczności brać pod uwagę, w porę je rejestrować
oraz mieć umiejętność ich eliminacji. Tylko wówczas ostateczne efekty badań
eksperymentalnych w humanistyce zyskają na randze i wartości.
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KOGO WYSŁAĆ NA MARSA:
NIEDŹWIEDZIA CZY MYSZ?
CZYLI PO CO NAM BADANIA PODSTAWOWE?
Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania.
Arystoteles, Metafizyka, A 1 980 a 22

Wszyscy wiedzą, jak wygląda helisa DNA. To kształt powszechnie rozpoznawalny, który wszedł do kultury masowej. Ostatnio widziałam go na pulpicie
znajomego nastolatka. „To taka standardowa tapeta” – powiedział. Czy James
Watson i Francis Crick, dwaj angielscy biochemicy, przewidzieli w 1953 r., że
wypracowany przez nich model budowy przestrzennej podwójnej helisy kwasu
deoksyrybonukleinowego w ciągu kilkudziesięciu lat stanie się rozpoznawalnym
przez nastolatków znakiem graficznym? W swojej książce Podwójna helisa. Historia odkrycia struktury DNA Watson opisuje dyskusje z innymi naukowcami,
zmagania z czasem, bo konkurencyjny amerykański zespół Linnusa Paulinga
pracował nad tym samym zagadnieniem, ale nie wspomina, żeby jego celem
było poruszenie masowej wyobraźni [1]. Dzięki odkryciu struktury DNA oraz
dzięki opracowaniu techniki powielania łańcuchów DNA, za co w 1993 r. Nobla otrzymał Kary Mullis, zmieniła się sytuacja w sądownictwie. Odkrycia te
umożliwiły ustalenie ojcostwa z bardzo wysokim, graniczącym z pewnością,
prawdopodobieństwem. Nie trzeba nikogo przekonywać, że ojcostwo pociąga
za sobą liczne, niezwykle ważne konsekwencje emocjonalne, prawne i finansowe. To gigantyczna zmiana społeczna, gdyż do tamtej pory nie było skutecznej,
niepodważalnej metody wykluczenia lub potwierdzenia ojcostwa. Obowiązywała
reguła wprowadzona jeszcze za czasów rzymskich, że domniemanym ojcem jest
mąż matki dziecka.
Ta historia zaczęła się od badań podstawowych, a skończyła na zmianach
społecznych. Nie przypuszczam, by któryś z zaangażowanych w nią naukowców
przewidział taki rozwój wypadków. Badania podstawowe to takie, których głów-
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nym celem jest poznanie jakiegoś zjawiska, zdobycie nowej wiedzy o podstawach
zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie
komercyjne, zrozumienie mechanizmu, którego efekty możemy obserwować [2].
Nie muszą one, choć mogą, mieć zastosowanie, czyli być przydatne. Wiedza uzyskana w ten sposób jest bardzo często wykorzystywana do ułatwienia życia bądź
nawet ratowania go, ale w momencie, kiedy badania trwają, nie jest to oczywiste.
Podobnych przykładów, mniej lub bardziej spektakularnych, można przytoczyć wiele. Jednym z ciekawszych, bo wywodzącym się z badań podstawowych
na dzikich zwierzętach, jest budynek-termitiera w Zimbabwe zainspirowany
gniazdami termitów. Owady te utrzymują w środku stałą temperaturę 30,5°C,
mimo że temperatura otoczenia waha się od 2°C do 40°C. Precyzyjne zachowanie
temperatury potrzebne jest do utrzymania hodowli grzybów, którymi żywią się
termity. System kanałów wentylacyjnych w budynku Eastgate Centre naśladuje
system wentylacji termitiery, nie ma w nim standardowej klimatyzacji. Dzięki
temu zużywa o 10% mniej energii niż standardowy budynek tych samych rozmiarów.

*
Na świecie naukowcy, biznesmeni, konstruktorzy intensywnie, świadomie
poszukują inspiracji w odkryciach przyrodniczych. Elon Musk i jego SpaceX
energicznie szykują się do załogowego lotu na Marsa. Czy wiemy, jak zachowa
się organizm ludzki w takiej podroży? W 2015 r. dwóch astronautów (Rosjanin
Michaił Koronienko i Amerykanin Scott Kelly) spędziło rok na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Powoli spływają dane dotyczące ich zdrowia zebrane
w ciągu tego czasu, będące efektem ponad 10 eksperymentów. Astronauci mieli
kłopoty z krążeniem, pogorszył się im wzrok przez zwiększenie ciśnienia krwi
w obrębie głowy [3], słabły ich kości i mięśnie, zmienił skład organizmów zasiedlających ludzką skórę [4]. Świat nauki poważnie przygotowuje się do długoterminowej podróży w kosmos.
Zastanówmy się zatem, kogo wysłać na Marsa: mysz czy niedźwiedzia? Co
wiemy o tych zwierzętach? Pierwsza cecha, która prawdopodobnie przychodzi do
głowy większości z nas, to masa ciała. Mysz jest mała, niedźwiedź duży. Potrzeba
zatem większej nośności rakiety, żeby dowieźć na Marsa jednego niedźwiedzia
niż jedną mysz. Masa ciała jest cechą fizjologiczną. Wiąże się z innym bardzo
ważnym czynnikiem przy planowaniu lotu na czerwoną planetę: tempem metabolizmu. Im większe zwierzę, tym więcej musi jeść, żeby utrzymać się przy życiu.
Jednakże kiedy przeliczymy tempo metabolizmu na gram masy ciała, okaże się,
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że gram niedźwiedzia potrzebuje mniej energii niż gram myszy [5]. To oznacza,
że jeśli wahalibyśmy się, czy wysłać jednego niedźwiedzia, który waży 270 kg,
czy też 6250 myszy, które w sumie ważą tyle samo, trzeba by spakować więcej
jedzenia dla tych gryzoni.
Dlaczego w ogóle się nad tym zastanawiamy? Niektórzy naukowcy, politycy
czy nawet biznesmeni pod wizjonerskim przywództwem Elona Muska uważają,
że migracja z naszej planety jest jedynym sposobem na przetrwanie naszego
gatunku. Badania nad ociepleniem klimatu jasno wskazują, że jeśli temperatura
globu nadal będzie podnosić się, to zaczną nasilać się procesy, które uniemożliwią życie na Ziemi [6]. Roztopione lodowce podniosą poziom oceanów i wiele
miast, a nawet krajów, jak Dania czy Holandia, znajdzie się pod wodą. Uwolnienie metanu i dwutlenku węgla z wiecznej zmarzliny spowoduje przyspieszanie
wzrostu temperatury [7]. Te katastroficzne modele powodują, że coraz częściej
z nadzieją spoglądamy w kosmos. Planeta, która w chwili obecnej budzi największe nadzieje, to Mars. Jest on dość blisko Ziemi, ale i tak podróż zajmie
nam minimum sześć miesięcy. Podróżnicy będą musieli zmierzyć się z wieloma
problemami związanymi z brakiem aktywności i brakiem grawitacji. Okazuje
się, że badania nad dzikimi zwierzętami mogą być przydatne przy rozwiązywaniu problemu zaniku mięśni. Hibernujące wiewiórki i niedźwiedzie nie cierpią
z powodu atrofii mięśni [8]. Komórki mięśniowe hibernujących niedźwiedzi
grizzly zawierają m.in. duże stężenie tzw. aminokwasów nieistotnych [9]. Występują one także w mięśniach ludzi, a ich ilość zmniejsza się wraz z wiekiem.
Podczas hibernacji obniżają się tempo metabolizmu i temperatura ciała, a więc
wszystkie procesy (w tym starzenie się) zwalniają. Gdyby wprowadzić załogę
i pasażerów lotu na Marsa w stan podobny do hibernacji, można zaoszczędzić na
dodatkowym prowiancie na czas podróży, który zajmuje miejsce. Lecący ludzie
też potrzebowaliby mniej przestrzeni. Dlatego badania nad hibernującymi zwierzętami nabrały nieoczekiwanie zupełnie nowego znaczenia. Narodowa Amerykańska Agencja Kosmiczna finansuje badania nad hibernacją i jej płytszym
stanem – torporem. Choć pomysł wydaje się być z gatunku science fiction, tego
typu badania już w przeszłości przyniosły nam praktyczne korzyści. Pacjenci
z nagłym zatrzymaniem krążenia lub uszkodzeniami mózgu wprowadzani są
w stan hipotermii terapeutycznej [10–11]. Doktor Kelly Drew z Uniwersytetu
Alaska twierdzi, że prawdopodobnie wszystkie ssaki mają geny odpowiedzialne
za stan hibernacji, ale ich ekspresja, odczytywanie są stłumione [12].
Badania naukowe zwykle zaczynają się od jakiejś obserwacji, od tego, że
kogoś coś zainteresowało. Zaczynają się od ciekawości. Dzięki niej ktoś kiedyś
wykonał sekcję ślimaka, którą oglądamy w podręczniku do biologii. Nie musi-
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my w pojedynkę zaglądać do gniazda os, sami szkicować wszystkie napotkane
rośliny, sprawdzać ich zastosowanie, nurkować z delfinami (choć to mogłoby być
akurat bardzo przyjemne dla nas, niekoniecznie dla nich). Ktoś to zrobił przed
nami, opisał, narysował, opowiedział innym. Studia nad czymś są swego rodzaju zachowaniami eksploracyjnymi pojawiającymi się w odpowiedzi na nowość:
nową sytuację, nowy obiekt, nową informację [13]. Ludzie lubią nie tylko, gdy
bodziec jest nowy, ale także gdy jest nieco bardziej złożony od tych, które już
znają [14]. Jest to zachowanie, które dzielimy ze zwierzętami. One też są ciekawe.
Charles Darwin, autor teorii ewolucji, na której opiera się aktualnie cała nauka
przyrodnicza, opisał ciekawość jako jedną z emocji i był to pomysł na tamte
czasy niezwykle rewolucyjny. Darwin twierdził, że to procesy biologiczne sterują
zachowaniem zarówno zwierząt, jak i ludzi i podlegają selekcji naturalnej. Dlatego według psychologów ewolucyjnych ciekawość ma znaczenie adaptacyjne,
dostosowawcze. Bezcelowa, zdawałoby się, eksploracja przynosi efekty w postaci
znajomości otoczenia, środowiska, uczenia się i może mieć znaczenie adaptacyjne [15], podnosi przeżywalność gatunku, jak i jego sukces reprodukcyjny, czym
definiuje się adaptację w teorii ewolucji.
Jednak badania nad możliwością lotów w kosmos, spowodowane fatalnym
stanem środowiska naturalnego, wskazują, że doszliśmy do momentu, kiedy nasze zdolności adaptacyjne stały się zagrożeniem dla innych gatunków. Nie jest
to sytuacja zupełnie nowa w historii. Wyginięcie w późnym plejstocenie dużych
zwierząt (zwanych megafauną), jak mamuty, ptaki moa czy nosorożce włochate,
związane jest najprawdopodobniej z ekspansją ludzi i z ich niezwykłą skutecznością łowiecką [16]. Dziś mamy wrażenie, że nasze niezwykłe umiejętności
technologiczne, rozwój medycyny przyczyniający się do niezwykle wysokiej liczebności naszej populacji stwarzają zagrożenie dla całego globu. Badania nad
przyczynami i cechami zwierząt, które wyginęły, pomogą nam sprawić, by ta
historia się nie powtórzyła [17]. Myśląc więc o badaniach naukowych, nie wolno
zapominać o zwierzętach, które często płacą za nie wysoką cenę.
Wyznaczenie granicy między przyzwoleniem na badania podstawowe motywowane ludzką ciekawością a stresem, cierpieniem lub nawet śmiercią badanych
zwierząt jest bardzo trudne do wyznaczenia. Zmaganie się z tymi pytaniami
bioetycznymi jest nieodłączną częścią aktywności naukowej od wieków. Wyznaczenie tej granicy jest tym bardziej trudne, że nasza, ludzka, antropocentryczna
perspektywa może znacznie różnić się od tej zwierzęcej. I tu paradoksalnie przychodzą nam z pomocą badania podstawowe. Wiele projektów skupiających się
na tym, jak zwierzęta odbierają bodźce środowiskowe, nie miało żadnych celów
utylitarnych. Ogromne zasługi ma tu etologia – nauka o zachowaniu się zwie-
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rząt – oraz biologia gatunku, które dostarczają nam informacji o tym, jak przebiegają kontakty socjalne u poszczególnych gatunków, jak wygląda ich naturalne
środowisko życia i naturalna aktywność. Ta wiedza pomaga zminimalizować dyskomfort zwierząt uczestniczących w badaniach. Jednym z pierwszych naukowców przeciwnych postrzeganiu zwierząt jako automatów sztywno reagujących
na bodźce środowiskowe był amerykański genetyk Herbert Spencer Jennings
w 1906 r. [15] Dziś działają czasopisma naukowe (np. „Laboratory Animals”),
w których publikowane są badania nad dobrostanem zwierząt laboratoryjnych.
Dzięki badaniom nad ekologią ekosystemów, czyli wzajemnym oddziaływaniem
na siebie roślin i zwierząt zamieszkujących określony obszar, wiemy, jak postępować z dzikimi zwierzętami, jak je chronić przed wpływem człowieka i jak
współżyć z nimi, by nie stanowiły dla ludzi zagrożenia.
Oczywiście nie wszystkie badania na zwierzętach są nieinwazyjne. Jest wiele,
szczególnie dotyczących zagadnień medycznych, które są bardzo drastyczne.
Jak te dotyczące uszkodzeń kręgosłupa prowadzone na świniach, czy też eksperymenty na psach, które doprowadziły prof. Religę do stworzenia sztucznego
serca. Wszystkie wykonuje się w silnej anestezji. Dwóch brytyjskich profesorów
(William Russell i Rex Burch) zaproponowało w 1956 r. w książce The Principles
of Humane Experimental Technique (w wolnym tłumaczeniu: Etyczne zasady prowadzenia eksperymentów) zasadę 3R: zastąpienia, ograniczenia, udoskonalenia
(od ang. replacement, reduction, refinement). Pierwsza z nich zakazuje badań na
zwierzętach, jeśli dany problem naukowy da się rozwiązać w inny sposób, np.
wykorzystując hodowle tkankowe. Zasada ograniczenia odnosi się do zmniejszenia liczby zwierząt biorących udział w eksperymencie do najmniejszej dającej wiarygodne rezultaty. Zasada udoskonalenia nakłada na badaczy obowiązek
wykorzystania jak najlepszego sprzętu, wyboru najmniej inwazyjnej metody,
zapewnienia zwierzętom maksymalnego komfortu, również w czasie, kiedy nie
są poddawane żadnym manipulacjom. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady z 2010 r. zobligowała wszystkie kraje członkowskie do kierowania się zasadami 3R. Pod wpływem tego pomysłu powstało wiele metod alternatywnych
pozwalających np. testować toksyczność substancji bez wykorzystywania żywych
zwierząt. W ten sposób naukowcy starają się ograniczyć cierpienia zwierząt do
niezbędnego minimum. O tym, czy dany eksperyment w ogóle powinien się
odbyć, decydują komisje etyczne, w skład których wchodzą zarówno naukowcy,
jak i przedstawiciele organizacji troszczących się o dobro zwierząt, a także przedstawiciele organizacji praw pacjentów i naukowcy zajmujący się zawodowo etyką.
To oni ustalają granice naszej ciekawości.
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Badania podstawowe przydają się w momencie, kiedy stajemy przed jakimś
nowym problemem, zagadnieniem, którego istnienia jeszcze niedawno w ogóle byśmy się nie spodziewali. Rozwiązywanie takiego problemu zaczynamy od
przeglądu dostępnej wiedzy. Sięganie do badań podstawowych pozwala znaleźć
rozwiązania, które są przełomowe, zupełnie nietypowe. Stanęliśmy przed problemem, jak dolecieć na Marsa, i okazało się, że odpowiedzi mogą nam dostarczyć
hibernujące na Alasce wiewiórki. Zaczęliśmy myśleć o zwierzętach jako o istotach czujących emocje, bo sięgnęliśmy do badań nad ich ekologią i zachowaniem.
Zatem badania podstawowe przydają się. Można zaryzykować stwierdzenie, że
są badaniami aplikacyjnymi, ale z przesunięciem w czasie. Zwiększają nasz komfort, ale też komfort zwierząt, umożliwiają dokonanie rzeczy, które wydawały się
niemożliwe.
U podstaw badań podstawowych leży ciekawość, będąca niezbywalną cechą
ludzi i zwierząt. Choć trudno dostrzec jej bezpośrednie korzyści dla przetrwania,
ma ona znaczenie dla dostosowania w ujęciu darwinowskim, czyli przetrwania
i odchowania młodych. Jest szczególnie istotna w zmieniającym się środowisku.
Wielka debata, która trwa aktualnie w krajach wysoko rozwiniętych, dotyczy
samoograniczania się. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, to też wynik badań
podstawowych. Dzięki nim zauważyliśmy, jak działalność człowieka wpływa na
otaczający nas świat, na przyrodę, na zwierzęta. Od ciekawości, która każe nam
szukać odpowiedzi na pytania, zaczyna się refleksja, dokąd możemy pójść i jakie
będą tego konsekwencje. Nie powinniśmy ograniczać nauki, ale musimy dobrze
uzasadniać i przeprowadzać badania na zwierzętach o wysokim stopniu inwazyjności. To wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i wrażliwości. Dlatego
bardzo potrzeba nam autorytetów naukowych i dobrze przemyślanego prawa.
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POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY
PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZEŃ
NA ZWIERZĘTACH
Prawdopodobnie pierwsze badania eksperymentalne, których „przedmiotem” były zwierzęta, przeprowadzili Arystoteles oraz ojciec medycyny – sam Hipokrates. Od zarania dziejów postęp medycyny jest ciągłym dążeniem człowieka
i jednocześnie jego najważniejszym sukcesem cywilizacyjnym. Z biegiem czasu,
wraz z epokowymi przemianami, zmieniały one swój charakter. W starożytności,
kiedy życia ludzkiego nie afirmowano, były czymś akceptowalnym, oczywistym.
Wieki średnie przyniosły im dużą powszechność w związku z tym, że sekcje
zwłok ludzkich były zakazane, co było podyktowane religijnymi dogmatami.
Czasy nowożytne, wraz z postępem wiedzy, techniki, przemysłu i rozwojem myśli
naukowej, przyniosły rozpowszechnienie eksperymentów, także przeprowadzanych przez naukowców na sobie i sobie nawzajem.
Etyczny i moralny problem budzi kwestia pluralizmu interesów, jakim jest
cel ochrony zdrowia i życia, poprawy jego jakości, jednocześnie przyczyniając się
do cierpienia innych istot żywych. Będące narzędziem w dążeniu do uzyskania
najwyższej wartości, jaką dla człowieka jest zdrowie, tym samym stanowią istotne
ryzyko dla zdrowia i życia zwierząt, będących ich przedmiotem.
W roku 2010 wprowadzono Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2010/63/EU [1]. Jest ona owocem negocjacji pomiędzy środowiskami
naukowymi a działaczami na rzecz ochrony praw zwierząt. Z przyczyn oczywistych
spór nie należał do łatwych. Nim Parlament Europejski ratyfikował dyrektywę, na
łamach czasopisma „Nature” jej treść została określona jako skierowana w stronę
ideologiczną, zamiast zapewnić praktyczne rozwiązania na rzecz nauki.
Do najistotniejszych zapisów dyrektywy należy:
• uporządkowanie przepisów z zakresu wykorzystywania zwierząt w celach
naukowych w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej (preambuła,
pkt 1, 35, 56);
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• ustanowienie bardziej rygorystycznych i przejrzystych przepisów dotyczących eksperymentów na zwierzętach (preambuła, pkt 4–5, 28);
• kompleksowa ocena prowadzonych eksperymentów;
• poprawa dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych poprzez podniesienie minimalnych norm dla ochrony tych zwierząt zgodnie
z wynikami najnowszych badań naukowych (preambuła, pkt 5–6);
• ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych oraz ich dobrostanu na szczeblu międzynarodowym (preambuła, pkt 4);
• objęcie ochroną prawną głowonogów oraz form larwalnych kręgowców (preambuła, pkt 8–9);
• zaostrzenie przepisów dotyczących warunków w jakich wykonywane są doświadczenia na naczelnych (preambuła, pkt 17–19);
• ścisłe egzekwowanie przepisów prawa (preambuła, pkt 32–33, 36–37) [1].
Dyrektywa wprowadza do systemu prawnego sformułowaną w latach 50.
XX w. zasadę „3R” – reduction (redukcja), refinement (udoskonalenie), replacement (zastąpienie), zgodnie z którą jest przeprowadzany każdy eksperyment
z udziałem zwierząt. Nakłada również na państwa członkowskie wymóg aktywnych promocji metod alternatywnych, co sprawia, że eksperymenty na zwierzętach nie powinny być nadużywane. Kładzie też nacisk na transparentność
przeprowadzanych badań, tak aby opinia publiczna miała dostęp nie tylko do
wyników badań, ale również miała wgląd na stosowane metody, gatunki oraz
liczba zwierząt będących podmiotem badań, celów oraz tematyki przeprowadzanych eksperymentów, ale z poszanowaniem własności intelektualnej bądź
przemysłowej. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowywania rocznych raportów z badań zawierających pełnię informacji [1].
W związku z tym Ministerstwo Edukacji i Nauki RP zobligowane jest do publikacji streszczeń nietechnicznych wszystkich badań prowadzanych w Polsce
z udziałem zwierząt [2]. Takie rozwiązania prawne i praktyczne, oprócz moralnego obowiązku, uświadamia badaczom, , że stosowana metodyka podlega
wglądowi i ocenie opinii publicznej, w tym organizacji broniących praw zwierząt.
W przypadku Polski przepisy z 2005 r. zawierały już szereg założeń, które
były zgodne z ideą dyrektywy. Zakładały istnienie komisji etycznych opiniujących każdy plan eksperymentu z wykorzystaniem zwierząt. Komisja uprawniona jest również do przeprowadzania kontroli jednostek badawczych. W ustawie
określono też minimalne warunki utrzymania zwierząt oraz kwalifikacje osób
zaangażowanych w badania. W roku 2015 w oparciu o dyrektywę unijną ustawa
została znowelizowana [3]. Pojawiły się nowe zapisy oraz definicje takich pojęć,
jak m.in.:
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• procedura – każda forma wykorzystania zwierzęcia do celów naukowych lub
edukacyjnych, mogąca spowodować u zwierzęcia ból, cierpienie, dystres lub
trwałe uszkodzenie organizmu w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniejszym, a także czynności mogące spowodować urodzenie się lub wylęg
zwierzęcia albo powstanie i utrzymanie genetycznie zmodyfikowanej linii
o tzw. fenotypie szkodliwym. Nie jest procedurą uśmiercenie zwierzęcia wyłącznie po to, by wykorzystać jego tkanki lub narządy do celów naukowych
lub edukacyjnych;
• doświadczenie – program badawczy obejmujący co najmniej jedną procedurę;
• dopuszczalność wykonywania doświadczeń – zgodnie z zasadą 3R; tylko
w sytuacji, gdy zaplanowanego celu nie można osiągnąć, stosując metody
alternatywne. Do ich przeprowadzenia stosuje się najmniejszą możliwą liczbę
zwierząt, zwierzęta utrzymywane są w odpowiednich warunkach. Wszystkie
procedury zostały opracowane tak, by do minimum ograniczać ból, cierpienie, dystres lub możliwość trwałego uszkodzenia organizmu;
• doświadczenia zabronione – pozbawianie możliwości wydawania głosu
przez zwierzę; wykonywanie procedur związanych z dotkliwym bólem lub
cierpieniem, którego nie można złagodzić; powtarzanie doświadczeń wykonanych w innych państwach Unii Europejskiej w celu uzyskania wyników
wymaganych prawem (testowanie leków, pasz, substancji chemicznych itp.);
eksperymenty na małpach człekokształtnych; doświadczenia wykonywane
na zwierzętach dzikich; doświadczenia wykonywane na zwierzętach bezdomnych.
Medycyna byłaby bezsilna wobec wielu chorób, bez wykorzystania zwierząt
do opracowania skutecznych terapii. Efekty ich przeprowadzania, niosąc wiedzę
kliniczną, pozwoliły na poprawę stanu zdrowia nie tylko jednostek, ale całych
społeczeństw. W znacznym zakresie wpłynęły na zmniejszenie śmiertelności,
zachorowalności, czy nawet wyeliminowania chorób. W latach 40. i 50. XX w.
corocznie polio rozpoznawano u ok. 35 000 osób. Opracowanie szczepionki,
gdzie przedmiotem badań nad nią były małpy, myszy oraz krowy, doprowadziło
do wyeradykowania choroby w niemal wszystkich regionach świata. W 2016 r.
wirus polio występował tylko w Afganistanie i Pakistanie [4]. Leki przeciwpsychotyczne testowano na szczurach, psach, małpach i królikach, w celu zbadania
bezpieczeństwa i skuteczności ich stosowania w leczeniu objawów schizofrenii
i choroby afektywnej dwubiegunowej. Korzyści płynące z tych badań dotyczyły
także zwierząt, gdyż psy i koty również mogą cierpieć na schizofrenię, lęk i depresję. Obecnie lekarze weterynarii w obecnym stanie wiedzy mogą je podawać
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zwierzętom, w celu zminimalizowania objawów choroby. Dzięki badaniom na
zwierzętach farmakologia behawioralna stale się poprawia, podnosząc jakość
życia zarówno ludzi, jak i towarzyszącym ich zwierzętom [4]. Krew może być
przetrzymywana jedynie przez 42 dni po pobraniu, a bez odpowiednich metod
przechowywania czas ten skraca się zaledwie do kilku godzin. Ten fakt pozostawia świat w ciągłej potrzebie donacji. Możliwość syntetyzacji krwi rozwiązałaby
niebotyczną ilość problemów, przed jakimi stoi współczesna medycyna. Tematyka sztucznej krwi jest przedmiotem badań już od wielu lat, a zarazem jednym
z najwyższych wyzwań. Dzięki wykorzystaniu myszy oraz szczurów rozwiązanie
powyższej kwestii staje się realne. W 2017 r. w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy
dokonano syntezy krwi przy użyciu komórek macierzystych. Późniejsza transfuzja do krwiobiegu myszy, a w późniejszych etapach szczura zakończyła się
sukcesem [4]. Eksperymenty na zwierzętach pozwalają na opracowanie terapii
ratującej życie. Stwierdza się, że ostatnie 100 lat badań z użyciem zwierząt miało
kluczowy wpływ na rozwój medycyny. Wyniki badań pozwoliły na znaczącą
poprawę terapii związanych m.in z leczeniem onkologicznym, urazami mózgu,
leukemią dziecięcą oraz wielu innych [5].
Wiele badań można przeprowadzać na sztucznych tkankach, lecz wciąż
w znacznej ilości przypadków konieczne jest wykorzystanie żywych organizmów.
Dzięki badaniom przeprowadzonym na świniach mamy możliwość wykonania
skanów tomografii komputerowej. W ten sposób pozyskano nowe metody leczenia oparzeń, w tym przeszczepy „sztucznej skóry”. Opracowane terapie pozwalają
na skuteczne leczenie i ratowanie życia wtedy, kiedy w wyniku poparzenia skóra
przestaje istnieć, torują pole infekcjom oraz umożliwiają odpływ wody i osocza
krwi z organizmu. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku 265 tys. osób
na świecie umiera z powodu oparzeń wywołanych przez ogień. Kawie domowe,
popularnie nazywane świnkami morskimi są jedynym, poza człowiekiem ssakiem, który nie jest zdolny do syntezy witaminy C w organizmie. Wobec tego
ich udział w badaniach eksperymentalnych nad nieprawidłową syntezą i polimeryzacją kolagenu okazał się bezcenny. Schorzenia nim wywołane to różnego
rodzaju kolagenozy czy wrodzona łamliwość kości. Kraby są wykorzystywane do
badań nad koordynacją funkcji ruchowych z racji tego, że liczba ich neuronów
ruchowych jest bardzo niewielka, a ogromne fizjologicznie ucho wewnętrzne
szynszyli pozwala na badania nad terapiami leczenia zapaleń narządu słuchowego. Bez doświadczeń na zwierzętach nie byłby możliwy przeszczep serca, badanie
nowo syntezowanych antybiotyków, opracowanie nowych szczepionek i mechanizmu transmisji wirusów czy uzyskanie antytoksyn. Także dzięki badaniom na
myszach już dziś mamy pewne możliwości regeneracji uszkodzeń kręgosłupa.

Pozytywne i negatywne aspekty przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

201

Badania z wykorzystaniem zwierząt pozawalają na potwierdzenie bezpieczeństwa szczepionek. Podczas pandemii COVID-19 naukowcy pracujący nad
szczepionką przeprowadzali eksperymenty z użyciem zwierząt. W tym przypadku badaniom poddano genetycznie modyfikowane myszy w celu upewnienia się,
że podawanie szczepionki nie będzie skutkowało niepożądaną ewolucją wirusa
[6]. Podczas prac nad szczepionką wykorzystanie zwierząt odegrało kluczową
rolę, a pominięcie tego kroku wydłużyłoby proces naukowy oraz niosłoby realne
zagrożenie [7]. W obecnym świecie nie ma adekwatnej alternatywy do testów
na kompletnym, żyjącym organizmie, niebędącym człowiekiem. Zwierzęta, tak
jak i ludzie, są bardzo skomplikowanymi organizmami. Badając układ komórkowy, można opracować pewne metody, jednak spektrum badań w tej formie
jest bardzo ograniczane. Tylko badania na żyjącym organizmie mogą zapewnić możliwość obserwacji fenomenów oraz prawdziwego wpływu danej terapii
na organizm [5, 8–9]. Badania przeprowadzone na zwierzętach są miarodajne
z tytułu podobieństwa funkcji życiowych do ludzkich. Genotyp szympansa jest
w 99% zgodny z ludzkim DNA, natomiast zgodność genotypu myszy to już 98%
[5]. Wszystkie ssaki, wliczając ludzi, mają wspólne korzenie i podobny zestaw
narządów (serce, nerki, płuca etc.), które działają w bardzo zbliżony sposób [10].
Z tytułu tych podobieństw to właśnie ta metodyka eksperymentów sprawia, że
badania dają efektywne rezultaty. Mysz, szczur czy ryba jest wciąż modelem
o znacznie wyższej wartości niż wykonywane badania in vitro. Hodowla komórek nowotworowych w warunkach laboratoryjnych jest celowa do oceny oddziaływania preparatu na nie, ale dostarcza wiedzy o interakcji z układem immunologicznym, angiogenezie i wielu innych, toteż stanowi jednocześnie o zalecie
badań in vivo [11].
Zwierzęta muszą być kierowane do badań, gdzie eksperyment z użyciem ludzi budzi wątpliwości natury etycznej. Nie można testować środki potencjalnie
toksyczne na ludziach, nawet w przypadku wyrażenia zgody wolontariusza (również w przypadku, gdy test jest nieinwazyjny). Jeśli taki test musi zostać przeprowadzony na człowieku, wówczas eksperyment jest procedowany na określonej
populacji zwierzęcej celem upewnienia się, że preparat nie wpłynie negatywnie
na wolontariusza biorącego udział w badaniu. Kroki takie podejmowane są zawsze przy środkach mających wpływ na manipulacje m.in. genetyczne (które są
niedozwolone do testowania na ludziach) [12]. W Deklaracji Helsińskiej jasno
podkreślone zostało, że wszelkie eksperymenty na ludziach muszą być poprzedzone badaniami z wykorzystaniem zwierząt [13].
Populacje zwierząt również odnoszą korzyści na badaniach z ich użyciem.
Szczepionki testowane na zwierzętach ocaliły miliony istnień, które potencjalnie
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padłyby ofiarą nosówki, białaczki wśród kotów, wirusowemu zapaleniu wątroby, tężca czy wąglika. Terapie wynalezione podczas badań z użyciem zwierząt
pozwoliły także na przyniesienie im ulgi w przypadku chorób serca, jaskry czy
dysplazji stawu biodrowego [5, 14]. Eksperymenty przeprowadzane na zwierzętach okazały się kluczowe dla ocalenia ginących gatunków, jak fretka czarnołapa,
kondor kalifornijski czy tamaryny z Brazylii [5, 15]. Towarzystwa weterynaryjne
pochwalają badania na zwierzętach w celach rozwoju i testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek oraz wyrobów medycznych [16].
Zwierzęta są lepszym podmiotem badań niż ludzie ze względu na swój krótki
cykl życia. Mysz laboratoryjna żyje od dwóch do trzech lat – dzięki temu badacze
mają szansę zaobserwować efekt testów bądź terapii genetycznych w stosunkowo
niedługim okresie – co nie jest możliwe w przypadku badań z udziałem wolontariuszy [17]. Myszy i szczury idealnie wpasowują się w charakterystykę badań
nad terapiami dotyczącymi onkologii właśnie z tytułu ich stosunkowo krótkiego
życia [18].
Badaczom zależy na godziwym traktowaniu zwierząt biorących udział w eksperymentach nie tylko ze względu na etykę, ale również z powodu pewności
i wiarygodności otrzymanych wyników. Zwierzęta laboratoryjne są pod stałą
opieką techników weterynarii, tak by mieć pewność, że ich bytowanie jest na
odpowiednim poziomie. W przypadku, gdyby zwierzęta były traktowane niegodziwie, wyniki badań mogłaby być niepewne [19]. W niektórych ośrodkach
badawczych zwierzęta laboratoryjne, np. psy, mają plan codziennych ćwiczeń
i swoich opiekunów, mogą widywać się z innymi psami, mają system „rotacji
zabawek” w celu dostarczenia innych, nowych bodźców [20].
Zgodnie z Humane Society International zwierzęta laboratoryjne są poddawane takim zabiegom, jak przymusowe karmienie, czasowe pozbawianie pokarmu, wody, zadawane są im rany, oparzenia oraz inne krzywdy, w celu analizy
procesów leczenia. Zwierzęta te uśmiercane są za pomocą tlenku węgla, łamania
kręgosłupa, dekapitacji oraz innych metod [21]. W styczniu 2020 r. amerykański Departament Agrokultury zaraportował ponad 300 tys. przypadków testów
zadających ból i cierpienie zwierzętom na przestrzeni poprzedzającego raport
roku [22].
Globalna pandemia COVID-19 pokazała , że jest możliwe, aby pominąć etap
badań laboratoryjnych z użyciem zwierząt. Jedna z firm pracujących nad szczepionką – Moderna Therapeutics – korzystała z nowatorskiej metody. Zamiast
bazować na osłabionej formie wirusa użyto syntetycznego kodu genetycznego COVID-19. Zważając na fakt pominięcia tradycyjnej ścieżki polegającej na
wyizolowaniu wirusa, proces badań przebiegł znacznie szybciej, zatem udowod-
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nienie skuteczności przy pomocy testów na zwierzętach nie było krytyczne dla
wejścia badań w fazę kliniczną [23–24].
Obecnie technologie pozwalają na zastąpienie zwierząt w testach laboratoryjnych. Inne metody, takie jak in vitro (testy przeprowadzone na ludzkich komórkach lub tkankach), są w stanie zredukować bądź wyeliminować konieczność
przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach. Rozwój techniki druku 3D
pozwolił na biowydruk tkanek. Opracowanie technologii biowydruku wątroby
zdolnej do określania toksyczności danego specyfiku wsparłoby znacznie proces
ograniczania liczby zwierząt poddawanych eksperymentom [25]. Sztuczna skóra,
np. EpiDerm czy TheCert, pozwala na wyhodowanie płatów skóry, na której
można przeprowadzać testy z bardziej adekwatnym rezultatem niż na skórze
zwierząt [25–27].
Ponadto testy na zwierzętach są droższe niż eksperymenty in vitro (tj. testy
przeprowadzane pozaustrojowo), w każdym z analizowanych scenariuszy [28].
Różnice występujące pomiędzy organizmem ludzkim i organizmami zwierząt stanowią je słabym obiektem badań. Ze względu na znaczne różnice w anatomii, metabolice oraz budowie komórkowej pomiędzy ludźmi a zwierzętami
nie są one idealnym obiektem eksperymentów na rzecz dobra ludzi [29]. Bardzo
trudno jest założyć model testów na zwierzętach, który choć częściowo zbliży się
do tego, czego chcielibyśmy osiągnąć w przypadku człowieka [30].
Dowodem na to, że modele zwierzęce nie są idealne, co stanowi o wadach
oraz ograniczeniach eksperymentów na zwierzętach, są fakty. Znane są badania,
w których substancje czynne, które pozytywnie przeszły testy na zwierzętach,
okazały się niebezpieczne dla ludzi. W 1950 r. tabletka nasenna thalidomide spowodowała 10 tys. przypadków wystąpienia znaczących deformacji u noworodków. Środek pozytywnie przeszedł testy na zwierzętach nim został zwolniony
do stosowania komercyjnego [31]. Późniejsze testy na zapłodnionych myszach
oraz szczurach również nie wykazały wpływu, negatywne efekty pojawiły się
dopiero po ekstremalnym zwiększeniu dawki [32]. Podobnie lek Vioxx miał
pozytywny wpływ na serce myszy. Po dopuszczeniu komercyjnym doszło do
ponad 27 tys. przypadków nagłego zatrzymania akcji serca, nim został wycofany
z rynku [33–34].
Analogicznie niektóre specyfiki nie wykazują efektywności (bądź są szkodliwe) w przypadku zastosowania na zwierzęciu, natomiast zastosowane na ludziach niosą pozytywne skutki. Wobec tego testy na zwierzętach mogą odwieść
badaczy od wynalezienia potencjalnych terapii oraz leków. Dobrym przykładem
jest aspiryna, niebezpieczna w przypadku niektórych gatunków zwierząt [35].
Terapia witaminą C jest efektywna w przypadku sepsy u ludzi, zaś w przypad-
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ku myszy nie przynosi żadnych rezultatów [36]. Tacrolimus, użytkowny w celu
redukcji odrzucenia organu w transplantologii, niemal został odrzucony jako
nieskuteczny z powodu negatywnych wyników testów przeprowadzonych na
zwierzętach. Źródłem ludzkiego cierpienia może być fakt, że tuziny obiecujących substancji oraz terapii są odstawiane na bok, ponieważ są problematyczne
w przypadku zwierząt, niekoniecznie będąc groźnymi dla ludzi [37].
Znaczna część badań z użyciem zwierząt nie przynosi zakładanych odkryć,
przyczyniając się do cierpienia i śmierci zwierząt. Przegląd wyników badań wskazał, że tylko 59% rezultatów eksperymentów opracowało hipotezę lub uzyskało
cel prowadzonych badań w oparciu o użyte zwierzęta [38].
Pomimo zapewnień, deklaracji oraz regulacji prawnych dobrostan zwierząt
laboratoryjnych nie zawsze jest priorytetem. Znane są przypadki maltretowania
naczelnych, długotrwałego narażania na stres i zadawania bólu. Psychologiczny
stres zadany szympansom był tak silny, że wśród zwierząt doszło do aktów samookaleczeń [39].
Wielkie przełomy medyczne z udziałem badań nad zwierzętami mogły być
osiągnięte również bez ich użycia. Przeznaczenie odpowiedniej ilości pieniędzy
oraz surowców na alternatywy dla badań nad zwierzętami mogłoby zaowocować
w takie same bądź zbliżone rezultaty [40–41]. Wiele odkryć osiągniętych w wyniku badań bez uczestnictwa w nich zwierząt zostało następnie zweryfikowanych
testami na zwierzętach, dając taki sam wynik [41].
Dobrą praktyką jest fakt, że przebieg eksperymentów z udziałem zwierząt,
które się nie powiodły, są publikowane, mimo że nie przyniosły oczekiwanych
wyników. Zabieg ten stosowany przez naukowców ma na celu ograniczenie możliwości powielania nieudanych eksperymentów, a przez to ograniczania cierpienia zwierząt.

Podsumowanie
Z tytułu złożoności tematyki nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy
badania biomedyczne z użyciem zwierząt są dobre bądź złe z punktu widzenia
moralności oraz etyki. Niekwestionowalne jest, że odkrycia, które w ich wyniku
zostały dokonane, były kamieniami milowymi w historii rozwoju nauk medycznych. Nie jest możliwe dokładne określenie, jak wiele istnień zostało ocalonych
w wyniku wynalezionych terapii. Z drugiej jednak strony ilość zadanego cierpienia czy poświęconych istnień nie powinna zostać przemilczana.
W świetle możliwości obecnej nauki i kierunków rozwoju technologii pojawia się wiele nowych, nieznanych wcześniej możliwości. Czy okaże się wkrótce
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możliwe rozważanie na temat zasadności eksperymentów z użyciem zwierząt już
tylko w kategorii historii nauki?
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Małgorzata Knaś, Marek Niczyporuk

ZWIERZĘTA W TESTACH
PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH
Wstęp
Zwierzęta od zarania dziejów towarzyszyły człowiekowi w życiu codziennym.
Były wykorzystywane w rozmaity sposób. Zazwyczaj kojarzą się jako źródło pożywienia, skór i futer, zaś z kości wyrabiano pierwsze narzędzia. Jako towarzysze
i przyjaciele człowieka zwierzęta były elementem obserwacji, dzięki której ludzie
poszerzali swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Obserwowanie zwyczajów zwierząt pozwalało ludziom unikać roślin trujących, wybierać te jadalne, o wyższych
właściwościach odżywczych, a także te, które przejawiały działania lecznicze. Człowiek zdobywał wiedzę medyczną dzięki obserwacji zachowania zwierząt, np. związaną z leczeniem ran. Nie dziwi więc, że zwierzęta zostały również wykorzystane
do eksperymentów nad wpływem substancji chemicznych na organizmy żywe.

Rozwinięcie
Udokumentowana historia prowadzenia badań na zwierzętach sięga
ok. 2,5 tys. lat (pisma Arystotelesa, Grecja, Egipt, pierwsze sekcje zwłok zwierzęcych wykonane przez Alkmeona z Krotonu). Już w III w p.n.e. lekarze ze szkoły
aleksandryjskiej przeprowadzali eksperymenty na zwierzętach. Na podstawie
tych doświadczeń powstały prace ojców medycyny: Hipokratesa, Galena i wielu
innych. Badania w tamtych czasach z pewnością różniły się od współczesnych
skalą cierpienia, gdyż wykonywano je na żywych organizmach metodami inwazyjnymi, czasem okrutnymi, włącznie z wiwisekcją (doświadczalny zabieg
operacyjny na żywym zwierzęciu) [1].
Rozwój ludzkości przyniósł coraz bardziej skomplikowane doświadczenia,
a wieki XIX i XX były przełomowe ze względu na niezwykle ważne osiągnięcia
medyczne. Jednocześnie pojawiały się coraz częściej zastrzeżenia natury etycznej
i liczne kontrowersje związane z eksperymentami na zwierzętach. Na mode-
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lach zwierzęcych prowadzone były badania dotyczące m.in. chorób zakaźnych,
nowotworowych czy układu krążenia. Uzyskano również szereg możliwości
w opracowaniu nowych leków oraz badaniu bezpieczeństwa nowoczesnych
terapii farmakologicznych. Doświadczenia na zwierzętach pozwoliły odkryć
kompleksowe procedury związane z przeszczepianiem narządów i wypracować
mniej inwazyjne (mniej ingerujące) techniki operacyjne. Wszystko to sprawiło,
że często inwazyjne procedury badań prowadzonych na zwierzętach przyczyniły
się do znacznego rozwoju nauk biologicznych i medycznych.
W chwili obecnej prawo unijne ściśle definiuje charakter doświadczeń
z udziałem zwierząt. Kontrowersje wokół prowadzenia eksperymentów na modelach zwierzęcych wyraźnie dzielą społeczność na przeciwników jakichkolwiek
badań z ich udziałem oraz zwolenników, którzy widzą taką potrzebę w przypadkach uzasadnionych praktycznie i etycznie [1]. Lekom i produktom medycznym
stawiane są wyższe wymagania bezpieczeństwa niż kosmetykom, dlatego dziedziną, z którą wiążą się również kontrowersje co do badań na zwierzętach, jest
przemysł kosmetyczny.
Testy na zwierzętach w branży kosmetycznej zawsze były kontrowersyjnym
tematem, który odgrywa istotną rolę w rozwoju i bezpieczeństwie kosmetyków,
ale jednocześnie poważnie narusza dobrostan zwierząt doświadczalnych [2]. Testy produktów i substancji kosmetycznych zostały opracowane już w latach 20.
XX w., aby ocenić toksyczność tych produktów. W tamtym czasie od 10 do 20%
wykorzystywanych w laboratoriach zwierząt uczestniczyło w testach bezpieczeństwa kosmetyków. Tylko w samach Stanach Zjednoczonych odpowiadało to ok.
2–4 mln zwierząt rocznie. Dlatego wykorzystanie testowania kosmetyków na
zwierzętach do dziś wiąże się z takimi problemami, jak:
− etyka i humanitaryzm celowego narażania zwierząt na działanie substancji
toksycznych;
− stosowność krzywdzenia zwierząt w celu wprowadzenia do obrotu nowego
kosmetyku,
− możliwość zastosowania danych uzyskanych z badań na zwierzętach w odniesieniu do organizmu ludzkiego,
− opracowanie alternatywnych procedur badawczych dających możliwość
oszczędzenia milionów zwierząt,
− brak jednolitych przepisów prawnych dotyczących tej kwestii [3].
Rynek kosmetyczny jest bardzo ważną częścią światowej gospodarki. Jego
przybliżona wartość w 2017 r. wyniosła ponad 530 mld dol. Do największych
rynków zbytu zalicza się kraje Azji i Pacyfiku (37%), Ameryki Północnej (25%)
i Europy (24%). Zapotrzebowanie na kosmetyki ciągle rośnie. Tylko Europej-
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czycy wydają średnio na produkty z branży kosmetycznej 132 euro na osobę
rocznie. Wynikiem tego jest pojawianie się coraz to nowszych produktów kosmetycznych. Świadomi klienci, poszukujący najlepszych dla siebie kosmetyków,
nieustannie wyczekują nowości nietestowanych na zwierzętach, a bezpiecznych
i o wysokiej jakości oraz skuteczności. Oznacza to dla producentów konieczność
prowadzenia nieustannych prac nad nowymi kosmetykami. W samej tylko Unii
Europejskiej na potrzeby „przemysłu piękna” pracuje prawie 28 000 naukowców,
a nakłady na badania i rozwój sięgają rocznie ponad 2,3 mld euro [4].
W 2023 r. minie 30 lat odkąd rozpoczęły się prace nad dostosowaniem prawa do zakazu testowania kosmetyków i składników kosmetycznych na zwierzętach. Prawie 10 lat pracy obrońców praw zwierząt i ustawodawców zaowocowało
w 2004 r. wprowadzeniem zakazu testów gotowych produktów kosmetycznych
na zwierzętach. W 2007 r. do art. 13 o zasadach ochrony dobrostanu zwierząt
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFEU) wprowadzono zapis, że
prawa zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania są wartością europejską. Rok
2009 był przełomowy. Wprowadzone zostały: zakaz testów gotowych produktów
na zwierzętach oraz zakaz testów składników kosmetycznych na zwierzętach,
lecz wciąż dopuszczalne są testy na ryzyko wystąpienia nowotworów i alergii
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) NR
1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych,
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L342/59).
W latach 2007–2011 państwa europejskie wydały 238 000 000 euro na opracowanie innych metod badawczych, które nie wykorzystywałyby zwierząt do
testowania produktów i składników kosmetycznych. Ostatecznie wszystkie prace
legislacyjne zwieńczone zostały sukcesem, gdy 11 marca 2013 r. wprowadzono
w całej Unii Europejskiej całkowity zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach w branży kosmetycznej oraz całkowity zakaz obrotu kosmetykami testowanymi na zwierzętach [5–6]. Złamanie zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach jest przestępstwem. W Polsce podlega ono karze pieniężnej w wysokości
do 100 000 zł (zgodnie z katalogiem kar uwzględnionym w ustawie o produktach
kosmetycznych) [5].
Ponieważ zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w krajach Unii Europejskiej jest obowiązkowy, muszą się do niego zastosować wszyscy producenci.
Dlatego umieszczanie na kosmetykach oznakowania „nie testowano na zwierzętach” jest dyskusyjne. Produkt branży kosmetycznej znajdujący się na rynku unijnym nie może mieć takiej deklaracji. Natomiast w przypadku produktu
dostępnego ogólnoświatowo, który nie podlega obowiązkowi nietestowania na
zwierzętach, deklaracja taka jest prawdziwa i może być użyta [5].
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Kosmetyki, czyli obecnie produkty kosmetyczne, w rozumieniu ustawodawców (Dz. Urzędowy UE L342/59, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009; Dz. U. 2018 poz.
2227 o produktach kosmetycznych), to każda substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem,
owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub
głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich
wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu
ciała (art. 2 ust. 1 lit. a Rozporządzenia nr 1223/2009), która podlega kontroli,
gdyż powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się
przewidzieć warunkach stosowania (art. 3 Rozporządzenia nr 1223/2009), a analiza stosunku ryzyka i korzyści nie powinna uzasadniać występowania ryzyka
dla zdrowia ludzi (art. 3 Rozporządzenia nr 1223/2009).
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U.
2018 poz. 2227) zawiera cały rozdział (rozdział 3 art. 8.1) dotyczący informowania o ciężkich działaniach niepożądanych, nakazując m.in. stworzenie Systemu
Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. System ten ma wspomóc monitorowanie
ciężkich działań niepożądanych. Jako ciężkie działania niepożądane rozumie się
tymczasowe lub stałe przypadki niewydolności czynnościowych, niepełnosprawności, konieczności hospitalizacji, wad wrodzonych, bezpośredniego zagrożenia
życia lub zgonu (art. 2 ust. 1 lit. p rozporządzenia nr 1223/2009). Jednocześnie
w rozdziale 4 art. 14 ustanawia się, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów
ustawy oraz przepisów rozporządzenia nr 1223/2009 sprawują w zakresie swoich
kompetencji organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej.
Przytoczone ustawowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i substancji kosmetycznych oraz całkowity zakaz testowania ich na zwierzętach leżą
u podstaw rozwoju różnych alternatywnych metod badania bezpieczeństwa produktów powstających w branży kosmetycznej. Swobodny dostęp do istniejących
(zastrzeżonych) danych z badań na zwierzętach, dostępność sprawdzonych metod alternatywnych i praktyczne wdrożenie podejść koncepcyjnych, takich jak
ścieżki negatywnych wyników i zintegrowane strategie testowania, określone są
obecnie jako główne wymagania udanego rozwoju i wdrażania alternatywnych
podejść do testowania [7].
Alternatywne metody badań, takie jak testy na ludzkich komórkach lub tkankach, techniki modelowania komputerowego i eksperymenty na ochotnikach,
to tylko niektóre środki, które mogą ograniczyć akty okrucieństwa związane
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z badaniami na zwierzętach prowadzonymi przez firmy kosmetyczne. Nowoczesnymi metodami badań wykorzystywanymi obecnie do oceny bezpieczeństwa
produktów kosmetycznych są:
– czerpanie wiedzy z doświadczeń wykonywanych na zwierzętach w przeszłości;
– eksperymenty na prostych organizmach – badania przeprowadza się na organizmach bakterii [8];
– eksperymenty na tkankach i komórkach ludzkich – testy wykonywane są in vitro
(poza organizmem ludzkim) w laboratoriach analitycznych na liniach komórkowych (np. testy reaktywności peptydów, które mierzą siłę wiązania badanej
substancji z białkami czy testy z wykorzystaniem komórek naskórka) [8–9];
– eksperymenty z wykorzystaniem metod chemicznych [8–9];
– eksperymenty z wykorzystaniem komórek macierzystych – są właściwą alternatywą dla systemów oceny toksyn in vitro, wykorzystywane są zwierzęce
embrionalne komórki macierzyste, które można hodować na szalkach Petriego, a które mogą różnicować się w dowolną tkankę [10];
– eksperymenty z wykorzystaniem biochipów – głównie wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym w Stanach Zjednoczonych w celu zminimalizowania liczby
zwierząt użytych do testowania poziomu toksyczności produktu [10];
– eksperymenty z wykorzystaniem obrazów 3D – badacze wykonują zdjęcia
ludzkich tkanek w wysokiej rozdzielczości, które są następnie analizowane
za pomocą różnych systemów komputerowych [10];
– eksperymenty na tkankach pochodzących od kręgowców – tkanki, które
zostały pobrane od już uśmierconych do innych celów zwierząt (np. na żywność) [9];
– eksperymenty z określeniem progu zagrożenia toksykologicznego substancji – określenie, czy jakiekolwiek dalsze badania nad substancją są naprawdę
konieczne ze względu na niskie poziomy narażenia [9].
Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach wprowadzają również kolejne
kraje spoza Unii Europejskiej, np. Izrael, Indie, Norwegia, Turcja, Nowa Zelandia,
Tajwan, Australia [8, 11]. Obecnie zakaz obowiązuje już w ponad 40 państwach.
Jednakże kraje znajdujące się w Azji, przede wszystkim Chiny, prawnie wymagają
wykonywania testów kosmetyków na zwierzętach w ramach przeprowadzenia
procesu rejestracji produktu [8].

Podsumowanie
Stały postęp cywilizacyjny pozwala na wykorzystywane coraz to nowszych
metod badawczych. Celem tego jest zaoszczędzenie zwierzętom cierpienia tylko
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po to, by uzyskać kosmetyk niezagrażający człowiekowi. Niestety, rozwój ludzkości jest odpowiedzialny za wyginięcie wielu gatunków zwierząt. Jeśli stosowanie
nowoczesnych metod eksperymentalnych miałoby oszczędzić życie kolejnych
jednostek, to warto skupić się na tych możliwościach, myśląc o przyszłości następnych pokoleń i Matki Ziemi.
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SZCZEPIONKA NA KORONAWIRUSA SARS-COV-2
W ASPEKCIE EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH
Wprowadzenie
Szczepionki są [1–2] preparatami pochodzenia biologicznego zawierającymi
jeden lub kilka antygenów, które po wprowadzeniu do organizmu uodparniają go
przed zakażeniem pojedynczym lub wieloma drobnoustrojami chorobotwórczymi.
Ze względu na formę antygenu dzieli się szczepionki na żywe – zawierające
żywe, atenuowane (pozbawione zjadliwości) drobnoustroje, charakteryzujące
się brakiem lub znikomymi właściwościami chorobotwórczymi dla organizmu
człowieka, ale zachowujące właściwości antygenowe; inaktywowane, tzw. zabite – zawierające zabite drobnoustroje, całe lub tylko ich fragmenty; anatoksyny/
toksoidy – zawierające produkty metabolizmu komórek bakteryjnych (egzotoksyny), pozbawione właściwości toksycznych, wykazujące dobre właściwości immunogenne i dają długotrwałą odporność; rekombinowane – wytworzone metodą
inżynierii genetycznej oraz podjednostkowe – zawierające rozbite drobnoustroje
lub ich fragment, wytworzone z izolowanej frakcji posiadającej ochronny antygen [1–3].
Biorąc pod uwagę swoistość, szczepionki dzieli się na monowalentne – charakteryzujące się zawartością tylko jednego drobnoustroju lub antygenów pochodzących od jednego typu serologicznego danego drobnoustroju i wytwarzające
odporność przeciwko jednej, określonej chorobie zakaźnej; poliwalentne – zawierające antygeny pochodzące od kilku lub wszystkich typów serologicznych
jednego drobnoustroju i w zależności od liczby typów serologicznych danego
drobnoustroju wyróżnia się szczepionki biwalentne, triwalentne oraz tetrawalentne; skojarzone – zawierające dwa lub więcej gatunków drobnoustrojów lub
antygeny pochodzące od różnych drobnoustrojów, tworząc jedną szczepionkę,
co daje możliwość uodpornienia jednoczasowo przeciwko kilku chorobom zakaźnym i redukuje liczbę ukłuć [1–2].
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Ze względu na postać szczepionki dzielimy na płynne – występujące w postaci gotowej do stosowania; adsorbowane – w których antygen zawarty w szczepionce zostaje zaadsorbowany przez adiuwant i po wprowadzeniu do organizmu
jest stopniowo, w sposób przedłużony, uwalniany od adsorbenta, co powoduje
jego dłuższe utrzymywanie się w krążeniu i dłuższą stymulację układu immunologicznego. Uzyskana odporność pojawia się po ok. dwóch tygodniach i jest
długotrwała; nieadsorbowane – gdy antygen znajduje się bezpośrednio w płynie,
a uzyskana w ten sposób odporność pojawia się już po kilku dniach, ale w porównaniu do szczepionek adsorbowanych jest krótsza oraz liofilizowane (wysuszone) – występujące w postaci proszku, który przed podaniem do organizmu powinien być rozpuszczony za pomocą dołączonego do szczepionki rozpuszczalnika,
w porównaniu do płynnych są bardziej odporne na działanie temperatury [1–2].
Rodzaj zastosowanego w szczepionce drobnoustroju pozwala na podział
szczepionek na wirusowe, bakteryjne i mieszane [4].
Uwzględniając stan prawny szczepień w polskim Programie Szczepień
Ochronnych, szczepionki dzielimy na obowiązkowe (bezpłatne) i zalecane (nierefundowane) [3].

Bezpieczeństwo stosowanych preparatów szczepionkowych
Bezpieczeństwo szczepień wymaga wielosektorowego podejścia obejmującego badania laboratoryjne, badania na zwierzętach, badania kliniczne II i III fazy,
proces rejestracji, porejestracyjne badania kliniczne, kontrolę procesu wytwarzania każdej serii szczepionki, kontrolę jakości szczepionek dostępnych na rynku,
monitorowanie NOP (niepożądane objawy poszczepienne) oraz prowadzenie
badań epidemiologicznych [5–7].
Na etapie badań przedrejestracyjnych musi być udowodnione, że szczepionka została wyprodukowana zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej
GMP (good manufacturing practices), jak również przebadana pod względem
mocy i bezpieczeństwa przed wprowadzeniem do użytku [5].
Szczególną kontrolą objęte są przedkliniczne badania dotyczące toksyczności
szczepionek (w kontekście stosowania u kobiet w ciąży i w wieku rozrodczym, celem wyeliminowania teratogenności), a przede wszystkim sytuacji, kiedy w skład
szczepionki wchodzą nowe substancje, nigdy wcześniej niebadane u ludzi. Zanim
szczepionka zostanie zarejestrowana, powinna być również zbadana pod kątem
jałowości, mocy, tożsamości i bezpieczeństwa [5]. Na etap badań przedklinicznych (eksperymenty laboratoryjne i badania na zwierzętach) wykorzystuje się
systemy hodowli tkankowej lub hodowli komórkowej oraz testy na zwierzętach.
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Na podstawie wyników tych badań określa się, jakich reakcji komórkowych mogą
spodziewać się u ludzi, określa się bezpieczną dawkę początkową do następnej
fazy badań, bezpieczną metodę podawania szczepionki oraz w razie potrzeby
modyfikuje się szczepionkę, aby zwiększyć jej skuteczność. Wiele szczepionek
nigdy nie wykracza poza ten etap, ponieważ nie wywołuje pożądanej odpowiedzi
immunologicznej. Etapy przedkliniczne często trwają 1–2 lata [5].
Kolejnym etapem są badania kliniczne I fazy (na małej grupie osób), gdy
nową, eksperymentalną szczepionkę podaje się ludziom i zbiera się w niej dane
na temat bezpieczeństwa szczepionki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ewentualne skutki uboczne, wielkość dawki i schemat podawania szczepionki.
W przypadku stwierdzenia, że nowa szczepionka jest dobrze tolerowana i obiecująca, rozpoczyna się badania kliniczne fazy II [8–9].
Badania kliniczne II fazy obejmują już znacznie większą grupę osób (od 100
do kilkuset). Służą do oceny bezpieczeństwa szczepionki pod kątem odczynów
miejscowych typu obrzęk, zaczerwienienia w miejscu iniekcji oraz odczynów ogólnych (np. złe samopoczucie, gorączka) oraz immunogenności szczepionki [5–7].
Do badań klinicznych III fazy kwalifikowane są najbardziej obiecujące
szczepionki, dające już możliwość wykrycia odczynów poszczepiennych rzadko
występujących. Obejmują populację zawierającą od kilkuset do 100 000 osób,
a badanie może trwać do czterech lat [5].
Po zakończeniu badań III fazy można przystąpić do rejestracji szczepionki [5].
Podczas postępowania o dopuszczenie szczepionek do stosowania instytucje
o charakterze międzynarodowym FDA (Food and Drug Administration) w USA,
w Europie EMEA (European Medicines Agency), a także agencje rządowe przedstawiają wyniki badań potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek.
W Polsce odbywa się to przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [7]. Każda seria szczepionki przed
wprowadzeniem na rynek jest badana przez Państwowe Laboratoria Kontroli Leków (OMCL – Official Medicines Control Laboratory) zrzeszone w europejskiej
sieci, które są niezależne od producenta [7]. W Polsce odpowiednikiem laboratorium OMCL jest Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP – PZH) [7].
Oprócz badań przedrejestracyjnych wprowadzono również badania porejestracyjne szczepionek, umożliwiające wykrycie odczynów o opóźnionym występowaniu, jak też odczynów pojawiających się w określonych subpopulacjach.
Obejmują one bierny nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi
(Systemy Spontanicznych Zgłoszeń, Spontaneous Reporting Systems – SRS) badania kliniczne IV fazy i badania epidemiologiczne ad hoc [5].
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Badania kliniczne IV fazy prowadzone są w ciągu pierwszych kilku lat po rejestracji szczepionki, umożliwiając wykrycie NOP, które nie pojawiły się w trakcie badań przedrejestracyjnych [5].

Zwierzęta a badania przedkliniczne w pandemii SARS-CoV-2
Prace nad szczepionką BNT162b2 (Comirnaty) firm Pfizer i BioNTech
trwały niecały rok [10]. Badania nad jej skutecznością były prowadzone na białych myszach BALB/c i makakach (małpy człekokształtne). Podanie szczepionki
myszom powodowało u nich istotną odpowiedź immunologiczną, a w 28. dniu
od podania obserwowano występowanie przeciwciał IgG nakierowanych na
białko S, neutralizujących miejsce wiązania z ACE-2. Wykazano także wyraźny
wzrost produkcji przeciwciał neutralizujących w teście neutralizacji pseudowirusa (pVNT), w którym zamiast wirusa SARS-CoV-2 zastosowano rekombinowanego wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). Myszy po podaniu
szczepionki aktywowały limfocyty T zarówno CD4+, jak i CD8+ [10].
Przeprowadzono także badania na makakach, mających homologiczną sekwencję ACE-2 do człowieka. BNT162b2 podawano makakom w dwóch dawkach w odstępie 21 dni. Małpy były eksponowane na SARS-CoV-2 (podania
donosowe i dotchawicze) przez 55 dni po drugiej dawce. Wszystkie zwierzęta,
które otrzymały szczepionkę, miały ujemne wyniki wymazów w kierunku SARS-CoV-2 i obserwowano u nich wysokie miana przeciwciał neutralizujących [10].
Były też badania na grupie zwierząt kontrolnych, tj. niezaszczepionych. W tej
grupie u dwóch osobników na trzech wykryto w wymazach RNA wirusa. Były
to pierwsze badania o charakterze proof of concept potwierdzające skuteczność
szczepionki BNT162b2 w warunkach in vivo [10].
Przeprowadzono także jedno badanie, na samicach szczurów Wistar (białe
szczury powszechnie stosowane do badań), dotyczące toksyczności rozwojowej
i reprodukcyjnej. Szczepionkę podawano domięśniowo 14 i 21 dni przed kojarzeniem. Zarówno u ciężarnych samic, jak i u potomstwa występowały przeciwciała
neutralizujące. Nie obserwowano istotnego wpływu na cykl menstruacyjny oraz
na wskaźniki płodności [10].
Donosowa szczepionka przeciw SARS-CoV-2, testowana była przez naukowców francuskich na myszach specjalnie przygotowanych go badania, ponieważ gryzonie dzikiego typu nie zarażają się SARS-CoV-2. Badacze stwierdzili, że
po podaniu domięśniowym szczepionka wywoływała odpowiedź układu odporności oraz pobudziła, z siłą podobną do przeciwciał izolowanych od osób po przebytym COVID-19, produkcję przeciwciał neutralizujących wirusa SARS-CoV-2.
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Jednak szczepienie nie zabezpieczało przed dużym wzrostem stężenia wirusa
w płucach. Następnie naukowcy podali myszom szczepionkę donosowo, co nie
spowodowało wprawdzie większej produkcji przeciwciał neutralizujących, niż
po szczepieniu domięśniowym, ale po zakażeniu myszy koronawirusem jego
stężenie w płucach istotnie spadało, dzięki czemu w dużym stopniu uniknięto
u zwierząt rozwoju zapalenia płuc [11].
Eksperyment potwierdzono również w testach na chomikach syberyjskich [11].
Wczesne testy na zwierzętach miała także szczepionka przeciw COVID-19
opracowana przez Stevena L. Zeichnera z University of Virginia i Xiang-Jin Menga z Virginia Tech, która dzięki bakteriom pokrytym białkiem wirusa mogłaby
zapewnić ochronę przed istniejącymi i przyszłymi szczepami powodującego
COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innymi koronawirusami. Badacze
stwierdzili, że zapobiegła ona zachorowaniu świń na powodowaną przez koronawirusa epidemiczną biegunkę świń (PEDV – porcine epidemic diarrhea virus),
które są bardzo podobne pod względem fizjologii i immunologii do ludzi i poza
naczelnymi uważane są za najbliższe człowiekowi modele zwierzęce. Wyniki
autorzy opublikowali w „Proceedings of the National Academy of Sciences” [12].
Inne modele, które były wykorzystywane do testowania szczepionek przeciwko COVID-19, to badanie SARS-CoV-2 na małpach, chomikach lub myszach
genetycznie zmodyfikowanych, by umożliwić ich zakażenie SARS-CoV-2 [12].
Badania przeprowadzone w laboratorium NIAID’s Rocky Mountain Laboratories w Hamilton w stanie Montana związane były z zarażaniem zwierząt
wirusem MERS-CoV („kuzynem” SARS-CoV-2) [13]. Lek Remdesivir został
stworzony do leczenia eboli i pomimo że działał w przypadku zwierząt, jego
skuteczność w stosunku do ludzi została uznana za niewystarczającą. W dobie
pandemii podjęto próby przetestowania go w zakażeniach koronawirusem. Badaniu poddano trzy grupy makaków. Pierwsza otrzymała Remdesivir na 24 godziny
przez zarażeniem MERS-CoV, druga – 12 godzin po zarażeniu, a trzecia nie była
leczona wcale. Wszystkie grupy obserwowano przez sześć dni. Okazało się, że
makaki nieleczone wykazywały oznaki choroby układu oddechowego, charakterystycznej dla koronawirusa i miały mniejszy apetyt. Leczone wcześniej – nie wykazywały takich oznak, a ich płuca nie były zniszczone. Płuca makaków, którym
podano szczepionkę po zachorowaniu, były w lepszym stanie niż nieleczonych
wcale, ale zniszczenia były nieco mniej rozległe. Niektóre źródła podają, że po
zakończeniu testów wszystkie zwierzęta zostały zabite, jednak informacja ta nie
została potwierdzona przez National Institutes of Health. Wideo, które opublikowało White Coat Waste Project, pokazało natomiast małpę w klatce, która była
straszona sztucznymi wężami i pająkami. National Institutes of Health przyzna-
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ło, że materiału filmowego jest ok. 50 godzin, ale odmówiło udostępnienia go.
W związku z tym pod koniec 2019 r. zostało pozwane przez organizację White
Coat Waste za znęcanie się nad zwierzętami oraz brak przejrzystości prowadzonych działań ich sensownych rezultatów [13].

Podsumowanie
Pomimo rozwoju nauki doświadczenia na zwierzętach nadal odbywają się
i ciągle budzą kontrowersje. Uznając poglądy o przeciwników i zwolenników doświadczeń na zwierzętach, w polskim prawodawstwie wskazano etyczny i prawny
kompromis w tym zakresie. Aktualne przepisy prawne, traktujące o ochronie
zwierząt poddawanych eksperymentom, zapewniają „nie tylko najkorzystniejsze
pogodzenie interesów człowieka z dobrem zwierząt doświadczalnych, ale także
wyłączenie etycznych nadużyć wobec nich” [14, s. 22].
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BEZSENSOWNE EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH –
WYBRANE PRZYKŁADY
Wprowadzenie
W żaden sposób nie da się uzasadnić moralnie
lekceważenia cierpień jakiegokolwiek żywego stworzenia.
Niezależnie od tego, jaka jest jego natura, zasada równości wymaga,
by jego cierpienie liczyło się tak samo jak cierpienie każdej innej istoty żywej.
Peter Singer, Wyzwolenie zwierząt [1]

W 1990 r. zapytano prof. Wilhelma Feldberga, znanego na świecie wiwisektora, mającego ponad 50-letnie doświadczenie w swojej branży, „czy można
ekstrapolować wyniki zwierzęcych eksperymentów na ludzi?”. Ten oznajmił:
„Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie, ponieważ sam nie znam na nie odpowiedzi… Ale my postępujemy, jak gdyby trzeba było za każdym razem na
nowo udowadniać, że nie ma w tym ostatecznego celu” [2].
Wykorzystanie np. psów do badań naukowych miało jeden główny cel – zapewnienie dobra i zdrowia w przetrwaniu człowieka [3], co zdaniem Jerzego
Vetulaniego przyczyniło się do pozyskania danych przydatnych do leczenia ludzi.
Nie ma bowiem postępu medycyny, farmakologii i genetyki bez wcześniejszych
testów przeprowadzonych na zwierzętach [4].
Niestety, w literaturze można znaleźć opisy wielu doświadczeń na zwierzętach, które wydają się totalnie bezsensowne albo przynajmniej mało przydatne.
Poniżej opisano niektóre takie przykłady.

Sensowność testu LD50
To powszechnie stosowane doświadczenie testujące toksyczność związków
chemicznych, w trakcie którego grupę szczurów/myszy poddaje się przymusowe-
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mu karmieniu określonymi chemikaliami, dopóki 50% z nich umrze. Ma to wyznaczać granicę bezpiecznego poziomu stężenia związków chemicznych dla ludzi. Jednakże, jak podkreśla Knight (toksykolog), reakcje zwierząt są odmienne:
„Niektóre zwierzęta będą żyły, a nawet przejawiały symptomy dobrego zdrowia,
choć są karmione dużo większymi dawkami, niż określa to test LD50, podczas
gdy inne zginą przy o wiele niższych dawkach tych samych chemikaliów. Nie
można więc stosować tego testu do szacowania wpływu środków chemicznych
na ludzi ani nawet ich wpływu na inne zwierzęta danego gatunku” [5].

Podawanie LSD słoniowi
W roku 1962 Waren Thomas (Lincoln Park Zoo w Oklahoma), Louis Jolyon
West i Chester M. Pierce (University of Oklahoma School of Medicine), podali
słoniowi Tusko 297 mg LSD (dietyloamid kwasu lizergowego, jedna z najsilniejszych substancji halucynogennych). Była to przeciętna ludzka dawka pomnożona
3000 razy. Wykonali eksperyment, aby sprawdzić, czy LSD wywoła u zwierzęcia
szał połączony z aktywnością wydzielniczą gruczołów skroniowych dokrewnych.
Niestety, słoń zaryczał, upadł i zdechł w godzinę po eksperymencie. Badacze
swoje wyniki opisali w „Science”, uznając, że „słonie są niezwykle wrażliwe na
LSD” [6]. Eksperyment wywołał dyskusję, a naukowcy bronili się, twierdząc: „Nie
przypuszczaliśmy, że słoń zdechnie”. West i Pierce stwierdzili, że sami wcześniej
próbowali zażywać narkotyk, zaś Thomas, podkreślając, że LSD może być śmiertelne dla słoni, zasugerował, aby pożytecznie wykorzystać tę wiedzę i używać LSD
do eksterminacji słoni w krajach, w których ich populacja jest problemem [7].

Eksperymenty Briuchonienki
Siergiej Briuchonienko, naukowiec Centralnego Instytutu Hematologii
i Przetaczania Krwi, skonstruował pierwszy aparat do krążenia pozaustrojowego – płucoserce (autojektor), stanowiący przełomowe rozwiązanie w światowej
medycynie [8]. Chciał jednak stworzyć urządzenie podtrzymujące nie tylko
krążenie, ale również życie. W związku z tym, za pomocą eksperymentalnych
modeli aparatu, prowadził swoje badania na psach i podtrzymywał ich życie
w organach wyjętych z ciał. Okazało się, że serca zwierząt w zbiornikach nadal
biły, a w płucach dochodziło do prawidłowej wymiany tlenu na dwutlenek węgla. Za najbardziej szokujące osiągnięcia uznano jednak odciętą od tułowia psią
głowę, której mózg funkcjonował bez zarzutu. W latach 40. zeszłego wieku został
nakręcony film dokumentalny Eksperymenty z ożywianiem organizmów na temat
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działalności naukowej Briuchonienki, w którym pokazano cały eksperyment od
początku do końca. Na początku pomocnicy naukowca położyli na specjalnym
stoliku dopiero co odciętą psią głowę, a następnie podłączyli do niej pompy
i rurki, a potem rozpoczęli sprawdzanie funkcji życiowych głowy. Po zapaleniu
jasnego światła źrenice zwężały się, oczy podążały za ruchem światła, powieki
na podmuch wiatru reagowały mruganiem, uszy poruszały się pod wpływem
głośnego dźwięku, język oblizywał nos w reakcji na ostre zapachy, a pysk, gdy
podsuwano smakołyki, otwierał się, w przypadku podsuwania czegoś niejadalnego było to natychmiast wypluwane. Podobny eksperyment Briuchonienko
przeprowadził w 1925 r. na zjeździe patologów w Moskwie [8].

Dwugłowy pies
W roku 1954 radziecki chirurg Władymir Demikow w moskiewskim instytucie chirurgii przyszył do szyi dorosłego owczarka niemieckiego głowę, barki
i przednie łapy szczeniaka kundelka, tworząc w ten sposób dwugłowego psa [9].
Badacz chciał sprawdzić, w jakim stopniu obie głowy odbierają te same bodźce
z jednego ciała. Zwierzęta były połączone wspólnym krwiobiegiem i uzależnione
neurologiczne. Szczeniak był „podłączony” do serca i płuc owczarka. Okazało
się, że dwie głowy jednocześnie piły mleko z butelki, ale pite przez szczeniaka
wyciekało z wszczepionej mu do gardła rurki. Zauważono, że gdy jedna psia
głowa chciała jeść, także i druga sprawiała wrażenie głodnej. Oba pyski sapały
także, kiedy było gorąco. Starszy pies, którego prawdopodobnie drażniła głowa
przyczepiona do jego szyi, starał się ją strząsnąć, a w odpowiedzi na to głowa
szczeniaka gryzła go w ucho. Dwugłowy pies żył jedynie sześć dni. W ciągu 15 lat
Demikow stworzył 19 takich hybryd, z których najdłuższy okres przeżycia to
miesiąc. Badacz usprawiedliwiał swoje eksperymenty „próbami udoskonalenia
metod przeszczepu, które miały go doprowadzić do transplantacji ludzkiego serca”. Mimo że w 1967 r. Christiaan Barnard z University of Cape Town w Afryce
Południowej dokonał transplantacji serca ludzkiego, Demikow nie zrezygnował
ze swoich makabrycznych eksperymentów [9].

Transplantacje głowy
W 1970 r. Robert J. White dokonał transplantacji głowy małpy [10]. W wyniku operacji chirurg oddzielił od reszty ciała głowę małpy numer 1, a następnie
przyszył ją do ciała małpy numer 2. Po kilku godzinach małpa wybudziła się
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z narkozy, zaczęła nawet przyjmować pokarm wkładany jej do ust przez badacza,
a jej oczy śledziły ruchy osób znajdujących się wokół niej. Nie mogła jednak
wstać i poruszać się, ponieważ z powodu przecięcia rdzenia kręgowego nie miała
żadnej kontroli nad ciałem. Przeżyła jedynie półtora dnia [10].
Z kolei Xiao-Ping Ren z Uniwersytetu Medycznego w Harbinie w Chinach
dokonał ponad 1000 przeszczepów głów u myszy. Zwierzęta były w stanie oddychać i pić po 10-godzinnej operacji, ale żyły tylko kilka minut. Teraz zespół
Rena przeprowadził operację na małpach [11].

Świnie jako ofiary wypadku
W roku 2017 grupa chińskich naukowców postanowiła zbadać „uszkodzenia
klatki piersiowej i brzucha u niedojrzałych świń zapiętych w różnego rodzaju
pasy w zderzeniach czołowych” [12]. Do eksperymentów wykorzystano 15 świnek, rozmiarem przypominających sześcioletnie dziecko. Każda z nich wzięła
udział w kontrolowanej kolizji. Przypięto je pasami w foteliku poruszającym się
z prędkością 30 lub 50 km na godzinę. Z powodu poniesionych w ten sposób
obrażeń (otarcia, stłuczenia, złamania i krwawienie) mogła paść nawet połowa
zwierząt. Eksperyment został ostro skrytykowany i nazwany „niepotrzebnym
barbarzyństwem”. Obrońcy praw zwierząt podkreślali, że uzyskane dane będą
bezużyteczne z dwóch powodów: po pierwsze, anatomia świń nie jest zbliżona
do ludzkiej, po drugie – takie same badania można wykonać, używając manekinów [12].

Psy rażone prądem
Martin Seligman i jego współpracownik Steve Mair rozpoczęli eksperyment
polegający na zbadaniu zachowań psów podzielonych na trzy grupy [13–14, cyt.
za 15]. Grupę pierwszą zwierząt zamknięto w klatkach i podpięto do uprzęży,
które systematycznie raziły psy prądem o niskim, ale nieprzyjemnym dla nich
natężeniu. W klatce znajdował się przycisk, który potrafiły łatwo wcisnąć nosem
i wtedy prąd przestawał płynąć, co pozwalało im na kontrolę sytuacji. Grupę drugą wyposażono w podobne uprzęże, które raziły pieski regularnymi impulsami
prądu. Jednak cokolwiek by robiły, to rażenie prądem nie ustępowało. Grupa
trzecia natomiast była grupą kontrolną i nie była w ogóle rażona prądem. W drugiej części eksperymentu te same pieski zamknięto w specjalnie zaprojektowanej
klatce, w której również były rażone prądem. Jednak w tym wypadku wszystkie
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mogły, przeskakując przez niską barierkę umieszczoną w klatce, zatrzymać rażenie. Praktycznie wszystkie psy, które wcześniej były w grupie pierwszej oraz
trzeciej, w ciągu kilku sekund nauczyły się, jak zatrzymać prąd i przeskakiwały
przez barierkę. Niestety, sześć z ośmiu psów poddało się bez jakiejkolwiek próby
ucieczki. Pomimo regularnych impulsów rażących prądem kładły się bez ruchu
w klatce i nie odkryły, że mogłyby zakończyć swoje cierpienie poprzez łatwe
przeskoczenie przez barierkę. Takie zachowanie zdaniem badacza wynikało
z wyuczenia bierności i bezradności [13–14, cyt. za 15].

Ślimaki rażone prądem
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, pod kierownictwem dr. Davida Glanzmana, stymulowali prądem tylną część ciała ślimaków
z rodzaju Aplysia Californica [16]. Każdy ślimak został rażony pięciokrotnie
w 20-minutowych odstępach. Później zabieg ten powtórzono po upływie 24 godzin. Celem było uwrażliwienie ślimaków na impulsy – stymulowanie odruchu
obronnego wycofania. W dalszej części eksperymentu sprawdzono, na jak długo
następować będzie odruch wycofania po rażeniu prądem czy dotknięciu ogona.
Okazuje się, że za każdym razem było to ok. 50 sek. Tymczasem ślimaki z grupy
kontrolnej, które nie nigdy nie były rażone prądem, ale były dotykane w ogon,
za każdym razem chowały się na ok. 1 sek. Po drugiej serii porażeń ślimaków
badacze wyekstrahowali RNA z układu nerwowego ślimaków często rażonych
prądem i przeszczepili je do grupy kontrolnej ślimaków, które nigdy nie były
rażone prądem. Badania pokazały, że grupa ślimaków, która otrzymała RNA,
uwrażliwionych ślimaków, nagle zaczęła chować się po dotyku na ok. 40 sek.
W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych zmian. W kolejnej fazie eksperymentów biolodzy dodawali RNA od porażonych i nieporażonych osobników
do szalek Petriego z neuronami wyekstrahowanymi od ślimaków nieporażanych
prądem. W niektórych szalkach były neurony czuciowe, w innych ruchowe (odpowiadające za odruch schowania). U ślimaków nierażonych prądem, którym
przeszczepiono RNA od rażonych prądem, odnotowano wzrost pobudliwości
neuronów czuciowych, ale nie ruchowych. Według naukowca, wyniki badania
mogą prowadzić do nowych sposobów leczenia szeregu zaburzeń pracy mózgu,
do znalezienia terapii na demencję – chorobę Alzheimera, do bardziej efektywnego leczenia traumy czy zespołu stresu pourazowego [16].
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Tonące szczury
Curt Paul Richter prowadził eksperymenty na szczurach [17–19]. Podzielił
je na dwie grupy. Zwierzęta wrzucono do beczki z zimną wodą, która była tak
zbudowana (śliskie, wysokie ścianki), aby nie miały one możliwości ucieczki.
W pierwszej grupie szczury wrzucone do takiej pułapki tonęły po kilkunastu
minutach. W drugiej grupie wrzucano do beczki kijek, po którym szczury mogły
się wdrapać i uratować życie. Jednak kiedy już wyszły z zimnej wody, ponownie
wrzucano je do beczki. Tym razem pływały kilkanaście razy dłużej. Eksperyment
kończono dopiero wtedy, gdy zwierzę ginęło. Według badaczy ten eksperyment
przyczynił się do stwierdzenia, że za tonięcie zwierzęcia w pierwszej próbie odpowiedzialne są rezygnacja i apatia, a nie skutki stresu [17–19].

Małpki Harlowa
Eksperyment Harry’ego Harlowa polegał na zamknięciu małych małpek rezus w pomieszczeniu z dwoma sztucznymi matkami [20–22] Jedna z nich była
nieprzyjemna, druciana, ale trzymała butelkę mleka, którą małpiątka mogły się
samodzielnie karmić. Druga nie dawała pokarmu, ale była miękka, przyjemna
w dotyku. Obie były sztucznie podgrzewane i w ten sposób symulowano ciepło
ciała prawdziwej matki. Małpki korzystały z tej dającej pokarm jednak tylko na
czas karmienia, a pozostały czas spędzały z drugą matką. Wybierały ją nawet
wówczas, gdy np. zrzucała je z siebie. Gdy małpki pozostawiano jedynie z drucianą matką, przeżywały silny stres, miały rozwolnienie i ostatecznie umierały.
Harlow także straszył małpki i poddawał je stresującym zadaniom, po to, aby
zbadać, którą „matkę” wybiorą w trudnych sytuacjach. Oddzielał także jedną
małpę od pozostałych, aby pokazać, „że te, które nie uczą się życia w grupie za
młodu, nie będą w dorosłych życiu zdolne zasymilować się z innymi ani znaleźć
partnera” [cyt. za 20].
W innej wersji eksperymentu jego zespół zbudował cztery rodzaje matek, nazywanych „matkami potworami”. Wszystkie miały miękką część do przytulania
i dodatkowo nieprzyjemną „pułapkę” dla dziecka – np. jedna miała wbudowany
mechanizm, który gwałtownie potrząsał uczepionym dzieckiem tak mocno, że
aż dzwoniły mu zęby, druga dmuchała silnym strumieniem powietrza, trzecia
miała stalową ramę, która odrzucała dziecko poza zasięg matki, a czwarta mosiężne, tępo zakończone kolce, które nieoczekiwanie naciskały na przytulające się
dziecko. Badacz twierdził, że ten brutalny eksperyment pozwolił mu stwierdzić,
że „po każdym brutalnym odepchnięciu małpiątka wracały do tych potwornych
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konstrukcji, przylegały mocniej i błagalnie szukając wsparcia, tak jakby wybaczały i zapominały o doznanej krzywdzie” [20]. Eksperymenty Harlowa przerwano
dopiero po 35 latach w roku 1985 [21–22].

Ryc. 1. Eksperyment Harlowa, źródło: [23]

Testy firmy Lipton
Króliki były poddawane wysokotłuszczowej, cholesterolowej diecie, powodującej u nich zatory tętnic, a następnie karmione herbatą, aby sprawdzić, czy
stan się poprawi. Na koniec eksperymentu królikom obcinano głowy [24–25].
Myszy były rozmnażane, aby rozwijało się u nich bolesne zapalenie jelit,
a pojone herbatą, aby zweryfikować, czy ma ona jakiś wpływ na stan jelit. Po
zakończeniu eksperymentów były zabijane przez uduszenie lub skręcenie karku
[24–25].
Szczury były zmuszane do jedzenia wyłącznie wysokocukrowych pokarmów.
Następnie podawano im herbatę, aby ustalić, czy ma ona działanie ochronne
przed zmianami w mózgu powstałymi w wyniku takiej diety. Szczurom wprowadzano także herbatę do organizmu poprzez punkcję w powłokach brzusznych,
aby sprawdzić jej absorbcję. Następnie były one zabijane poprzez zamrożenie
ciekłym azotem i zmiażdżenie [24–25].
Prosięta były wystawione na kontakt z bakteriami Escherichia coli i następnie
pojone herbatą, aby zweryfikować, czy może ona powstrzymać utratę płynów
i biegunkę. Częścią testów było rozcinanie jelit zwierząt, gdy te jeszcze wciąż
żyły [24–25].
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Celem eksperymentów było umieszczenie na opakowaniach herbaty deklaracji dotyczących jej pozytywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Próby oszukania śmierci
Robert E. Cornish skonstruował ruchomą deskę, która działała jak pozioma
huśtawka [26]. Po przywiązaniu do niej martwego obiektu badań i rozpoczęciu
bujania nim w górę i w dół badacz oczekiwał intensywnego sztucznego pobudzenia krwi do krążenia. W 1933 r. próbował w ten sposób ożywić ofiary ataku serca
lub porażenia prądem. Niestety, nie uzyskał oczekiwanych skutków i zdecydował
się udoskonalić swoją metodę i zacząć pracować na zwierzętach. Cornish uśmiercał psy, dusząc je wodorem i eterem. Pies był pozostawiany w stanie śmierci klinicznej przez 6–10 minut, następnie wstrzykiwano mu do tętnicy udowej roztwór
składający się z płynu fizjologicznego, surowicy, adrenaliny i heparyny, a potem
kołysano ciało na huśtawce. Psy powracały do życia, jednak żyły tylko przez parę
godzin lub rzadziej kilka miesięcy, cierpiąc na poważne uszkodzenia mózgu [26].

Cierpienie zwierząt w The Laboratory of Pharmacology and Toxicology
W The Laboratory of Pharmacology and Toxicology prowadzono eksperymenty dla firm z całego świata, w tym przedsiębiorstw farmaceutycznych, przemysłowych i agrochemicznych [27–28]. Rocznie poddawanych testom było
12 tys. zwierząt, w tym psy, koty, małpy i króliki. Koty były kaleczone igłami,
psom – mimo że leżały już we własnej krwi – podawano jeszcze pigułki, małpki
wyrywające się z kajdan i przytwierdzone metalową obręczą do ściany. Zmuszano zwierzęta do zjedzenia lub wdychania określonych substancji, aby zmierzyć
toksyczne efekty oddziaływania na organizm i doprowadzić m.in. do wymiotów,
wewnętrznego krwawienia, niewydolności oddechowej, gorączki, znaczącego
spadku masy ciała, letargu, problemów skórnych, niewydolności narządów, a nawet śmierci. Nie zapewniano im przy tym żadnych środków znieczulających czy
przeciwbólowych. Zwierzętom nie skracano cierpienia i często pozostawiano je
na śmierć w męczarniach [27–28].
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Podsumowanie
Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie zaprzeczyć jednej
niezaprzeczalnej prawdzie: w cierpieniu zwierzęta są nam równe.
Peter Singer, Wyzwolenie zwierząt [1]

Wielu naukowców uważa, że bez ofiar nie ma postępu. Rodzą się więc pytania: czy doświadczenia na zwierzętach są rzeczywiście potrzebne? Czy wszystkie okrutne eksperymenty na zwierzętach, np. te opisane w niniejszym tekście,
wniosły coś istotnego do nauki? Czy nie były tylko bezsensownym męczeniem
zwierząt? Czy można było je przeprowadzić inaczej?
Podsumowaniem mogą być słowa Érica Barataya: „Musimy zrobić dla zwierząt to, co zrobiliśmy dla innych ludzi w XX wieku, kiedy etnologowie uwolnili
się od etnocentryzmu, nakazującego mówić o prymitywnych albo dzikich, oraz
wykazali się empatią i etnomorfizmem, dostrzegając to, czemu wcześniej zaprzeczano, jak również relatywizmem w rozumieniu różnic. Należy przyjąć tę
zasadę patrzenia na innych i myśleć o zwierzętach zarazem jak o podobnych
do człowieka, aby zawczasu nie ucinać wielokierunkowych poszukiwań, tylko
je prowadzić, oraz różnych od niego, by ukazać specyfikę każdego z nich” [29].
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CZY ZWIERZĘTA SĄ NIEZBĘDNE
DO BADAŃ NAUKOWYCH?
Wprowadzenie
Bezbronne zwierzęta,
zamknięte w klatkach,
torturowane i mordowane
przez okrutnych uczonych.
Wszystko w imię ludzkiego postępu... [1]

Prowadzenie eksperymentów na zwierzętach, ich obserwacja są dla naukowców stosunkowo wygodne, ponieważ dość łatwo można kontrolować warunki
badania, a także wielokrotnie dokonywać pomiarów [2]. Niestety, nie zawsze
zwierzęta były podczas eksperymentów traktowane w sposób humanitarny.
Wyniki badań na zwierzętach, gdy tylko istnieje możliwość, są weryfikowane
przez badania na ludziach [3], przy czym końcowym efektem doświadczeń nie
jest uśmiercenie obiektu badań. Warto w tym miejscu uświadomić sobie, jak
tego rodzaju badania przebiegają. Zanim leki staną się ogólnodostępne, muszą
przejść różne fazy testów [4]:
• Faza O – przedkliniczna – skuteczność ustalana w warunkach laboratoryjnych in vitro (probówki, płytki) na liniach komórkowych, a następnie in vivo
(na myszach laboratoryjnych, szczurach lub małpach). Jeśli związek zostanie
uznany za bezpieczny i skuteczny, przeprowadzane są badania na ludziach,
ale ich wyniki z reguły nie są upubliczniane.
• Faza I – celem tej fazy jest sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania nowego
związku chemicznego. W trakcie tej fazy badania klinicznego ocenia się: wchłanianie, metabolizm, wydalanie, toksyczność oraz interakcje z pożywieniem
i powszechnie stosowanymi lekami. W tym celu rekrutuje się bardzo niewielką
grupę młodych, zdrowych osób. Jednak w przypadku, kiedy badanie dotyczy
nowego leku na chorobę nieuleczalną, ochotnikami mogą być osoby cierpiące

234

W. Kułak, H. Rolka, M. Cybulski, M. Orzechowska, E. Krajewska-Kułak, K. Rosłan

na tę chorobę. W wyniku tej fazy można wstępnie określić dawkowanie leku
oraz uzyskać wstępne dowody na to, że lek może mieć wartość prewencyjną
bądź terapeutyczną w odniesieniu do konkretnej choroby. W trakcie trwania
badania dawki leków, jakie otrzymują badani, mogą być zwiększane. Odbywa
się ona w specjalnie przystosowanych ośrodkach badawczych bądź ośrodkach
należących do instytucji naukowych czy firm farmaceutycznych. Także te wyniki są rzadko są upubliczniane, chyba że są bardzo złe.
• Faza II – ma za zadanie odpowiedzieć, czy badany lek działa u określonej grupy
chorych i czy jego stosowanie jest bezpieczne. Obejmuje się nim większą liczbę
ochotników, w tym osoby ze schorzeniami, do leczenia których wskazany jest
badany lek. W tej fazie bada się skuteczność leczenia danej choroby oraz jej zapobiegania w przypadku, kiedy uczestnik już na nią choruje. Sprawdza się także
odpowiedni schemat dawkowania oraz ocenia parametry dotyczące wchłaniania,
metabolizmu i wydalania leku z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta. Można
w niej porównać działanie leku z działaniem innej substancji tzw. placebo (substancja wyglądająca tak samo jak badany lek, jednak niezawierająca żadnej substancji czynnej). W celu zapewnienia obiektywnej oceny działania testowanego
leku z reguły stosowana jest metoda podwójnej ślepej próby (ani pacjent, ani
badacz nie wiedzą, która substancja została podana ochotnikowi). Jeżeli stosunek
korzyści do ryzyka jest wyraźnie większy, rozpoczyna się III faza.
• Faza III – zaczyna się wtedy, gdy nowy lek przejdzie dwie pierwsze fazy i testuje się go na jeszcze większych grupach pacjentów, z różnych stron świata.
Jej celem jest potwierdzenie skuteczności schematów dawkowania, podanie
przeciwwskazania do stosowania leku u osób cierpiących na daną chorobę,
dowiedzenie, że badany farmaceutyk będzie bezpieczny i skuteczny u typowego pacjenta go stosującego, porównanie wyników badania klinicznego z wynikami obecnie stosowanych schematów leczenia, zgromadzenie wiedzy na temat korzyści ze stosowania farmaceutyku i porównanie jej z ewentualnym
ryzykiem oraz potwierdzenie skuteczności testowanego leku w odniesieniu
do konkretnej choroby. Na tym etapie również stosuje się metodę podwójnej
ślepej próby oraz losowe dobranie pacjentów do poszczególnych grup. Teoretycznie badania te powinny trwać przynajmniej rok i obejmować kilka tysięcy
pacjentów, niestety często są jednak o wiele krótsze i mniej rozległe. Jeżeli
wyniki są pozytywne, czyli badany lek zapewnia możliwość lepszego leczenia
pacjentów w porównaniu z aktualnie dostępnymi schematami terapeutycznymi, zaczynają się starania o jego rejestrację i wprowadzenie na rynek.
• Faza IV – prowadzona po tym, jak nowy lek uzyska pozwolenie na wprowadzenie do obrotu. Ma ona na celu przepisanie leku przez lekarzy przyj-

Czy zwierzęta są niezbędne do badań naukowych?

235

mujących pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i zebranie wyników
w oparciu o znacznie większą grupę badanych, w tym zgłaszanie działań
niepożądanych.
W tym miejscu warto podkreślić, że doświadczenia na zwierzętach nie zawsze pozwalają na stwierdzenie, w jaki sposób dany preparat działa na organizm
ludzki. Już w numerze 7 (13) „Zielonych Brygad”, z lipca 1990 r. [1], podano,
że w ciągu ostatnich 15 lat, ze względu na skutki uboczne, były one szkodliwe
dla zdrowia (ok. 1000 leków zostało wycofanych ze sprzedaży na zachodnioniemieckim rynku, a ofiarami było 25 000 zmarłych osób i ok. 100 000 000 zwierząt
zamordowanych na laboratoryjnych stołach). Za przykłady powyższego podano
dwa leki, które przed wypuszczeniem na rynek były sprawdzane na zwierzętach – Mexaform (środek na przeczyszczenie testowany głównie w Japonii), który
u ponad 200 000 ludzi spowodował utratę wzroku i niedowład kończyn dolnych
oraz Conteergan (środek uspokajający) który spowodował ok. 100 000 urodzeń
chorych i kalekich dzieci oraz 10 000 poronień [1].
Producenci leków zapewniają, że badania na zwierzętach są niezbędne, ponieważ z jednej strony nie byłoby bez nich żadnych nowych leków, a z drugiej –
aby chronić ochotników i pacjentów uczestniczących w próbach klinicznych.
Naukowcy od lat kwestionują wartość badań na zwierzętach, np. profesorowie Laurence, McLean i Weatherall zauważyli, że „metody oceny toksyczności na
zwierzętach są w dużej mierze oparte na doświadczeniach i niezweryfikowane.
Istnieje pilna potrzeba ustalenia, czy faktycznie prowadzone testy mają należytą
wartość, by uznać je za uzasadnione, czy też stanowią kolosalne, niczemu niesłużące marnotrawstwo zasobów” [5].
Bailey i wsp. [6] opublikowali przegląd badań dotyczących ponad 3000 leków, wykazując, że nawet jeśli lek wydaje się bezpieczny na podstawie testów na
myszach, szczurach, królikach, psach i małpach, to wcale nie jest to gwarancją,
że nie stanowi on zagrożenia dla ludzi.
Także Van Meer i wsp. [7] w swojej pracy podkreślają, że nie jest jasna wartość badań na zwierzętach dla oceny bezpieczeństwa leków. Autorzy zbadali, czy
poważne działania niepożądane leków drobnocząsteczkowych po wprowadzeniu
do obrotu można było wykryć na podstawie danych z badań na zwierzętach,
zawartych w aktach rejestracyjnych leków. Z 93 poważnych działań niepożądanych związanych z 43 lekami drobnocząsteczkowymi jedynie 19% zostało zidentyfikowanych w badaniach na zwierzętach, co sugeruje, że dane z badań na
zwierzętach mają ograniczoną wartość dla działań związanych z nadzorem nad
bezpieczeństwem farmakoterapii u ludzi [7].
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Badania i co z tego?
Chloroform jest do tego stopnia trujący dla psów,
że gdyby ten środek został najpierw wypróbowany na psach,
nie byłby nigdy dopuszczony do stosowania w medycynie
Dr Benjamin Ward, Biological Experimentation, 1896 [8]

Testy na zwierzętach są zwykle pierwszym etapem oceny bezpieczeństwa
i skuteczności nowych leków. Mogą sugerować, że związek chemiczny jest skutecznym lekiem dla ludzi. Jednakże, jak się okazuje, jego korzystne działanie nie
jest cechą ogólnogatunkową. Istnieją dowody na to, że modele zwierzęce mogą
zakłócać próby medyczne i stwarzać zagrożenie dla pacjentów.
Obliński [9] zauważa, że eksperymenty na zwierzętach można uznać za niepewne „z powodu różnych reakcji poszczególnych gatunków na te same substancje, więc nie mogą być stosowane w odniesieniu do człowieka bez ryzyka”.
W literaturze przedmiotu [9] wymienia się m.in. takie przykłady różnej tolerancji środków przez zwierzęta i ludzi, jak:
• alkohol metylowy – dla zwierząt nieszkodliwy, u człowieka może wywołać
ślepotę;
• amylnitrat – u psa – podnosi ciśnienie, u człowieka obniża ciśnienie gałki
ocznej;
• arsen – dla człowieka śmiertelny, dla owcy nieszkodliwy;
• aspiryna – u szczurów, kotów, psów powoduje deformację płodów;
• chloroform – dla psów – zabójczy, stosowany w medycynie;
• Contegran – dla myszy i szczurów – nieszkodliwy, u ludzi powoduje wady,
a nawet śmierć;
• cykuta – dla owiec, koni i kóz – zdrowa trująca dla roślin;
• fenacetyna – która znajdowała się w tabletkach od bólu głowy, musiała być
wycofana z powodu działań ubocznych (układ krwiotwórczy, nerki, wątroba);
• insulina – wywołuje u szczurów i myszy zniekształcenia płodu;
• kwas cyjanowodorowy – jeżozwierz zniesie dawkę, która może zatruć wiele
osób;
• mleko – pogarsza zatrucie u kota, działa odtruwająco na człowieka;
• muchomor – niewielka ilość uśmiercić może kilku ludzi, jest całkowicie nieszkodliwy dla królika, bardzo popularnego w laboratoriach naukowych;
• nowalgin – działa usypiająco na człowieka, a pobudzająco na koty;
• opium – jeżozwierz może przyswoić jednorazowo dawkę, jaką narkoman
wypala w ciągu dwóch tygodni;
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• penicylina – najmniejsza dawka zabija morskie świnki i chomiki, dla człowieka działanie lecznicze;
• pietruszka – trucizna dla papug, dla człowieka przyprawa;
• skopolamina – 2 mg mogą zabić człowieka, a psy i koty wytrzymują dawkę
stokrotnie większą;
• słodkie migdały – jeden migdał może zabić lisa;
• sok cytrusowy – u kotów, psów, królików wywołuje skurcze i drgawki, jest
dla nich trucizną;
• strychnina – małpy i świnki morskie znoszą duże dawki, dla człowieka zabójcza;
• wilcza jagoda – szkodliwa dla ludzi, jest normalnym składnikiem ptasiego
pożywienia;
• witamina C – szkodliwa dla psów, kotów, szczurów, myszy, raków.
Okazało się [9], że mimo pozytywnego przetestowania na zwierzętach np.:
• Contregan – spowodował 100 tys. narodzin kalek i 10 tys. poronień;
• Mexaform – środek na przeczyszczenie testowany głównie w Japonii, u ponad 200 000 ludzi spowodował utratę wzroku i niedowład kończyn dolnych;
• Thalidomid – 10 tys. narodzonych z wadami letalnymi.
Testy na myszach potwierdziły, że leptyna odchudza te zwierzęta, jednak
podczas badań klinicznych stwierdzono cztery razy więcej leptyny we krwi
u osób otyłych, w stosunku do osób szczupłych [9].

Naukowcy przeciw doświadczeniom na zwierzętach
Odkrycie środków znieczulających
nie ma niczego do zawdzięczenia doświadczeniom na zwierzętach
Report of the Royal Commission of Visection, 1912, s. 20 [8]

W roku 1945 dr James Burton stwierdził, że „Nadmierna ilość doświadczeń na zwierzętach zagraża pod pewnymi względami podstawom praktycznej
medycyny. U zwierząt nie udaje się odtworzyć dokładnie stanów chorobowych
człowieka, dlaczego więc upierać się przy tego typu eksperymentach?” [9].
W 1975 r. prof. Herbert Hebsel napisał w „Neue Juristische Wochen-Schritt
Zeitschrift fur Rechtspolitik” [12]: „Według naszej obecnej wiedzy nie można dzięki doświadczeniom na zwierzętach stwierdzić naukowo jakie jest przewidywane
działanie, skuteczność czy szkodliwość badanych lekarstw dla człowieka” [9].
W 1978 r. Balz Widmer w „Schweizerische Arztezeitung” podkreślił, że
„Organizmy człowieka i zwierzęcia wykazują uderzające różnice jeżeli chodzi
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o wrażliwość na związki chemiczne. Ludzkie reakcje alergiczne na lekarstwa są
nie do przewidzenia na podstawie doświadczeń na zwierzętach. Jest uzasadnionym pytanie, jakie w ogóle poważne medyczne odkrycia zostały dokonane dzięki
doświadczeniom na zwierzętach. Postulat, aby doświadczenia na zwierzętach,
gdzie tylko to możliwe, zastępować metodami alternatywnymi, jest nagląco ważny i powinien być przez nas, lekarzy, popierany” [9].
W roku 1933 dr Chalmers Watson na łamach „Scottish Journal of Agriculture” stwierdził, że „Badanie skuteczności witamin oraz ich produkcja opierały
się na doświadczeniach biologicznych, które jak to teraz widzimy okazały się
fałszywymi” [9].
W 1938 r. w „Medical World” (15 kwietnia, s. 246) odnotowano: „na podstawie doświadczeń na zwierzętach twierdzono, że stosunkowo nowy preparat
Acetylocholin ma wysoka wartość przy leczeniu skrętu kiszek. Teraz wiemy, że
dla ludzi, którzy cierpią na skręt kiszek zażycie tego leku jest rzeczą niebezpieczna, a nawet może prowadzić do śmierci jeżeli zostanie podany po operacji” [9].
W 1953 r. w „Bulletin Easton Massachusetts” (2 kwietnia) napisano: „chloramphenicol, jeden z najnowszych antybiotyków, został zaszeregowany jako
przyczyna śmiertelnej aplastycznej anemii u człowieka, natomiast żaden z wielu
eksperymentów wykonanych na psach, nie wykazał jakiegokolwiek szkodliwego
działania ubocznego” [9].
W 1972 r. w czasopiśmie „Lancet” (z 15 kwietnia) stwierdzono: „Żaden guz
zwierzęcy nie jest odzwierciedleniem guza nowotworowego u człowieka” [9].
W 1993 r. zezwolono na badania z udziałem ludzi, po wcześniejszych badaniach toksyczności na zwierzętach (w tym sześciomiesięcznych testach na psach),
z zastosowaniem preparatu do potencjalnej terapii wirusowego zapalenia wątroby typu B, prowadzonych przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia
(National Institutes of Health, NIH). W trakcie połączonego badania klinicznego
fazy I i II (analiza skuteczności i bezpieczeństwa) u ochotników wystąpiły niespodziewane i wyniszczające reakcje (m.in. żółtaczka, niewydolność wątroby
i wielonarządowa), aż pięciu z piętnastu uczestników zmarło, a dwóm uratowano
życie dzięki przeszczepowi wątroby [10].
W 2006 r. w Londynie wstrzymano testy leku, który miał być stosowany
w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i białaczki, a który wydawał się bezpieczny, gdy podawano go małpom w dawkach 500 razy wyższych
niż te, które okazały się prawie śmiertelne dla ochotników [11]. Testy kliniczne
przerwano po trafieniu sześciu młodych uczestników na oddział intensywnej
terapii z niewydolnością serca, wątroby i nerek. Najciężej poszkodowani tracili
wszystkie palce u stóp i kilka opuszek palców u dłoni [11].
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Szacuje się, że w latach 2010–2014 tylko w samej Wielkiej Brytanii ciężkie,
nieoczekiwane działania niepożądane leków podczas badań klinicznych dotyczyły ponad 7 tys. osób, w tym aż 761 zmarło. Niestety, w przypadku żadnego
zgonu nie można było udowodnić, że testowane farmaceutyki stanowiły jego
„bezpośrednią przyczynę” [10].
W 2015 r. opublikowano wyniki analizy, której celem było określenie ilościowe ryzyka dla zdrowych ochotników, związków chemicznych, uznanych po
badaniach na zwierzętach za bezpieczne. Wykazały one 11 ciężkich objawów niepożądanych w 394 próbach I fazy, co wskazuje, że w ok. 3% tych testów u ochotników (zazwyczaj zdrowych młodych ludzi), występują zagrażające życiu reakcje,
które nigdy nie są zgłaszane [12].
W styczniu 2016 r. w laboratorium badawczym w Rennes we Francji, w trakcie badań nad nowym lekiem do terapii bólu i zaburzeń nastroju, sześciu zdrowych mężczyzn trafiło do szpitala z ciężkimi uszkodzeniami mózgu, a jeden
z nich zmarł. Eksperci powołani przez francuską Narodową Agencję ds. Leków
i Produktów Leczniczych doszli do wniosku, że „badany związek chemiczny
spowodował zdumiewającą i bezprecedensową reakcję w mózgu”, czego jednak
nie zaobserwowano w początkowych badaniach na zwierzętach, w tym myszach,
szczurach, psach i małpach. Pomimo dawek 400 razy wyższych stosowanych
u zwierząt niż u ochotników nie odnotowano jego szkodliwego wpływu [13].
W 2016 r. przerwano międzynarodowe próby kliniczne II fazy pakrytynibu
(lek do terapii nowotworów krwi) w sytuacji, gdy nastąpiła śmierć kilku pacjentów (zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca, udar krwotoczny mózgu).
W badaniach laboratoryjnych z użyciem myszy i psów lek wykazał się dobrym
profilem bezpieczeństwa [10].

Nowa era badań biomedycznych
Doświadczenie na zwierzętach nigdy nie może dać pewnych wskazówek
jeżeli chodzi o wynik tego samego eksperymentu na człowieku.
Dr Robert Koch, Report of the Royal Commission, 1906/12 [8]

Naukowcy i badacze [14] cały czas pracują nad nową generacją bardziej miarodajnych narzędzi toksykologicznych, co zapewnia wgląd w funkcjonowanie
całości ludzkiego ustroju, dzięki czemu można wykryć działania niepożądane
leków, których nie zauważono w badaniach na zwierzętach.
Do takich metod alternatywnych zaliczane są [3, 14]:
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• analizy in silico, dotyczące dowolnej aplikacji wszelkich technologii w oparciu o zastosowanie komputera, a więc algorytmów, systemów, eksploracji
danych lub analizy;
• nieinwazyjne symulacje ochotników oraz kombinacje tego rodzaju środków;
• badania na komórkach hodowanych in vitro;
• badania na eksplantach narządów (np. wycinkach skóry);
• badania na tzw. narządach na czipach (ang. organs on a chip);
• obarczone niewielkim ryzykiem badania mikrodawek.
Huang i wsp. [15] opublikowali wyniki badania ok. 10 tys. substancji chemicznych, przeprowadzone z wykorzystaniem prób na ludzkich komórkach,
co umożliwiło lepsze rozpoznanie istotnych aspektów bezpieczeństwa leków
i związków niż przy pomocy testów toksyczności na zwierzętach.
Zalety komputerowych modeli pozwalają przewidzieć biodostępność leków
o wiele dokładniej i wiarygodniej niż badania na zwierzętach, co zwiększa szanse
na pomyślne badania kliniczne z udziałem ludzi [16].
Uważa się, że badania niewykorzystujące zwierząt są nie tylko często szybsze
i tańsze, ale także dokładniejsze i bardziej wiarygodne.
Obecnie [17] pojawiają się możliwości uzyskiwania tzw. organoidów, tzn.
struktur przypominających narządy, które powstają z komórek macierzystych,
do czego wykorzystywać można także ludzkie komórki. Istotne w tym względzie
[18] jest pozyskanie tzw. indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC), powstających poprzez reprogramowanie („cofnięcie”) komórki somatycznej, np. komórki skóry do stanu odpowiadającego zarodkowym komórkom macierzystym. Komórki pluripotencjalne (zarodkowe komórki macierzyste
oraz iPSCs) mogą, w odpowiednich warunkach, różnicować się do wszystkich
komórek organizmu, np. komórek ściany naczyń krwionośnych czy produkujących insulinę [19].
Wydaje się, że zmiany w kierunku zaawansowanych technik opartych na ludzkiej biologii spowodują przyspieszenie badań biomedycznych oraz zapewnią bezpieczniejsze i lepsze leki mniejszym kosztem. Funkcjonują już pewne doskonałe
programy, takie jak Europejska Inicjatywa na Rzecz Innowacyjnych Leków (Innovative Medicines Initiative), która realizuje obecnie ponad 60 projektów reprezentujących społeczność 7000 badaczy z uniwersytetów, firm farmaceutycznych, małych
i średnich przedsiębiorstw, środowiska pacjentów i organów regulacyjnych. Została
ona ustanowiona w 2008 r., a jej celem jest przyspieszenie opracowywania bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków poprzez partnerstwa publiczno-prawne [20].
Ważną rolę wydaje się odgrywać aktualizacja wytycznych kierujących opracowywaniem nowych leków, które sprzyjałyby wdrażaniu najlepszych nowych metod.
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Podsumowanie
Testowanie leków na zwierzętach, mimo swojej naukowej wartości,
pozostaje całkiem bezowocne jeżeli chodzi o lecznictwo. Dzisiejsi lekarze nie są
ani o włos lepiej uzbrojeni przeciwko chorobom od swoich kolegów sprzed 50 lat.
Prof. Felix von Niemeyer, Podręcznik praktycznej medycyny, wyd. 7 [8]

Dulak [3] w swoim artykule zastanawia się, czy metody alternatywne są w pełni wystarczalne i stwarzają możliwości idealnego naśladowania procesów zachodzących w żywych organizmach, bez konieczności zadawania zwierzętom cierpień
i zabijania ich. Według autora, badania in silico są przydatne, ale w żaden sposób
nie zastąpią badań na żywych organizmach, co argumentuje tym, że żaden z przeciwników badań na zwierzętach nie zgodziłby się z pełną odpowiedzialnością na
podanie ludziom substancji – potencjalnego leku, którego „bezpieczeństwo przewidziano” tylko za pomocą metody in silico. Podobnie uważa na temat testowania na
komórkach in vitro – są one konieczne, ale „nie są w stanie w pełni odzwierciedlić
skomplikowanej odpowiedzi organizmu, interakcji między różnymi narządami,
zbudowanymi z wielu typów komórek”. Dulak [3] twierdzi ponadto, że przeciwnicy badań na zwierzętach są przekonani, że można zastąpić badań na zwierzętach
poprzez tzw. narządy na czipach. Jednakże nawet najwięksi zwolennicy narządów
na czipach [21] uważają, że są to narzędzia bardzo niedoskonałe i raczej nie zastąpią
badań na zwierzętach – mogą być pomocne, jednak w przeciwieństwie do zwierząt
nie są w stanie odwzorować złożonej struktury i funkcji organizmu. Dulak [3] podkreśla także, że „nikt kompetentny nie twierdzi, że organoidy są odpowiednikiem
całego narządu i że pozwalają uzyskać o nim taką wiedzę, jak badania na zwierzętach” oraz, że „także badania na ludziach nigdy nie dadzą nam 100% pewności co do
bezpieczeństwa leków”, bowiem stuprocentowa pewność jest z natury obca nauce.
Z pewnością eksperymentów na zwierzętach nie wyeliminuje się z badań
naukowych, ale warto pamiętać słowa prof. Józkowicz: „Wszystkim, którzy pracują na zwierzętach, powinno zależeć na tym, żeby ta praca była dla zwierząt
jak najmniej obciążająca – po pierwsze ze względów etycznych, ale po drugie ze
względów czysto metodycznych”, a metodycznie niedopuszczalna jest praca na
zwierzętach, które cierpią, które coś boli, które są zestresowane [22].
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data pobrania 10.02.2020.
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OPINIE POLAKÓW NA TEMAT
TRAKTOWANIA ZWIERZĄT,
W TYM PROWADZENIA EKSPERYMENTÓW NA NICH
Wstęp
Ludzie i zwierzęta niewiele się od siebie różnią
Mo Yan, Obfite piersi, pełne biodra [1]

Zagadnieniami często poruszającymi współcześnie opinię publiczną są: prowadzenie eksperymentów na zwierzętach, problem ich dopuszczalności, miejsca
doświadczeń, liczby i gatunku zwierząt doświadczalnych oraz stopień uciążliwości stosowanych procedur. Nieustannie rodzą się też pytania o potrzebę prowadzenia doświadczeń i testów na zwierzętach, o ich etyczne uzasadnienie, a także
o prawa ludzi do dysponowania zwierzętami.
Kwestie dotyczące ochrony praw zwierząt (np. ochrona dzikich zwierząt
w ich naturalnym środowisku, hodowla zwierząt rzeźnych, dopuszczalność uboju rytualnego czy udziału zwierząt w cyrkach, hodowle zwierząt futerkowych
mające skalę masowej komercji) wpisują się nie tylko w kontekst prowadzonych
dyskusji społecznych, ale przede wszystkim ukazują problem naruszenia różnych
wartości, zasad społecznych, moralnych, etycznych i religijnych.
Obecna świadomość społeczna dotycząca wskazanych zagadnień jest niestety nadal silnie zróżnicowana. Wprawdzie działania podejmowanie przez przedstawicieli środowiska naukowego i organizacje prozwierzęce przyczyniają się do
zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie, ale nadal eksperymenty na
zwierzętach są prowadzone.
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Postawy Polaków wobec zwierząt
Zwierzęta często wykazują więcej cierpliwości i akceptacji niż wielu ludzi
Daniel Tammet [1]

Badanie przeprowadzone przez CBOS w 2013 r. na reprezentatywnej próbie
losowej 1101 dorosłych mieszkańców Polski pozwoliło na stwierdzenie, że wśród
respondentów dominowało (79%) przekonanie, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek [2]. Jedynie co jedenasty ankietowany wyrażał
pogląd, że odczuwanie bólu przez zwierzęta jest zróżnicowane, ponieważ jedne
odczuwają go tak samo jak człowiek, inne mniej, w tym 5% respondentów twierdziło, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból w mniejszym stopniu niż ludzie. Jak
wykazano, opinie na ten temat praktycznie się nie zmieniły w ciągu ostatnich 17
lat (tych z lat 1996 i 2006). Badani do 34. roku życia, osoby z wyższym wykształceniem, dobrze sytuowane i dobrze oceniające swoje warunki materialne częściej niż pozostali twierdzili, że niektóre zwierzęta odczuwają ból tak samo jako
człowiek, a niektóre mniej. Z kolei rolnicy częściej sądzili, że wszystkie zwierzęta
odczuwają ból w mniejszym stopniu niż człowiek. Większość ankietowanych
(68%) uważała za słuszne trzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych, a 33%
opowiadało się za tresowaniem i pokazywaniem zwierząt w cyrkach [2].
W lutym 2018 r. CBOS przeprowadził kolejne badania, tym razem na liczącej
1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków i stwierdzono
w nich, że za zakazem chowu i hodowli zwierząt na futra opowiadało się 59%
ankietowanych, a przeciw – 31%. Największe zróżnicowanie opinii dotyczyło
wykorzystywania zwierząt w cyrkach, ponieważ 49% popierało przepis, który
by tego zakazywał, a 39% kontestowało zmiany [3].
W lutym 2019 r., metodą ankiety online, zostało przeprowadzono badanie
w grupie 453 użytkowników portalu Psy.pl. Wykazano w nim, że 36% ankietowanych, widząc psa na łańcuchu, próbowało rozmawiać z właścicielem czworonoga,
35% powiadamiało o tym lokalną organizację prozwierzęcą, 30% upewniało się,
czy łańcuch jest odpowiedniej długości, buda szczelna, a zwierzę ma dostęp do
miski z wodą, 26% ankietowanych zgłaszało taką sytuację policji/straży miejskiej,
24% prosiło o interwencję policji lub odpowiedniej organizacji prozwierzęcej,
23% robiło psu zdjęcie i publikowało je na Facebooku, mając nadzieję, że w ten
sposób odnajdzie się właściciel, a co szósty respondent o błąkającym się psie
informował odpowiednie osoby w gminie [4]. Ponad połowa (55,8%) respondentów wiedziała, że zwierzę może przebywać na łańcuchu, ale nie dłużej niż 12 go-
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dzin, a sam łańcuch musi mieć minimum 3 m długości. 28,3% respondentów
było zdania, że według przepisów pies w ogóle nie może przebywać na uwięzi,
a niemal 2% – że może być na łańcuchu i to bez ograniczeń. Aż 87% ankietowanych deklarowało, że pomaga zwierzętom, zaś 10% twierdziło, że jest wolontariuszem w schronisku dla zwierząt. Najczęściej (34%) wybieraną przez ankietowanych formą pomocy było przekazywanie pieniędzy na wsparcie zwierzaków lub
udział w specjalnych akcjach, np. dniach otwartych schronisk (27,4%). Prawie
16% badanych deklarowało, że jest wirtualnym opiekunem jakiegoś zwierzęcia
lub udostępnia na Facebooku zdjęcia psów potrzebujących pomocy [4].
Badania CBOS z 2020 r. przeprowadzone na grupie liczącej 1133 osób pozwoliło na stwierdzenie, że 74% Polaków opowiadało się za zakazem stałego
trzymania zwierząt na uwięzi oraz tymczasowego trzymania ich na uwięzi krótszej niż 6 m i powierzchni mniejszej niż 20 m2. Przeciwnych temu było 20%
respondentów. Prawo zakazujące wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, np. w cyrku, popierało 69% ankietowanych, a 24% wyrażało wobec tego
dezaprobatę [5].

Znęcanie się nad zwierzętami
Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować,
ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć
Jeremy Bentham [1]

Raport przygotowany przez Fundację Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? Raport
z monitoringu sądów, prokuratur i policji wykazał, że w ogólnopolskich mediach
odnotowano ponad 300 doniesień o różnych formach przemocy wobec zwierząt
lub o ich niehumanitarnym traktowaniu oraz 147 losowo wybrane prokuratury
rejonowe z terenu całego kraju [6]. Nagłówki informowały m.in. o „skatowanym
i zakopanym żywcem piesku”, „zakatowaniu szczeniaka pałką”, „zmieleniu kota
w rębaku”, „psie wyrzuconym z czwartego piętra bloku”, „oślepieniu psa ostrym
narzędziem”, „psie zagłodzonym prawie na śmierć”, „poderżnięciu gardła psu
w zamian za wódkę od wujka”, „zatłuczeniu psa nogą od stołu”, „zagłodzeniu na
śmierć 19 krów”, „pobitym łopatą psie zakopanym żywcem”, „pijanej 58-latce,
która zabiła psa siekierą”, „chorym na nużycę szczeniaku z kamieniem u szyi
topionym w Wieprzu”, „81-latku, który więził psa w beczce”, „zabiciu psa, bo
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właścicielowi przeszkadzało, że zwierzę utyka”, czy „zatłuczeniu młotkiem 18-letniego pekińczyka, by uniknąć kosztów wizyty u weterynarza” (…)” [cyt. za 6].
Niestety, 32% ankietowanych stwierdziło, że ich zgłoszenia dotyczące przemocy wobec zwierząt nie zostały poważnie potraktowane przez organy ścigania,
58% badanych negatywnie oceniło zaangażowanie funkcjonariuszy policji w dochodzenia prowadzone na skutek ich zgłoszeń, a 24% bezpośrednio zetknęło się
z sytuacją, gdy funkcjonariusze policji lub prokuratorzy sugerowali, że zgłaszane
przez nich sprawy są mało istotne, ponieważ dotyczą ochrony zwierząt [6].
W latach 2012–2014 zarejestrowano łącznie 4475 spraw o przestępstwa
z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt (1547 spraw w 2012 r., 1442 w 2013 r. oraz
1486 w 2014 r.) [7]. Badane sądy rozstrzygnęły w ocenianym okresie 897 spraw
o przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt, dotyczące 984 sprawców, a oskarżonymi byli przede wszystkim mężczyźni. Przedmiotem przestępstw było na
ogół niewłaściwe warunki bytowania (62,4%), naruszenie zakazów dotyczących
rozmnażania oraz wprowadzania do obrotu zwierząt domowych (12,4%), naruszenie warunków transportu zwierząt (6,2%), puszczanie psów bez możliwości
ich kontroli i bez oznakowania (5,6%) czy nieudzielenie pomocy potrąconemu
zwierzęciu (5,1%) [6].
Ofiarami przestępstw najczęściej były zwierzęta domowe (65,7%), zwierzęta
gospodarskie (32,6%) oraz zwierzęta dzikie i wolno bytujące (1,7%) [6].
W badanym okresie 31,5% spraw zakończyło się odmową wszczęcia dochodzenia, a 42,6% jego umorzeniem. Jedynie w 19,2% przypadków wniesiono
do sądu akt oskarżenia. Część spraw o przestępstwa przeciwko humanitarnej
ochronie zwierząt (6,6%) nie zakończyła się merytorycznie w okresie objętym
badaniem lub też zakończyło się wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie
postępowania karnego, połączeniem wewnętrznym albo zawieszeniem. Łącznie w badanym okresie aż w 74,1% zarejestrowanych sprawach o przestępstwa
z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt prokuratorzy prokuratur rejonowych podejmowali samodzielnie albo zatwierdzali decyzje organów ścigania o odmowie
wszczęcia lub o umorzeniu dochodzenia [6].
Wobec sprawców sądy orzekały grzywnę (81,5%) i naganę (7,9%), w 5,8%
spraw zastosowano umorzenie, w 2,7% – odstąpienie od wymierzenia kary,
w 2,12% – uniewinnienie, a 13% postępowań przed sądem zostało warunkowo
umorzonych na okres próby. Dochodzenia umarzano na skutek ustalenia, że
czynu nie popełniono lub brakuje danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie (41% przypadków), stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego
(29%) oraz z innych przyczyn, w tym głównie z powodu niewykrycia sprawcy
(29%) [6].

247

Opinie Polaków na temat traktowania zwierząt…

Postawy wobec hodowli zwierząt na futra
Im lepiej człowiek poznaje ludzi,
tym bardziej kocha zwierzęta i rośliny
Stefan Pacek [1]

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych w sprawie ustawy poszerzającej prawa zwierząt jednoznacznie wskazuje, że wśród badanych zdecydowanie przeważali jej zwolennicy. Zakaz hodowli zwierząt na futra popierało 68,3%
respondentów, w tym 77% kobiet i 58% mężczyzn [7].
Badania CBOS z 2020 r. przeprowadzone na grupie liczącej 1133 osób pozwoliło na stwierdzenie, że nastawienie do zakazu hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer było bardzo zróżnicowane: opowiedziało się za nim 59%
ankietowanych, a przeciw – 31% [5]. Badani w większości dezaprobowali delegalizację ferm futrzarskich (55% vs 32% wyrażających aprobatę). W tej kwestii częściej oponowali mężczyźni i ankietowani w wieku od 25 do 34 lat. 70% badanych
uważało, że jeśli zostanie wprowadzony zakaz hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer, fermy powinny mieć sporo czasu na zakończenie działalności.
Za jak najszybszym zaprzestaniem takich hodowli opowiedziało się 23% badanych. Osoby, które ten zakaz popierały, częściej niż pozostali wyrażali opinię,
że ich działalność należy zakończyć jak najszybciej. Z kolei ci, którzy byli mu
przeciwni, w większym stopniu opowiadali się za dłuższym vacatio legis. Za jak
najszybszą likwidacją ferm futerkowych wyraźnie częściej niż inni opowiadały
się osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych, mające od 35 do 44 lat oraz
pracujące w usługach. Osoby pracujące w prywatnych gospodarstwach rolnych
(w tym rolnicy) opowiadali się za dłuższą karencją [5].

Postawy Polaków wobec uboju rytualnego
Drżymy na samą myśl o przywarach właściwych zwierzętom,
a przecież ludzkie są znacznie gorsze
Emil Cioran [1]

W roku 2013 CBOS przeprowadził badania na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski dotyczące opinii na temat
dopuszczalności tzw. uboju rytualnego [8]. Większość ankietowanych (65%)
było przeciwna temu, aby prawo w Polsce zezwalało na ubój bez ogłuszania,
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w tym 41% swój sprzeciw wyraziło w sposób zdecydowany. Co piąty badany
(21%) opowiadał się za legalizacją takiego uboju, a co siódmy (14%) nie miało
w tej kwestii zdania. Mężczyźni (31%) zdecydowanie częściej niż kobiety (13%)
uważali, że prawo powinno zezwalać na taki ubój. Z kolei kobiety (70%) częściej niż mężczyźni (58%) były przeciwne jego legalizacji oraz częściej nie miały
sprecyzowanego zdania w tej kwestii (17% wobec 11%). Respondenci najlepiej
wykształceni (29%), a także osiągający miesięczne dochody na osobę powyżej
1500 zł (28%), również częściej niż pozostali opowiadali się za legalizacją takiej
formy uboju i rzadziej byli mu przeciwni (po 60%) [8]. Większe przyzwolenie na
to wyrażali również starsi badani, powyżej 44. roku życia (25% – za legalizacją,
58% – przeciw) niż młodsi (18% – za legalizacją, 72% – przeciw). Starsi ankietowani (17%), częściej niż młodsi (10%), nie mieli w tej kwestii sprecyzowanego
zdania. Krytyczny stosunek do legalizacji uboju bez ogłuszania prezentowały
głównie kobiety do 44. roku życia, w tym 11% z nich opowiadała się za legalizacją, a 78% przeciw. 50% mężczyzn z wyższym wykształceniem opowiadało się
za legalizacją, a 42% wyrażało sprzeciw. Wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem 34% opowiadało się za legalizacją, 57% przeciw.
W grupie pracujących na własny rachunek 30% było za za legalizacją, 48% przeciw, a wśród rolników 29% za legalizacją, a 65% – przeciw [8]. Zwolennicy legalizacji uboju bez ogłuszania najczęściej (32%) odwoływali się do argumentów ekonomicznych, finansowych, odnoszących się do rynku pracy i bezrobocia. Nieco
rzadziej (26%) podpierali się prawami mniejszości wyznaniowych do swobody
praktykowania swoich religii, wolnością religijną, równością wszystkich religii.
Znacznie rzadziej badani (7%) sprzeciw swój uzasadniali tym, że ubój rytualny
jest obcy naszej kulturze, a mniejszości wyznaniowe powinny podporządkować
się regułom panującym w Polsce i mieć możliwość importu mięsa pochodzącego
z takiego uboju z innych krajów. Przeciwnicy legalizacji uboju bez ogłuszania
(87%) twierdzili, że jest on niedopuszczalny, niehumanitarny i nieetyczny, gdyż
wiąże się ze zbyt dużym cierpieniem zwierząt. Jednakże niewielki odsetek (6%)
badanych twierdził, że taki rodzaj uboju powinien być dopuszczalny, ponieważ
jest bardziej humanitarny niż tradycyjne formy uboju [8].
Inne badanie przeprowadzone przez CBOS także w roku 2013, na reprezentatywnej próbie losowej 1101 dorosłych mieszkańców Polski, pozwoliło na stwierdzenie, że 67% ankietowanych było przekonanych, że problem zabijania zwierząt
przeznaczonych na rzeź oraz minimalizowanie ich cierpienia podczas uboju jest
bardzo ważny. Jedynie 5% uznało cierpienia zwierząt podczas ich uśmiercania
za nieistotne. Kobiety (74%) częściej niż mężczyźni (60%) były zdania, że mi-
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nimalizowanie cierpienia zwierząt przeznaczonych na rzeź jest sprawą bardzo
ważną [2].
Badania opinii publicznej dotyczące uboju zwierząt bez wcześniejszego
ogłuszenia przeprowadziła także Eurogroup For Animals, koalicja, która zrzesza organizacje działające na rzecz zwierząt z całego świata [9]. Badanie Savanta
(ComRes dla Compassion Polska i Eurogroup for Animals) zostało przeprowadzone w dniach 30 września – 7 października 2020 r. w 25 krajach Unii Europejskiej, na grupie ponad 23 tys. osób. W Polsce przebadana została reprezentatywna grupa 1970 osób. W badaniu zapytano respondentów o opinię na temat
uboju bez ogłuszania. W literaturze fachowej podkreśla się, że ubój bez ogłuszania skutkuje ekstremalnym bólem dla zwierząt. Czas pomiędzy przecięciem
głównych naczyń krwionośnych, a utratą wrażliwości i świadomości wynosi do
20 sek. u owiec, do 2 minut u bydła, do 2,5 minuty lub nawet więcej u drobiu,
a czasami 15 minut lub więcej u ryb. Cięcia w celu szybkiego wykrwawienia
przytomnego zwierzęcia dokonywane są na częściach ciała gęsto wypełnionych
receptorami bólu. Dodatkowo u świadomego zwierzęcia spadek ciśnienia następujący w wyniku utraty krwi powoduje i strach i panikę [9]. Wyniki badania
Savanta jednoznacznie wykazały, że Polacy są za zakazem uboju bez ogłuszania –
90% Polaków (średnia dla Europy: 89%) uważało, że ogłuszanie zwierząt przed
ubojem powinno być obowiązkowe, 88% (identyczna średnia dla Europy), że
ogłuszać zwierzęta powinno się nawet wtedy, gdy jest to ubój na potrzeby rytualne i 87% (średnia dla Europy: 80%) twierdziło, że Unia Europejska powinna
priorytetowo dofinansowywać alternatywne sposoby uboju [10–11]. Generalnie
Europejczycy (9 na 10 osób) uważali, że każde zwierzę powinno być obowiązkowo ogłuszone przez ubojem, a 91% Europejczyków twierdziło, że jak największe
ograniczenie cierpienia zwierząt przy uboju jest dla nich ważne. Prawa zakazujące uboju bez ogłuszania bez żadnych wyjątków obowiązują już m.in. w Danii,
Szwecji, Finlandii oraz Słowenii. Prawo w Grecji, Austrii, na Łotwie i w Estonii
wymaga ogłuszenia zwierzęcia po wykonaniu cięcia. W Polsce zakaz uboju bez
ogłuszania obowiązywał już w 2013 i 2014 r. [10–11]
Badanie CBOS z 2020 r. przeprowadzone na grupie liczącej 1133 osób pozwoliło na stwierdzenie, że 63% badanych Polaków popierało zakaz uśmiercania
zwierząt gospodarskich bez uprzedniego ogłuszenia (z wyjątkiem tzw. uboju
rytualnego na potrzeby lokalnych związków religijnych), natomiast co czwarty
(24%) go kwestionował [5].
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Postawy Polaków wobec wykorzystywania zwierząt do eksperymentów
Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości nie są w stanie zaprzeczyć jednej
niezaprzeczalnej prawdzie: w cierpieniu zwierzęta są nam równe
Peter Singer [1]

Badanie przeprowadzone przez CBOS w roku 2013 na reprezentatywnej próbie losowej 1101 dorosłych mieszkańców Polski wykazało, że 58% respondentów
uważało za słuszne testowanie na zwierzętach lekarstw przeznaczonych dla ludzi,
a 30% – testowanie na nich kosmetyków i środków czystości [8]. Ankietowani poniżej 25. roku życia zdecydowanie częściej sprzeciwiali się testowaniu na
zwierzętach kosmetyków, środków czystości, a także lekarstw. Podobnie jak badani uważający, że zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek. Wprawdzie
większość ankietowanych było przeciwnych testowaniu kosmetyków i środków
czystości na zwierzętach, ale jedynie 10% z nich sprawdzało przy zakupie, czy
były one na nich testowane. Większą wagę do tego, czy kosmetyki i środki czystości były testowane na zwierzętach, przywiązywały kobiety (15%) niż mężczyźni
(5%). Uwagę na to, czy jaja pochodzą od kur hodowanych w klatkach, czy od
innych, zwracało 31% badanych, w stosunku do 13% sprzed siedmiu lat. Większą
wagę do tego, od jakich kur pochodzą kupowane jaja, przywiązywały kobiety niż
mężczyźni, mieszkańcy miast niż wsi, badani lepiej wykształceni, zamożniejsi
i lepiej oceniający swoje warunki materialne [8].
Sondaż organizacji Cruelty Free Europe wykazał, że w Polsce 80% dorosłych
osób stwierdziło, że Unia Europejska powinna więcej inwestować w metody badawcze będące alternatywami do testów na zwierzętach [12]. Prawie ¾ mieszkańców UE
uważało, że UE powinna ustalić wiążące cele i ostateczne terminy dla całkowitego
odejścia od testów na zwierzętach w państwach członkowskich. 70% ankietowanych
w państwach członkowskich UE zgadzało się także co do tego, że priorytetem powinno być zastępowanie testów na zwierzętach ich alternatywami [12].
W sondażu przeprowadzonym przez Savanta ComRes w czerwcu 2020 r. ponad 70% ankietowanych z 12 krajów UE zgodziło się, że UE powinna wyznaczyć
zobowiązujące cele i ostateczne terminy dla całkowitego odejścia od testów na
zwierzętach [12]. Z tym, że UE powinna inwestować więcej w rozwijanie metod
alternatywnych do testów na zwierzętach, zgadzało się w Portugalii 85% badanych, w Chorwacji – 84%, w Polsce – 80%, w Rumunii – 80%, we Włoszech –
79%, w Niemczech – 76% i we Francji – 75%. W Polsce aż 75% ankietowanych
twierdziło, że UE powinna wyznaczyć konkretne cele i terminy wycofania testów
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na zwierzętach, 74% – że testowanie kosmetyków i ich składników z wykorzystanie zwierząt jest nieakceptowalne we wszystkich okolicznościach i 78% – że
testowanie chemii gospodarczej z wykorzystanie zwierząt powinno być zakazane
w państwach UE. W państwach członkowskich 76% ankietowanych zgadzało się,
że testowanie chemii gospodarczej z wykorzystaniem zwierząt powinno być zakazane w UE, 74% – że testowanie kosmetyków i ich składników jest nieakceptowalne bez względu na okoliczności, a 66% – że wszystkie testy z udziałem zwierząt powinny być natychmiast zakończone [12].
Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna w październiku 2019 r., na ogólnopolskiej grupie 1041 osób powyżej 18 lat, wykazało, że 7% badanych Polaków
było przeciwnych testowaniu leków na zwierzętach. Testy leków na zwierzętach
popierało 23% respondentów, a zdania nie miało 20% pytanych [13].

Badania własne na temat postaw Polaków wobec zwierząt
Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem.
Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka
Émile Zola [1]

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w grupie 311 internautów (ankieta online Survio). Ankieta została rozpowszechniona w mediach społecznościowych w listopadzie 2020, odpowiedzi uzyskano w ciągu
jednego miesiąca. Anonimowy kwestionariusz obejmował pytania dotyczące
opinii i wiedzy Polaków na temat eksperymentów z udziałem zwierząt. Materiał
badawczy został poddany analizie i opracowany przy pomocy podstawowej statystyki opisowej z użyciem programu MS Excel.
Badaną grupę stanowiło 72% kobiet i 87% mężczyzn w przedziale wiekowym
17–75 lat, w tym najczęściej osoby do 40. r.ż. – 52%, uczniowie/studenci – 38,8%,
mieszkańcy wsi – 26%, pracownicy branży medycznej – 43,4%, osoby mające
zwierzę domowe – 86,5%, w tym głównie psa – 66%, traktujące swojego zwierzaka jak pełnowartościowego członka rodziny – 67,1%. Respondenci w 97,1%
byli przeciwni stwierdzeniu, że człowiek, który jest właścicielem zwierząt, może
z nim zrobić wszystko, co zechce, bez ograniczeń. O tym, że nie można zabijać
zwierząt, przekonanych było 95,5% ankietowanych; nawet zwierząt uważanych
za niepożyteczne (87,8%), szkodliwe (53,7%) oraz groźne i niebezpieczne dla
człowieka (44,4%). Za przykłady postępowania ze zwierzętami, które powinny być surowo karane, badani w największym odsetku uznali znęcanie się nad
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zwierzęciem (swoim lub bezpańskim) – 98,4%, zabijanie zwierząt bez potrzeby –
94,5% oraz przewożenie zwierząt (hodowlanych i rzeźnych), nie zapewniając im
pożywienia i wody przez wiele dni – 93,2%. W badanej grupie 92,6% osób słyszało o wykorzystywaniu zwierząt do celów eksperymentalnych. Jako najczęstsze
obszary, w których prowadzone są eksperymenty z udziałem zwierząt wskazano
medycynę (np. leki, paraleki) – 80,7% oraz kosmetologię (np. kosmetyki, detergenty, środki czystości) – 66,9%. Respondenci za zwierzęta używane do eksperymentów uznali przed wszystkim myszy i szczury – 85% oraz króliki – 70,1%.
Zdecydowana większość ankietowanych, bo ponad 80% badanych, twierdziła, że
eksperymenty prowadzone są w sposób humanitarny. Aż 88,4% respondentów
było przekonanych, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek,
a o tym, że eksperymenty sprawiają ból i cierpienie, stres, a także są powodem
ogromnego strachu – ok. 80% z nich. Aż 71,7% ankietowanych sądziło, że doświadczenia, które można zastąpić wykorzystaniem komputera, powinny być
zakazane. Tylko 19% ankietowanych uznało, że produkty testowane na zwierzętach są bezpieczne, a aż 42,4% nie miało zdania w tej kwestii. Zdecydowana
większość badanych (68,8%) stwierdziła, że przeprowadzanie eksperymentów
z udziałem zwierząt wzmaga w człowieku poczucie władzy i wyższości nad innymi, a co za tym idzie, wzmaga również w człowieku agresję i przyczynia się do
zaniku uczuć wyższych – 63,7%. Połowa badanej grupy (50,2%) zadeklarowała,
że nie wie, czy korzysta z kosmetyków testowanych na zwierzętach. Za tym,
że należy bezwzględnie zakazać prowadzenia eksperymentów, opowiedziało się
41,5% internautów.

Podsumowanie
Czymże jest człowiek bez zwierząt?
Gdyby odeszły wszystkie zwierzęta, odszedłby człowiek z wielkiej samotności ducha.
Co przydarza się zwierzętom – wkrótce przydarzy się też ludziom
Wódz Seattle [1]

Problematyka humanitarnej ochrony zwierząt coraz częściej zaczęła się pojawiać się w polskich dyskusjach publicznych pod koniec lat 90. XX w., co wiązało
się z uchwaleniem i wejściem w życie w 1997 r. Ustawy o ochronie zwierząt [6].
Badanie CBOS z 2018 r. przeprowadzone na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wykazało, że 93% respondentów popierało wprowadzenie dożywotniego zakazu posiadania zwierząt dla
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osób skazanych za znęcanie się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem lub
za zabicie ich. Z poparciem ogromnej większości (84%) spotykała się też propozycja podwyższenia kar za tego typu przestępstwa – z 2 do 3 lat pozbawienia
wolności lub z 3 do 5 lat w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem. Także duży odsetek ankietowanych (86%) aprobował zakaz transportu
żywych ryb bez dostatecznej ilości wody, która umożliwia im oddychanie [3].
Najwyższe odsetki popierających wszystkie powyższe propozycje legislacyjne
zarejestrowano wśród kobiet, osób mających od 25 do 34 lat, mieszkańców największych aglomeracji, badanych z wyższym wykształceniem, przedstawicieli
kadry kierowniczej i specjalistów, techników i średniego personelu, pracowników
administracyjno-biurowych, pracowników usług oraz osoby nieuczestniczące
w praktykach religijnych [3].
Badania CBOS z 2020 r. przeprowadzone na grupie liczącej 1133 osób pozwoliły na stwierdzenie, że najmniej zróżnicowane były opinie o zwiększeniu
kontroli schronisk dla zwierząt i nadaniu inspekcji weterynaryjnej prawa do
nakładania mandatów za trzymanie zwierząt w złych warunkach (poparcie 91%
badanych) oraz zwiększeniu uprawnień organizacji społecznych w zakresie
ochrony zwierząt i umożliwieniu asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych
zwierząt (poparcie 80% badanych). Znacznie większa wrażliwość na los zwierząt
cechowała kobiety niż mężczyzn [5].
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Agnieszka Żok, Katarzyna Głodowska, Ewa Baum

EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH
JAKO KONFLIKT MORALNY.
CZY MOŻLIWE JEST POGODZENIE
PRAWA DO ZDROWIA CZŁOWIEKA
I DOBROSTANU INNYCH ZWIERZĄT?
Rozwój biomedycyny pozwolił wyeliminować wiele kontrowersyjnych
etycznie sposobów leczenia czy eksperymentów. Niestety, cały czas nie udało się
całkowicie zastąpić badań prowadzonych na zwierzętach, choć te budzą coraz
więcej kontrowersji etycznych. Podejmowane są liczne próby uczynienia badań
na zwierzętach mniej dla nich dotkliwymi lub eliminację doświadczeń, które nie
przynoszą wymiernych korzyści. Z jednej strony bowiem współczesna wiedza
oraz świadomość, że zwierzęta są istotami odczuwającymi zarówno ból fizyczny,
jak i psychiczny, powinna nakłaniać nas do rezygnacji z badań. Z drugiej strony,
do dziś nie wynaleziono modelu pozwalającego sprawdzić wpływ danej substancji badanej na całość organizmu. Może bowiem się okazać, że lek niszczący
komórki nowotworowe w hodowli ma destrukcyjny wpływ na pozostałe układy
żywego organizmu [1].
Wiele kwestii dotyczących doświadczeń na zwierzętach zostało uregulowanych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia
22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych oraz wynikającą z niej ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych [2–3].
Niemniej kwestia doświadczeń na zwierzętach stanowi przykład dylematu
moralnego. Jako dylemat moralny rozumiemy bowiem sytuację, gdy następuje
konflikt dwóch równoważnych sił, które są sprzeczne względem siebie i nawzajem wykluczają się. Z dylematem moralnym mamy do czynienia, gdy pojawia
się taka sytuacja Z (lub klasa sytuacji), której rozwiązanie wymaga czynu X lub
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jego zaniechania; pewne racje moralne wskazują na to, że czyn X jest dobry, inne
zaś, że X jest zły moralnie; racje uzasadniające wykonanie czynu X przynależą
z zasady do innej orientacji moralnej niż racje przemawiające za zaniechaniem,
choć możliwe są odstępstwa od reguły; argumenty przemawiające za czynem
X i przeciwko niemu nie są rozstrzygalne [4].
W tym przypadku z jednej strony pojawią się argumenty związane z etyką
praw zwierząt, w tym uznanego powszechnie prawa do wolności od cierpienia.
Po drugiej stronie postawić można natomiast argument priorytetu praw człowieka oraz braku możliwości wprowadzania nowych terapii ratujących ludzkie
życie z pominięciem badań podstawowych oraz przedklinicznych. To, co istotne
z perspektywy etycznej, to zapis art. 47 paragrafu 6 Ustawy dotyczący ważenia
interesów zwierząt i człowieka oraz wprowadzenia pojęcia dobrostanu zwierząt
i zasad 3R [3].
Dziedzina szczegółowa etyki, którą jest etyka badań na zwierzętach, jest
obecnie postrzegana jako element etyki badań naukowych. Chcąc prowadzić
badania z wykorzystaniem zwierząt, podobnie jak w przypadku badań czy eksperymentów medycznych z udziałem ludzi, należy uzyskać zgodę odpowiedniej
komisji. Kwestie, które wysuwają się na pierwszy plan w etyce badań na zwierzętach, to autonomia lub samostanowienie, szkody i korzyści, sprawiedliwość oraz
podatność [5]. Waga poszczególnych zagadnień w etyce zwierząt i ludzi będzie
różna. W przypadku etyki badań na zwierzętach kluczowym pojęciem będzie ich
status moralny. To pojęcie wydaje się o tyle słuszne w rozważaniach nad dylematem moralnym dotyczącym prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem
zwierząt, że powinno być ono niezależne od norm kulturowych. Badania na
zwierzętach prowadzone są bowiem praktycznie we wszystkich krajach.
Mimo że nie ma zgody wśród etyków co do tego, jakie cechy decydują o statusie moralnym, to według wielu ujęć status moralny zależy w znacznym stopniu
od zdolności poznawczych i zdolności odczuwania [6–7]. Wiele dyskusji w tym
temacie wywołał już Peter Singer, pytając o znaczenie świadomości dla określenia
statusu moralnego. Zwierzęta o najwyższym stopniu inteligencji mają własne
życie umysłowe i emocjonalne, w porównaniu zaś do noworodków czy też ludzi
głęboko upośledzonych, mają nawet większą zdolność do myślenia, samoświadomości czy porozumiewania [8]. W opinii Singera zasada równego poszanowania interesów wymaga, aby odrzucić te sposoby użytkowania zwierząt, które
stanowią podstawę przemysłu hodowlanego i nauk eksperymentujących na zwierzętach [9]. Pytanie to zostało przez Singera postawione w celu zwrócenia uwagi
na zagadnienie praw zwierząt. Zagadnienie możliwości poznawczych zwierząt
pozaludzkich jest niezwykle ciekawe i coraz częściej opisywane przez badaczy.
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Poza najbliższymi człowiekowi krewnymi ewolucyjnymi, czyli małpami, na
pierwszy plan wysuwają się delfiny, które mają wysoko rozwinięte możliwości
komunikacji [10–11]. W filozofii pojawia się wiele teorii dotyczących przegnania
statusu moralnego. Od kryterium życia i idei Alberta Schweitzera, który wyszedł
z założenia, że idea szacunku dla życia jest czymś elementarnym, wystarczającym
dla przyznania statusu moralnego, poprzez kryterium świadomości lub osoby.
Najbardziej istotne z perspektywy omawianych zagadnień wydaje się jednak utylitarystyczne kryterium odczuwania. Punkt wyjścia stanowi tutaj twierdzenie
Jeremy’ego Benthama, który w swoim Wprowadzeniu do zasad moralności i prawodawstwa stwierdził, iż „należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować
ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć” [12].
Współcześnie zdolność zwierząt do odczuwania zarówno bólu, jak i innych
emocji nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Mimo to cały czas człowiek wykorzystuje zwierzęta do zaspokajania swoich potrzeb, w tym prowadzeniu badań
oraz eksperymentów, w których naraża zwierzęta na cierpienie. Pojawia się zatem
pytanie, czy badania z wykorzystaniem zwierząt powinny być dopuszczalne.
Kazimierz Szewczyk wymienia stanowiska odzwierciedlające stosunek poszczególnych koncepcji etycznych do zwierząt. Skrajnym stanowiskiem jest założenie dominacji człowieka. Oparte jest ono na błędnym przeświadczeniu, że
tylko człowiek zdolny jest do odczuwania bólu, emocji oraz posiadania świadomości. Według tego założenia człowiek może dowolnie doświadczać na zwierzętach, nie dbając w żaden sposób o ich dobrostan. W opozycji do tego stanowiska stoją koncepcje praw zwierząt Toma Regana oraz stanowisko Petera
Singera dotyczące równego respektowania praw ludzi i zwierząt. Odwołanie się
przez Singera bezpośrednio do myśli Jeremy’ego Benthama sytuuje jego teorię
w bezpośredniej opozycji do bazującego na kartezjańskich założeniach przeświadczenia o bezwzględnej dominacji człowieka. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta pozaludzkie cechują się zdolnością odczuwania bólu, zatem wszystkim istotom
powinny przysługiwać równe prawa co wolności od cierpienia [13]. W The Case
for Animal Right [14] Tom Regan zauważa, że każda istota odczuwająca posiada podstawowe prawa moralne oraz interesy, które nie mogą być naruszane.
Najważniejszym z praw jest zakaz zadawania bólu i cierpienia oraz wynikający
z niego nakaz dbania o dobrostan zwierząt. W ujęciu Regana badania prowadzone z wykorzystaniem zwierząt nie są do pogodzenia z troską o podstawowe
ich prawa. Tylko zaniechane takich badań gwarantować ma respekt wobec praw
zwierząt. Bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt nie są
w stanie zagwarantować ochrony zwierząt w tym kontekście [13].

260

Agnieszka Żok, Katarzyna Głodowska, Ewa Baum

Stanowiskiem, na którym zostało oparte prawodawstwo dotyczące badań
z wykorzystaniem zwierząt, jest ważenie interesów ludzi i zwierząt [14]. Zgodnie
z tym założeniem dopuszczone są jedynie niezbędne eksperymenty na zwierzętach, wykonywane z troską o minimalizację zarówno liczby zwierząt wykorzystywanych w badaniach, jak i ich dobrostanu. Jest to stanowisko wyraźnie zaznaczone w Ustawie, gdzie w art. 47 [3] ustawodawca nakłada na komisje etyczne
dopuszczające doświadczenia na zwierzętach do realizacji, by oceniały m.in., czy:
doświadczenie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, w szczególności czy planowane wyniki przeprowadzenia
tego doświadczenia uzasadniają wykorzystanie w nim zwierząt; oraz stosunek
szkodliwości doświadczenia do ostatecznych korzyści z niego płynących dla ludzi, zwierząt lub środowiska jest uzasadniony, uwzględniając, czy cierpienie, ból
i dystres u zwierzątsą uzasadnione oczekiwanym wynikiem doświadczenia oraz
biorąc pod uwagę względy etyczne [3]. Ta kalkulacja zysków człowieka i strat
zwierząt jest niezwykle istotna, lecz również trudna, przy ocenie wniosków przez
komisję etyczną.
Przejrzystość decyzji poszczególnych komisji ma być zagwarantowana przez
udostępnianie streszczeń wniosków do informacji publicznej. Najwięcej kontrowersji budzą jednak badania wymagane dla wprowadzania nowych produktów
na rynek. Zgodnie w art. 46 pkt 3 Ustawy wnioskodawca może tu skorzystać
z możliwości napisania wniosku uproszczonego, nie informując komisji o szczegółach eksperymentu, a jedynie o podstawie prawnej z jakiej wynika konieczność
jego przeprowadzenia. Zgodnie z paragrafem 5 art. 47 Ustawy komisje powinny
odmawiać wydania takiej zgody, gdyż nie są w stanie ocenić wniosku zgodnie
w wyżej wymienionymi kryteriami. Ze względu na regulacje prawne nie zawsze
jednak mają taką możliwość [3].
Nie mniej ważnym argumentem dotyczącym troski o dobrostan zwierząt są
zasady 3R. Biorąc pod uwagę założenie o priorytecie interesów ludzkich [15],
konieczność poprawy dobrostanu zwierząt jako istot odczuwających oraz coraz
większy nacisk społeczny związany z etyką badań z wykorzystaniem zwierząt,
nałożono na eksperymentatorów konieczność stosowania zasad 3R. Określenie
3R zostało zapożyczone od wprowadzonych w XIX w. zasad określania umiejętności czytania, pisania i arytmetyki (reading, writing, arithmetic) [16].
W 1959 r. William Russell oraz Reax Brucha w książce Zasady humanitarnej
metodyki doświadczalnej wprowadzili znane dziś zasady zastąpienia (replacement), ograniczenia (reduction) oraz doskonalenia (refinement) do eksperymentów [15]. Zasady te zostały wprowadzone zarówno dla poprawienia dobrostanu
zwierząt, jak i poprawy jakości prowadzonych eksperymentów [17–18]. Wnioski
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te zostały potwierdzone również na gruncie polskim, gdzie wykazano, że wykonywanie badań z wykorzystaniem zwierząt wywołuje u badaczy stres [19]. Formy
troski o dobrostan zwierząt poprawiają też dobrostan eksperymentatorów.
Główny cel zasad 3R stanowi jednak założenie o poprawie sytuacji zwierząt
laboratoryjnych. Zasada zastąpienia ma mobilizować badaczy, do korzystania
z ekspansywnie rozwijających się alternatywnych metod badań1. W ostatnich
kilkunastu latach postęp w nauce i technologii sprawił, że istnieją obecnie realne
możliwości zastąpienia wykorzystywania zwierząt. Zastąpienie dzielimy na dwie
kluczowe kategorie: zastąpienie całkowite i częściowe.
Pełne zastąpienie pozwala uniknąć wykorzystywania jakichkolwiek zwierząt
w badaniach. Obejmuje ono wykorzystanie ludzkich ochotników, tkanek i komórek, modeli matematycznych i komputerowych oraz ustalonych linii komórkowych. Częściowe zastąpienie obejmuje wykorzystanie niektórych zwierząt, które
zgodnie z obecnym myśleniem naukowym nie są uznawane za zdolne do odczuwania cierpienia. Obejmuje to bezkręgowce (w Wielkiej Brytanii kałamarnice
i ośmiornice podlegają ochronie na mocy ustawy Animals Scientific Procedures.
Act 1986 po oskarowym filmie My Octopus Teacher) takie jak Drosophila, nicienie i ameby społeczne, oraz niedojrzałe formy kręgowców. Częściowe zastąpienie
obejmuje również wykorzystanie pierwotnych komórek (i tkanek) pobranych
od zwierząt zabitych wyłącznie w tym celu (tj. niewykorzystanych w procedurze
naukowej powodującej cierpienie).
Zasada Redukcji (ograniczenia) odnosi się do metod, które minimalizują
liczbę zwierząt wykorzystywanych w jednym doświadczeniu lub badaniu, zgodnie z celami naukowymi. Dla ograniczenia konieczne jest, aby badania z udziałem zwierząt były odpowiednio zaprojektowane i przeanalizowane w celu zapewnienia solidnych i powtarzalnych wyników. Ograniczanie obejmuje również
metody pozwalające na maksymalizację ilości informacji zebranych w danym
doświadczeniu na zwierzę w celu ograniczenia wykorzystywania dodatkowych
zwierząt. Dzielenie się danymi i zasobami (np. zwierzętami, tkankami i sprzętem)
między grupami i organizacjami badawczymi może również przyczynić się do
ograniczenia liczby zwierząt [20].
Udoskonalenie odnosi się do metod minimalizujących ból, cierpienie,
dystres lub trwałe uszkodzenie, których mogą doświadczać zwierzęta badawcze,
oraz poprawiających ich dobrostan. Ulepszanie dotyczy wszystkich aspektów
1

Waga metod alternatywnych została podkreślona poprzez utworzenie Europejskiego
Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (EU Reference Laboratory for alternatives to animaltesting), które zajmuje się analizą oraz dopuszczaniem alternatywnych
metod badań.
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wykorzystywania zwierząt, począwszy od ich trzymania i hodowli, a skończywszy na wykonywanych na nich procedurach naukowych. Przykłady udoskonaleń obejmują zapewnienie zwierzętom pomieszczeń umożliwiających ekspresję
zachowań charakterystycznych dla danego gatunku, stosowanie odpowiedniego
znieczulenia i analgezji w celu zminimalizowania bólu oraz szkolenie zwierząt
w zakresie współpracy przy wykonywaniu procedur w celu zminimalizowania
wszelkiego niepokoju. Istnieją dowody wskazujące na to, że ból i cierpienie mogą
zmieniać zachowanie, fizjologię i immunologię zwierzęcia.
Zmiany te mogą prowadzić do różnic w wynikach badań doświadczalnych,
co wpływa niekorzystnie na wiarygodność i powtarzalność badań [21]. Zgodnie
z wynikami badań zaprezentowanych przez Nuno Henrique Franca et al. zdecydowana większość eksperymentatorów widzi konieczność stosowania zasad
3R oraz wdrażania ich w swoich eksperymentach, jednak nie wyrażają oni woli
dodatkowego szkolenia w tym zakresie (66,7% ankietowanych nie zgadza się
z twierdzeniem, że ich wiedza o zasadach 3R, po odbyciu kursu w tej dziedzinie
wymaga uzupełnienia). Zasady 3R znacznie łatwiej jest zastosować w przypadku
doświadczeń o kategorii umiarkowanej bądź dotkliwej. Eksperymenty zawierające tylko łagodne procedury badawcze trudno udoskonalić ze względu na ich
minimalną inwazyjność.
W dotkliwych oraz umiarkowanych procedurach pojawiają się możliwości
udoskonalenia badań poprzez wybór mniej inwazyjnych testów lub zastosowanie środków łagodzących cierpienie zwierząt. W odniesieniu do badań przeprowadzonych w Portugalii (Porto, Braga), Niemiec (Monachium, Heidelberg),
Szwajcarii (Bazylea, Lozanna, Zurich) i Danii (Kopenhaga) [17] można wysnuć
wniosek, że stosowanie oraz znajomość zasad 3R nie tylko poprawia dobrostan
zwierząt, ale przede wszystkim eksperymentatorów. Z perspektywy społecznej
wynik ten wydaje się kontrowersyjny, ponieważ wolność od cierpienia jest jedną
z podstawowych zasad etycznych dotyczących istot żywych. Mimo że mówiąc
o dobrostanie, należy odnosić się do konkretnych wymogów dotyczących określonych gatunków zwierząt, dotyczy ono każdego pojedynczego osobnika.
Pojęcie dobrostanu zwierząt obejmuje trzy elementy: naturalne, biologiczne
funkcjonowanie zwierzęcia (które m.in. oznacza pewność, że zwierzę jest zdrowe
i dobrze odżywione), jego stan emocjonalny (brak negatywnych emocji takich
jak ból i chroniczny strach) i jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań [22]. Dariusz Gzyra w kontekście ubojni proponuje wprowadzenie pojęcia „złostanu” [23], ma ono lepiej oddawać sytuację zwierząt niż
zaczerpnięty z psychologii ludzkiej termin dobrostan. Podobna sytuacja dotyczy
zwierząt laboratoryjnych, mimo coraz większej uwagi poświęconej warunkom
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bytowanie zwierząt w zwierzętarniach (odpowiednia temperatura, wilgotność
oraz liczba wymian powietrza w zwierzętarni lub klatce, urozmaicenia środowiskowe [24]) nie zmienia to faktu cierpienia zwierząt i szkód, których doznają w badaniach. Nawet łagodne eksperymenty przeważnie kończą się bowiem
śmiercią zwierzęcia [25].
Choć bez wątpienia powinniśmy dążyć do wyeliminowania konieczności
prowadzenia badań na zwierzętach, na ten moment część z nich jest niezbędna, przy założeniu priorytetu interesów ludzkich. Badania te muszę być jednak
poddawane ścisłej kontroli pod względem ich zasadności oraz sposobu przeprowadzenia. Do rekomendowanych dobrych praktyk, nieujętych w Ustawie,
z pewnością należałoby publikowanie negatywnych wyników eksperymentów,
dzięki czemu nie byłyby one powtarzane.
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Jacek Breczko

ZASADNOŚĆ TERMINU „EUTANAZJA”
W PRZYPADKU UŚMIERCANIA ZWIERZĄT
W WYNIKU EKSPERYMENTU ORAZ PEWIEN POSTULAT
DOTYCZĄCY „DOBREGO ŻYCIA”
Spór o eutanazję to jeden z głównych sporów bioetycznych i prawnych
czasów współczesnych. W tekście tym nie będę się jednak zajmował ani jego
aspektem bioetycznym, ani prawnym, a jedynie – by tak rzec – leksykalnym
i semantycznym. Co więcej, nie będę badał tego pojęcia w odniesieniu do ludzi,
ale do zwierząt.
Od roku jestem członkiem lokalnej komisji etycznej do spraw eksperymentów na zwierzętach. Eksperymenty opisywane we wnioskach kończą się zazwyczaj uśmierceniem zwierząt i pobraniem organów i tkanek do dalszego badania,
choć zdarzają się również eksperymenty, w których zwierzęta pozostają żywe
(jest to jednak raczej wyjątek niż reguła i dotyczy zazwyczaj większych zwierząt).
Pojawia się wtedy problem, co z nimi zrobić. Przejdę do tego w drugiej części
artykułu. Z kolei w większości wniosków, które kończą się uśmierceniem zwierząt, pojawia się termin „eutanazja”, a zatem – jak można z tego wnosić – jest
on, w tym kontekście i w tym środowisku naukowców, używany powszechnie
i nie wzbudza szczególnych kontrowersji. Dlaczego tak się dzieje, skąd ten uzus
językowy? Moja hipoteza czy też intuicja (nie prowadziłem wszak żadnych badań ankietowych) jest bardzo prosta. Chodzi o zmiękczenie, o delikatne ujęcie
i nazwanie tej procedury; jest to zatem zastępnik dosadnego nazwania rzeczy
po imieniu, czyli słowa „uśmiercenie”. Można zatem zaryzykować myśl, że jest
to – w znacznej mierze, choć nie do końca – rodzaj eufemizmu. Konkurencyjnym eufemizmem mogłoby być „uśpienie”, jednak w przypadku wniosków do
komisji etycznej brzmiałby on niejednoznacznie, albowiem nie wiadomo byłoby, czy chodzi o uśpienie sensu stricto (albowiem zwierzęta w ramach działań
przeciwbólowych, podobnie jak ludzie w czasie operacji, bywają usypiane) czy
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„uśpienie” w sensie metaforycznym, czyli uśmiercenie właśnie. Dlaczego jednak
nie jest to wyłącznie eufemizm? A zatem gdzie można szukać – przynajmniej
częściowego – uzasadnienia sensowności używanie tego terminu? Otóż w jego
etymologii, w jego sensie źródłowym; po grecku bowiem eutanazja znaczy „dobra śmierć”. Wnioskodawcy wszak starają się, aby uśmiercenie zwierząt było
możliwie bezstresowe i bezbolesne, a zatem starają się, zabijając zwierzęta, tak
działać, aby zwierzęta jak najmniej cierpiały. Starają się więc – użyjmy kolejnego
kontrowersyjnego w tym kontekście terminu – postępować humanitarnie. Muszą
przy tym niejednokrotnie wziąć pod uwagę, aby bezbolesny sposób spowodowania śmierci nie pogorszył jakości materiału badawczego, co rodzi niekiedy
pewne dylematy etyczne.
Odwołanie się do sensu etymologicznego ma jednak dwie wady. Po pierwsze, Grecy i Rzymianie, mówiąc o eutanazji, mieli na myśli ars moriendi, sztukę
dobrego umierania, co było zakresowo ograniczone do ludzi. Po drugie, obecnie
sens etymologiczny tego słowa jest raczej – kiedy weźmiemy pod uwagę jego
potoczne rozumienie – w zaniku. Wielką karierę robi zaś sens nowy, związany
z kwestią celowego skracania życia w obliczu wielkich cierpień powodowanych
przez nieuleczalną chorobę. Kiedy więc spotykamy się z terminem „eutanazja”
nie kojarzymy tego z ars moriendi, ale z decyzją o skróceniu życia; a skojarzenie to
jest ugruntowane na jednym z największych obecnie – w skali globalnej – sporów
moralnych i prawnych, sporu o eutanazję właśnie.
Należałoby się więc zastanowić, czy użycie tego terminu w tym sensie może
być zasadne w stosunku do zwierząt. Tak rozumiana eutanazja ma kilka odmian. Można chyba zaryzykować myśl, że kontrowersje moralne i prawne wokół eutanazji wpływają również na mnożenie się różnych – niekiedy bardzo
subtelnych – rozróżnień, podziałów i klasyfikacji. Chciałbym przywołać w tym
miejscu dwa takie podziały. Pierwszy to rozróżnienie eutanazji czynnej i biernej.
W przypadku czynnej śmierć zostaje spowodowana przez pewne działanie (np.
podanie trucizny), w drugim przypadku śmierć następuje przez zaniechanie,
przez powstrzymanie się od działania (np. wyłączenie aparatury podtrzymującej
życie). Eutanazję bierną niekiedy trudno odróżnić od zaprzestania uporczywej
terapii; niektórzy autorzy argumentują, że różnica w tym przypadku polega na
intencji; celem dokonującego eutanazji biernej jest śmierć, celem zaprzestającego uporczywej terapii jest zdanie się na siły natury i wolę bożą, co nie wyklucza
dalszego życia. W przypadku eksperymentów na zwierzętach ten problem znika, gdyż eksperymentatorzy uśmiercają zwierzęta aktywnie, podejmując pewne
działanie. Jeśli zatem można mówić w tym kontekście o eutanazji, jest to zawsze
eutanazja czynna.
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Inny podział jest w tym kontekście ważniejszy i bardziej miarodajny. Jest on
zresztą łatwiejszy do intuicyjnego zrozumienia w wersji angielskiej niż polskiej.
Oto mamy – wedle tego rozróżnienia – trzy odmiany eutanazji: voluntary euthanasia (czyli dobrowolna, kiedy jest to świadoma i wyraźna decyzja cierpiącego), nonvoluntary euthanasia (czyli adobrowolna, kiedy chory nie jest w stanie
podejmować świadomych decyzji; przy czym chodzi o pewien stan trwały, a nie
np. sen) oraz involuntary euthanasia (czyli niedobrowolna, dokonana bez jego
zgody, a nawet wbrew jego woli; kiedy to cierpiący nie chce umierać, ale – dla
jego dobra, ze szlachetną przeto intencją – jakiś „patron” pragnie go uśmiercić).
Wydawałoby się, że ten ostatni rodzaj eutanazji jest zwykłym zabójstwem i nie
ma o czym – z moralnego i prawnego punktu widzenia – dyskutować. Sprawa
jest jednak – jak to zwykle bywa, kiedy przyglądamy się danemu problemowi
uważnie – nieco bardziej skomplikowana, nie jest to jednak miejsce na dokładne omówienie. Krótko zatem. Czy można uśmiercić kogoś, wbrew jego woli,
z intencją uczynienia dla niego czegoś dobrego? Zadać szybki coup de grâce, aby
oszczędzić mu długich cierpień? Weźmy kazus rannego żołnierza, którego nie
można odtransportować na tyły, który jednak chce żyć, a przeto – jeśli się zaakceptuje jego wolę – trafi niechybnie w ręce barbarzyńskich wrogów, mających
w zwyczaju okrutnie torturować, lżyć, a następnie zabijać jeńców. Jak w takim
przypadku powinni postąpić koledzy, „towarzysze broni” rannego, szczególnie
jeśli jest wśród nich lekarz? Jeśli przyjmiemy prymat autonomii pacjenta nad
dobrem pacjenta, sprawa jest oczywista; kiedy jednak przyjmiemy prymat dobra
pacjenta nad jego autonomią, sprawa się komplikuje.
Wróćmy jednak do zwierząt. Dlaczego ten podział jest ważniejszy i bardziej
miarodajny? Otóż w związku z nim nasuwa się pytanie, czy kategoria voluntary
w ogóle ma tu zastosowanie, czy zwierzę może wyraźnie i świadomie przekazać
informację, że nie chce już żyć (wariant voluntary), albo że właśnie mimo cierpień lub bólu chce żyć (involuntary). Pytanie to zawiera w sobie problem komunikacji: w jakim języku, za pośrednictwem jakiego systemu znaków, zwierzę miałoby swoją wolę zakomunikować? Bardziej gruntowny jest jednak inny problem,
związany z samą wolą. Odsyła to nas do niezwykle skomplikowanych badań
nad psyche zwierzęcą. Zwierzęta niewątpliwie mają coś, co bywa określane jako
„instynkt samozachowawczy”. Słowo „instynkt” sugeruje pewien automatyzm,
a nie świadomy wybór. Czy zatem posiadanie instynktu samozachowawczego
wystarcza, aby mówić o involuntary, czyli że zwierzę pragnie – jako podmiot
jakkolwiek świadomy – żyć. Zwierzę musiałoby jakoś wiedzieć (znowu słowo
o wątpliwej adekwatności), czym jest życie i czym jest śmierć.
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Spróbujmy rzecz rozważyć przez zestawienie psychiki zwierząt z psychiką
małych dzieci. Podobno dorosły szympans ma poziom psyche dwu- lub trzylatka
(co jest niewątpliwie wielkim uproszczeniem, ale przyjmijmy, że tak jest). Dziecko rozpoznaje się w lustrze w wieku mniej więcej dwóch lat. „Test lustra” zdają też
nieliczne – „najbystrzejsze” – ssaki (szympansy, goryle oraz – co ciekawe – delfiny). Jest to jednak ledwie zalążek samoświadomości. Na tym etapie – jak twierdzą psychologowie – „elementy samowiedzy są pojedynczymi reprezentacjami,
a nie całościowym, spójnym autoportretem” [1]. Jakże więc jeszcze daleko – od
tego miejsca – do samoświadomości refleksyjnej opartej na języku. A wszak zwierzęta tej drogi nie tylko przebywają, ale nawet jej nie zaczynają.
Czy zatem trzylatek jest świadomy bycia żywym i wie, czym jest śmierć,
czyli wie, że kiedyś go nie będzie? Wolno wątpić. Zakłada to niezwykle wyrafinowaną metawiedzę: świadomość istnienia i świadomość czasowości istnienia.
Trzylatek jest raczej – mimo że odróżnia przeszłość od przyszłości – zanurzony
w strumieniu dziania się, a jeśli nawet – kiedy ktoś zabierze mu zabawkę – grozi,
że się zabije, to zapewne nie wie, co mówi. Najbardziej rozwinięte zwierzęta nie
osiągają bodaj i tego poziomu (szympansy podobno żyją głównie „tu i teraz”;
nie obawiają się o przyszłość). Warto też pamiętać, że w eksperymentach na
zwierzętach, których dotyczy ten tekst, i o których „eutanazji” mowa, nie występują przedstawiciele gatunków zdających „test lustra”, a jedynie – wymieńmy
najbystrzejsze – świnie, szczury i krowy.
Wydaje się więc, że w ich przypadku – a fortiori – nie ma sensu mówić
o świadomej woli przerwania życia, albo o świadomej woli zachowania życia
(czyli o eutanazji dobrowolnej i niedobrowolnej). Pozostaje zatem eutanazja adobrowolna (nonvoluntary euthanasia). Tylko ta odmiana eutanazji może mieć
w tym przypadku zastosowanie: uśmiercenie – dla jej dobra – istoty pozbawionej
świadomości. Zauważmy, że tu też pojawiają się co najmniej dwie wątpliwości.
Czy eksperymentatorzy uśmiercają nieświadome tego zwierzęta dla ich dobra?
Otóż nie; robią to – krótko mówiąc – dla dobra ludzkości. Działanie dla dobra
uśmiercanego jest zaś – o czym jeszcze wspomnę – istotą eutanazji. Po drugie,
kiedy na ów podział na eutanazję dobrowolną, adobrowolną i niedobrowolną
nałożymy wcześniejszy podział na eutanazję czynną i bierną, wychodzi nam
sześć odmian (dobrowolna czynna, dobrowolna bierna itd.). W przypadku ludzi
eutanazja adobrowolna przyjmuje zazwyczaj postać bierną (pacjent jest w stanie
wegetatywnym i odłącza się urządzenia podtrzymujące życie), natomiast w przypadku eksperymentów na zwierzętach byłaby to – w zasadzie zawsze – eutanazja
adobrowolna czynna, a przeto znowu coś nietypowego. Czy skłonni bylibyśmy
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powiedzieć, że rzeźnik uśmiercający zwierzęta (wszak nie dla ich dobra, ale dla
dobra własnego, własnej rodziny i społeczności) dokonuje eutanazji?
Podsumujmy ten nieco skomplikowany wywód. Jeśli moglibyśmy zasadnie
mówić o eutanazji zwierząt (w przypadku eksperymentów naukowych) w sensie innym niż etymologiczny, to mogłaby to być tylko eutanazja adobrowolna
(nonvoluntary) w odmianie czynnej, a zatem margines marginesu eutanazji, tak
jak się ją pojmuje w związku z ludźmi. Niezwykle zatem wąska byłaby to semantyczna szczelina i słaba prawomocność użycia. Jeśli jednak spróbować wcisnąć się
w tę szczelinę, można by rozważyć następującą konwencję terminologiczną. We
wnioskach wysyłanych do komisji etycznej (oraz przy innych podobnych okazjach) należałby wprowadzić takie oto rozróżnienie: pisać u eutanazji (używać
tego terminu) tylko w przypadku zwierząt chorych i cierpiących, które uśmierca
się – z litości – w trakcie trwania eksperymentu (zazwyczaj we wniosku są precyzyjnie wymienione okoliczności, swoiste zachowanie zwierzęcia, skutkujące
taką decyzją). Albowiem w tym przypadku uśmiercamy zwierzę niejako dla jego
dobra, aby oszczędzić mu bólu i cierpień. Natomiast w przypadku zabijania zwierzęcia zgodnie z planem eksperymentu, należało używać neutralnego terminu
„uśmiercenie”.

*
Nadużywanie terminu „eutanazja” w kontekście eksperymentów na zwierzętach może zrodzić jeszcze jeden niekorzystny skutek (inny niż tylko zwykłe „pomieszanie pojęć”). Wspomniałem już, że eutanazja jest obecnie jednym
z najważniejszych globalnych problemów moralnych i prawnych: społeczeństwa
dzielą się na jej zwolenników i przeciwników, państwa dzielą się na te, które
wprowadzają ją – w różnych formach – do swoich systemów prawnych, i na te,
które jej – w różny sposób – zakazują. Jaki wszelako niekorzystny skutek mam
na myśli?
Nazywanie eutanazją zabijanie niewinnych zwierząt, wbrew ich woli, dla
pożytku innych (a tak jest w przypadku eksperymentów na zwierzętach) wpisuje się w karykaturalne i fałszywe rozumienie eutanazji rozpowszechnione nie
tylko wśród jej przeciwników, ale też w świadomości zbiorowej, że mianowicie
eutanazja to „zabijanie staruszków”. Co ciekawe, po części zaś przerażające, owo
błędne pojmowanie eutanazji może być orężem nie tylko jej przeciwników, ale
też barbarzyńskiej odmiany jej zwolenników, którzy uważają, że „zabijanie staruszków” jest czymś słusznym. Rozumują tak: starcy stanowią ciężar dla społeczności, a zatem dla dobra społeczności, a wbrew ich woli albo bez ich woli
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(w przypadku np. daleko posuniętej demencji) należy ich uśmiercać. Stosowanie
terminu „eutanazja” w odniesieniu do zwierząt w eksperymentach naukowych,
rodzi pokusę rozumowania „per analogiam”: skoro światli naukowcy dokonują
„eutanazji zwierząt” dla dobra ludzkości, to dlaczego nie dokonywać „eutanazji
staruszków” dla dobra ludzkości.
Eutanazja to jednak nie jest „zabijanie staruszków”; to nie o to chodzi, a nawet chodzi o coś – z perspektywy etycznej – całkowicie przeciwnego. Nie chodzi
tu o dobro społeczeństwa, ale właśnie o „dobro staruszków” oraz innych osób
nieuleczalnie chorych i nieznośnie cierpiących, które życzą sobie ostrego cięcia,
zdecydowanego skrócenia mąk, czyli śmierci. Jednym przeto z najważniejszych
pytań etycznych, związanych z eutanazją, nie jest pytanie o prymat dobra ogółu
nad dobrem jednostki (kiedy np. myli się eutanazję z eugeniką), ale pytanie, czy
samobójstwo jest zawsze złem, czy też bywają sytuacje, kiedy można uznać je za
słuszne, uzasadnione moralnie.
Merytoryczny spór o eutanazję wymaga – jako podstawy – trafnego jej rozumienia. Używanie terminu „eutanazja” w przypadku eksperymentów na zwierzętach (z wyłączeniem wspomnianego wyjątku, skracania cierpień przed końcem
eksperymentu) może nas – powtórzmy – sprowadzać na manowce; utrwalać jej
karykaturalne rozumienie.

*
Przejdźmy do zasygnalizowanego w tytule drugiego zagadnienia. Eutanazja
etymologicznie, powtórzmy, to „dobra śmierć”. Chciałbym teraz zająć się „dobrym życiem”. Większość naukowych eksperymentów na zwierzętach kończy się
uśmierceniem. Ale nie wszystkie. Są też takie, z których zwierzęta wychodzą cało
(choć zazwyczaj z mniejszym lub większym uszczerbkiem na zdrowiu), zdarza
się to szczególnie w przypadku dużych ssaków, takich jak świnie i krowy (choć
czasem przytrafia się to i gryzoniom, i ptakom). Odgórna dyrektywa w takich
przypadkach zobowiązuje eksperymentatora, aby zwierzęta wróciły do swojego
naturalnego środowiska. W efekcie prowadzi to do tego, że zwierzęta, w stosunkowo krótkim czasie, trafiają do rzeźni.
Mój pomysł i postulat ma charakter eutopii (marzenia – niekoniecznie utopijnego – o lepszym świecie). Marzy mi się zupełnie inne rozwiązanie. Zwierzęta,
które brały udział w eksperymentach naukowych, i przeżyły, zasługują na odrębne i specjalne traktowanie. To są niejako zwierzęcy komandosi i zarazem kombatanci, narażeni na ból, życie w ekstremalnych warunkach i spożywanie – mniej
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lub bardziej – toksycznych substancji, w imię – podkreślmy to raz jeszcze – dobra
ludzkości. Skoro udało im się z tego wyjść cało, powinny zostać umieszczenie
w specjalnych zwierzęcych ośrodkach „wysokiej jakości życia”, w których mogłyby dożywać swojej zwierzęcej spokojnej starości i naturalnej śmierci (ewentualnie – w przypadku bolesnej agonii – normalnej nonvoluntary euthanasia).
Biorąc pod uwagę liczbę zwierząt, które przeżywają eksperymenty naukowe, nie
byłby to chyba znaczący – w skali kraju – wydatek. Moralne korzyści mogłyby
zaś być rozliczne.
Czyniąc dobro dla zwierząt, które wykorzystywaliśmy dla naszego dobra, postępowalibyśmy sprawiedliwie. Sprawiedliwość zaś jest nie tylko dobrem samym
w sobie (czyli powinna być czyniona niezależnie od konsekwencji), ale też miewa
przeważnie budujące konsekwencje. Tak byłoby zapewne i w tym przypadku. Stosunek do istot słabszych, np. więźniów, chorych, kalek, zniedołężniałych starców
oraz zwierząt, bywa traktowany – i chyba słusznie – jako kryterium poziomu
kultury danego społeczeństwa; na jednym skraju mamy społeczności, kultury
i subkultury okrutne, na drugim łagodne, wyrozumiałe i dobrotliwe. Zbudowanie ośrodka „dobrego życia” dla takich zwierząt przyczyniłoby się zapewne do
przesunięcia naszego społeczeństwa na tej skali – choćby odrobinę – w kierunku
łagodności oraz mogłoby być wzorcem dla innych. Trzeba przyznać, że nie mamy
najlepszych wzorców z przeszłości; nasz narodowy stosunek do zwierząt – w wyłączeniem być może koni – nie był zbyt sielankowy. Co ma swoje odwzorowanie
w języku; tylko bodaj w języku polskim i rosyjskim mówi się, że zwierzę zdycha,
w innych mówi się, że umiera.
Dodałbym chętnie – jako że Polska jest podobno krajem ludzi pobożnych –
również argument religijny. Wśród filozofów pojawiało się niejednokrotnie
podejrzenie (studzące nasz zapał poznawczy w kwestiach teologicznych), że
podobnie jak zwierzę nie może pojąć człowieka, tak człowiek nie może pojąć
Boga. Bo i jak pies może zrozumieć swojego pana czytającego książkę albo malującego obraz? Owi filozofowie podejrzewali, że mamy tu do czynienia z podobną, a może nawet radykalnie większą, przepaścią i gradacją. Ludzie czczą zatem
bogów lub Boga, my sami zaś jesteśmy niczym bogowie dla zwierząt. Skoro więc
pragniemy od Boga nieba (wierząc, że przeżyjemy śmierć; czyli będzie „życie po
życiu”), sami spróbujmy stworzyć niebo zwierzętom, które przeżyły zgotowane
im przez nas piekło eksperymentów naukowych. Nasze marzenie o niebie miałoby w takim przypadku – z ewentualnej perspektywy eschatologicznej – silniejsze
moralne uzasadnienie. „Jak Kuba zwierzętom, tak Bóg Kubie”.
Skoro przyjmuje się, że eksperymenty na zwierzętach są niezbędne dla rozwoju nauki i dobra ludzkości, ból i śmierć zwierząt są zatem niejako złem ko-
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niecznym, to należy zrobić wszystko, aby owo zło zminimalizować; aby, innymi
słowy, zmniejszać ich dolegliwość dla zwierząt. Słusznie zatem wprowadzono
do prawa międzynarodowego – jako dyrektywę Unii Europejskiej – zasadę 3R
(identyczną nazwę ma pewna zasada ekologiczna, ale to coś innego). Nazwa pochodzi od pierwszych liter trzech słów angielskich: refining, reducing, replacing.
Refining – czyli oczyszczenie, rafinacja – to postulat maksymalnego oczyszczania eksperymentu z bólu, stresu i cierpienia zwierząt (przez zapewnienie odpowiedniego otoczenia i stosowanie odpowiednich środków uspokajających i przeciwbólowych). Reducing – czyli zmniejszenie, redukcja – to postulat ograniczenia
liczby zwierząt biorących w eksperymencie do koniecznego minimum (biorąc
pod uwagę statystyczną wiarygodność badań). Replacing – czyli zastępowanie –
to postulat zastąpienia (o ile to możliwe) zwierząt metodami alternatywnymi;
np. poprzez symulacje komputerowe albo badania na hodowlach tkankowych.
Do tego bodaj punktu zalicza się dbanie o to, aby nie powtarzać podobnych
eksperymentów, ale odpowiednie dane czerpać z literatury.
Dlaczego o tym piszę? Otóż mój pomysł i postulat (czyli moja eutopia) to
dodanie czwartej zasady, którą proponowałbym nazwać „dobre życie”, po angielsku zaś – może nieco naciągając sens tego słowa – „reliving”. W ten sposób
otrzymalibyśmy 4R. Chodziłoby o to, aby, po pierwsze, zwierzęta – kiedy to jest
tylko możliwe – nie były uśmiercane w wyniku eksperymentu; a po drugie, aby
zapewnić im następnie „dobre życie” w specjalnych ośrodkach dla „zwierzęcych
weteranów” (zwierząt szczególnie zasłużonych ludzkości).
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KOMISJE ETYCZNE DO SPRAW
DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH –
ZADANIA, ZASADY I DZIAŁANIA
Mimo postępu w naukach biomedycznych oraz wzrostu kompetencji etycznych społeczeństw w kwestii praw zwierząt wykorzystanie zwierząt w doświadczeniach nie zawsze możliwe jest do uniknięcia. Z tego względu dokładane są
wszelkie starania w celu eliminacji zbędnych doświadczeń. Te, które muszą być
przeprowadzane ze względu na gwarancje dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, powinny być przeprowadzane z zachowaniem wszelkich standardów jakości badań naukowych oraz etyki badań z wykorzystaniem zwierząt.
W polskim prawodawstwie standardy te uległy zmianie w 2015 r., nakładając na
osoby oraz instytucje związane z eksperymentami na zwierzętach szereg zobowiązań.
Obecnie kwestie te reguluje Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015
poz. 266) [1] (dalej Ustawa), która wprowadziła do polskiego prawa zapisy wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22
września 2010 r. – w sprawie ochrony zwierząt do celów naukowych [2]. W świetle Ustawy organami właściwymi w sprawie udzielania i zmiany zgód na przeprowadzanie doświadczeń jest Krajowa Komisja Etyczna oraz lokalne komisje
etyczne. Zgodnie z art. 1 Ustawy określone zasady i warunki ochrony zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym:
1) zasady:
a) wykonywania procedur i przeprowadzania doświadczeń (użytkownicy),
b) prowadzenia działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników,
c) przeprowadzania kontroli hodowców, dostawców i użytkowników (Inspekcja Weterynaryjna);
2) warunki utrzymywania zwierząt wykorzystywanych przez hodowców, dostawców i użytkowników oraz sposób postępowania z tymi zwierzętami;
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3) zadania i kompetencje komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (udzielanie zgód na przeprowadzenie doświadczenia) [1].
W każdym z wymienionych punktów nastąpiły istotne zmiany, do których
musieli dostosować się naukowcy prowadzący doświadczenia z wykorzystaniem
zwierząt. W świetle niniejszej analizy kluczowe jednak będą zapisy wynikające
z pkt 2 oraz 3 art. 1 Ustawy.
Punkt 1 dotyczy kwestii formalnych, np. określenia skali dotkliwości procedur wykonywanych na zwierzętach podczas doświadczeń, rejestrów oraz wymogów stawianych hodowcom, dostawcom oraz użytkownikom oraz kontroli weterynaryjnych. Wykazy dostawców, hodowców oraz użytkowników publikowane
są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwa
Edukacji i Nauki).
Kluczowy zarówno w kontekście dobrostanu zwierząt, jak i standardów do
których musieli dostosować się hodowcy, dostawcy oraz użytkownicy jest pkt 2
art. 1. Warunki utrzymania zwierząt określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań,
jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki
nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, które wprowadza w życie wymogi
nałożone przez Dyrektywę Rady Europy.
Wytyczne dotyczą m.in. systemów wentylacji, temperatury oraz wilgotności
powietrza, utrzymania poziomu kurzu i stężenia gazów na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt przez izolację, ogrzewanie i wentylację tych pomieszczeń,
oświetlenia oraz poziomu hałasu w miejscu bytowania zwierząt [3]. Rozporządzenie wprowadza również obowiązek oddzielenia części bytowania zwierząt
od miejsc, gdzie prowadzone procedury w celu ograniczenia stresu zwierząt [3]
oraz warunków technicznych pomieszczeń [3]. W kwestii utrzymania zwierząt
konieczne jest zapewnienie im warunków do swobodnego bytowania zgodnego
z charakterystyką gatunki, w tym urozmaiceń środowiskowych pozwalających
zwierzętom obniżyć poziom stresu [3]. Wytyczne te mają na celu zapewnienie
zwierzętom maksymalnego osiągalnego dobrostanu.
Pojęcie dobrostanu zwierząt obejmuje trzy elementy: naturalne biologiczne
funkcjonowanie zwierzęcia (które m.in. oznacza pewność, że zwierzę jest zdrowe
i dobrze odżywione), jego stan emocjonalny (brak negatywnych emocji takich
jak ból i chroniczny strach) i jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań [4]. Należy podkreślić, że pojęcie to odnosi się do każdego pojedynczego osobnika. Dlatego eksperymentatorzy zobowiązani są do obserwacji
zwierząt podczas całego czasu trwania doświadczenia i w przypadku zauważenia
niepokojących objawów (np. przewlekła biegunka, utrata masy ciała w krótkim

Komisje etyczne do spraw Doświadczeń na Zwierzętach – zadania, zasady i działania

275

terminie, wokalizacja) zobowiązani są do dokonania wcześniejszej eutanazji cierpiących zwierząt, do czego zobowiązuje art. 6 Ustawy [1].
Spełnianie tych wymogów musi być każdorazowo deklarowane przez eksperymentatorów starających się o zgodę na przeprowadzenie eksperymentu z wykorzystania zwierząt. Odpowiedzialność za wdrożenie powyższych zasad oraz
analizę pod ich kątem poszczególnych eksperymentów ustawodawca nałożył na
komisje etyczne.

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Zgodnie z art. 34 Ustawy Krajowa Komisja Etyczna powoływana jest przez
ministra właściwego do spraw nauki [1, 5] i składa się z 15 członków, którzy
stają się niezależnym zespołem ekspertów na czteroletnią kadencję. W składzie
zasiada dziewięciu przedstawicieli reprezentujących nauki biomedyczne, trzech
z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych, trzech reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt. By organizacja pozarządowa mogła zgłosić kandydata, zobowiązana jest mieć zapis w statucie, że zakres
prowadzonych przez nią działań związany jest z ochroną zwierząt [1, 5].
KKE pełni funkcję komitetu krajowego ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, przewidzianego w przepisach dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych [1]. KKE działa przy ministerstwie właściwym do spraw nauki.
Zadania Komisji regulowane są przez art. 33 Ustawy, który zobowiązuje organ do: formułowania oraz przedstawiania: a. hodowcom, dostawcom i użytkownikom opinii i wniosków w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych lub edukacyjnych; b. użytkownikom opinii w sprawach
współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania narządów i tkanek pobranych
od zwierząt; oraz c. hodowcom wytycznych dotyczących zwiększania odsetka
zwierząt będących potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli.
Ponadto do zadań Komisji należy: opracowywanie i udostępnianie użytkownikom dobrych praktyk, w szczególności w zakresie planowania i wykonywania
procedur, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia oraz stosowanych metod alternatywnych; przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego wyniki
kontroli hodowców, dostawców i użytkowników.
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Krajowa Komisja Etyczna powołuje członków lokalnych komisji (oraz ma
moc ich odwołania) oraz współpracuje z lokalnymi komisjami etycznymi. Przy:
a. opracowywaniu i zatwierdzaniu metod badawczych zapewniających uzyskanie bez wykorzystania zwierząt lub przy wykorzystaniu mniejszej ich liczby, lub
wsposób powodujący mniejszy ból u wykorzystywanych zwierząt takiego samego lub szerszego zakresu informacji, jaki zostałby uzyskany przy wykonywaniu
procedur z wykorzystaniem zwierząt (metody alternatywne), b. wyznaczaniu
laboratoriów wykonujących badania mające na celu zatwierdzenie metod alternatywnych na potrzeby unijnego laboratorium referencyjnego, będącego europejskim ośrodkiem walidacji metod alternatywnych [1].
Komisja ma również obowiązek udostępniania informacji o metodach alternatywnych oraz ich propagowania. Komisja przedstawia też osobom uprawnionym opinie w sprawach związanych z pozyskiwaniem, hodowlą, utrzymywaniem
i wykorzystywaniem w procedurach zwierząt oraz opieką nad takimi zwierzętami, a także udostępnia dobre praktyki w tym zakresie [1].
Zgodne z zapisami Ustawy Komisja wymienia informacje z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań należących do Komisji oraz w zakresie dotyczącym wykonywania w ośrodku hodowcy,
dostawcy i użytkownika zadań określonych w art. 25 ust. 1, a także udostępniania
dobrych praktyk w tym zakresie [1].
W kontekście transparentności nauki, w tym badań prowadzonych na zwierzętach, Komisja zobowiązana jest do corocznego raportowania informacji
o udzielonych zgodach na przeprowadzenie doświadczeń, a w szczególności
o liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń. Wszelkie informacje dotyczące działań Komisji, w tym dobrych praktyk oraz wdrażanych alternatywnych badań publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Skargi na Uchwały
Komisji rozpatrywane są przez sąd administracyjny [1].

Lokalne komisje etyczne ds. doświadczeń na zwierzętach
Lokalne komisje etyczne (LKE) powoływane są przez Komisję Krajową, która
wykonuje w ten sposób swoje zasadnicze zadanie w zakresie organizacji systemu ochrony zwierząt w Polsce. Obecnie powołanych jest 11 lokalnych komisji
ds. doświadczeń na zwierzętach. Skład oraz kompetencje członków LKE reguluje art. 37 Ustawy, zgodnie z którym w komisji zasiada sześciu przedstawicieli
nauk biomedycznych posiadających co najmniej tytuł doktora oraz wiedzę lub
doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub
edukacyjnych; trzech przedstawicieli nauk humanistycznych oraz społecznych,
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w tym jedna osoba będąca przedstawicielem organizacji działającej na rzecz praw
pacjentów, oraz trzech przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt [1].
Do zadań lokalnych komisji należy analiza wniosków, na podstawie których
komisja może udzielić zgody na przeprowadzenie doświadczeń. Komisja ma brać
pod uwagę wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt, zasady 3R. Ustawodawca zobowiązał członków lokalnych komisji do zwrócenia uwagi na następujące
aspekty badania, co wynika z art. 47 Ustawy [1]:
a. Analiza celu naukowego lub edukacyjnego mającego uzasadniać przeprowadzenie doświadczenia lub obowiązek jego przeprowadzenia wynika z przepisów. W celu realizacji tego zapisu LKE każdorazowo prosi wnioskodawców o ugruntowanie składanego projektu w aktualnej literaturze naukowej.
W przypadku testów wynikających z przepisów prawa laboratoria przeprowadzające takie badania mogą przedstawić komisji uproszczony wniosek,
nie ujawniając szczegółów badanego preparatu, co w praktyce uniemożliwia
LKE analizę zasadności celu takiego badania.
b. Sprawdzenie, czy doświadczenie będzie przeprowadzone zgodnie z zasadami
3R zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, w szczególności czy planowane wyniki przeprowadzenia tego doświadczenia uzasadniają wykorzystanie
w nim zwierząt. Planujący doświadczenie musi zadeklarować, że eksperyment nie może być przeprowadzony metodami in vitro, np. z wykorzystaniem hodowli komórkowych, do czego zobowiązuje do zasada zastąpienia.
Zasada ograniczenia wymaga od prowadzących badanie przeprowadzenia
eksperymentu na możliwie najmniejszej liczbie zwierząt. Liczba ta musi
być jednak na tyle precyzyjnie wyliczona, by zapewnić wiarygodne wyniki
badania. W ramach zasady ograniczenia istotne jest również, by uzyskać
maksimum informacji przy minimalnym wykorzystaniu zwierząt. Zatem do
dobrych praktyk należeć będzie podbieranie maksymalnej ilości tkanek po
eutanazji zwierząt w celu wykorzystania ich do innych badań. Zgodnie z zasadą udoskonalenia badacz zobowiązany jest do poprawy warunków bytowania zwierząt, stosowania metod, które łagodzą lub minimalizują potencjalny
ból, cierpienie lub niepokój oraz zwiększają dobrostan wykorzystywanych
zwierząt [6–8]. Obecnie w przypadku eksperymentów onkologicznych stosuje się badanie MRI w celu oceny wielkości guza, zamiast eutanazji części
zwierząt w trakcie badania.
c. Analiza zakwalifikowania procedur w doświadczeniu do kategorii terminalnej (bez wybudzenia zwierząt – są one pod wpływem anestezji oraz analgezji), łagodnej, umiarkowanej lub dotkliwej. Określenie dotkliwości zależy
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od doznawanego przez zwierzą bólu oraz stresu podczas przeprowadzanych
procedur [9].
d. Niezwykle istotną oraz trudną powinnością LKE jest określenie stosunku
szkodliwości doświadczenia do ostatecznych korzyści z niego płynących
dla ludzi, zwierząt lub środowiska. Trzeba uwzględniać, czy cierpienie, ból
i dystres u zwierząt są uzasadnione oczekiwanym wynikiem doświadczenia
oraz brać pod uwagę względy etyczne. Założenie to jest też zgodne z przyjętym stanowiskiem etycznym priorytetu interesu człowieka z zachowaniem
dobrostanu zwierząt [10]. Do realizacji powinny dopuszczone być tylko badania mogące przynieść mierzalne korzyści dla człowieka. Zarówno z perspektywy etycznej, jak i naukowej zadanie określania korzyści wydaje się
niezwykle trudne ze względu na brak jednoznacznych, obiektywnych przesłanek. Tak jak badania nad wprowadzeniem terapii np. w przypadku dotąd
nieuleczalnej choroby Huntingthona nie będzie budzić większych dyskusji,
tak w przypadku wymaganych standardami prawnymi dotkliwych badań na
zwierzętach przed wprowadzeniem na rynek preparatów biobójczych takie
wątpliwości mogą się pojawić.
e. Komisja poddaje wszystkie dotkliwe doświadczenia ocenie retrospektywnej
oraz ma możliwość poddania takiej ocenie również eksperymentów o innej
kategorii dotkliwości. Ocena retrospektywna polega na analizie przez komisje wyników przeprowadzonych eksperymentów. Komisja sprawdza, czy
wyniki badań zostały opublikowane oraz czy zapisy w dzienniku eksperymentu są zgodne z tym, o co wnioskowali badacze. W polskich standardach
za niezłożenie dokumentów umożliwiających ocenę retrospektywną lub
nieprawidłowe ich złożenie zarówno eksperymentatorom, jak i użytkownikom nie grożą żadne konsekwencje. Inaczej rozwiązana jest tak kwestia
w prawodawstwie Wielkiej Brytanii [10].
Wszelkie odstępstwa od opublikowanych standardów, np. odstąpienie od
znieczulenia czy ponowne wykorzystanie zwierząt w procedurze, wymagają szczególnego uzasadnienia przed lokalnymi komisjami [1]. Zgada komisji
wydawana jest po uzyskaniu ¾ głosów członków, co czyni istotnymi również
opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz etyków. Na mocy prawa o dostępie do informacji publicznej do informacji publicznej udostępniane
są streszczenia eksperymentów. Umożliwia to kontrolę społeczną zarówno nad
pracami komisji, jak i prowadzonymi badaniami. W streszczeniu zawarte są informacje o celu oraz metodach badań, zasadach 3R, jak i potencjalnych korzyściach dla człowieka i stratach dla zwierząt [11]. Prace komisji podlegają również
szczegółowej ocenie Najwyższej Izbie Kontroli, która publikuje i udostępnia do
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wiadomości publicznej wynik przeprowadzanych kontroli [12]. Do wiadomości
publicznej udostępniane są też informacje dotyczące liczby oraz gatunków zwierząt wykorzystywanych w procedurach [13].
Zmiany wprowadzone w Polsce w 2015 r. z pewnością przyczyniły się do
wzrostu świadomości eksperymentatorów odnośnie do dobrostanu zwierząt.
Każda osoba prowadząca czy obserwująca doświadczenia musi mieć odpowiednie szkolenia [14] (najczęściej prowadzone przez Polskie Towarzystwa Nauk
o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLasa) [15] oraz wyznaczenia dla planujących,
uczestniczących, zabijających i uśmiercających [15].
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WYBRANE FAKTY Z ROZWOJU RUCHU
NA RZECZ PRAW ZWIERZĄT
Wprowadzenie
Wszystkie argumenty na podparcie ludzkiej wyższości
nie są w stanie zaprzeczyć jednej niezaprzeczalnej prawdzie:
w cierpieniu zwierzęta są nam równe.
Peter Singer, Wyzwolenie zwierząt [1]

Od początków istnienia człowiek wywierał ogromy wpływ na przyrodę, która
go otacza. Przełomowymi osiągnięciami były: opanowanie umiejętności posługiwania się ogniem, nauka czerpania korzyści z uprawiania roli oraz udomowienie
zwierząt, które przyczyniło się do zmiany tryby życia ludzi – z koczowniczego
na osiadły.
Kwestie praw zwierząt rozważane były w każdej epoce przez najwybitniejszych myślicieli, w aspekcie nie tylko filozoficznym i etycznym, ale także ekologicznym, prawnym, ekonomicznym oraz politycznym.
W literaturze przedmiotu prawa zwierząt dotyczą przede wszystkim stosunku zwierzę –człowiek, odnosząc się do moralności człowieka (wymiar symboliczny), ale także będąc skodyfikowanymi w porządku ustawowym większości
państw nowoczesnego świata [2].
Po raz pierwszy usystematyzowaniem spraw dotyczących dobrostanu zwierząt zajął się w 1979 r. organ doradczy rządu brytyjskiego, a konkretnie Rada
Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (Farm Animals Welfare Council – FAWC)
[3–4]. Rada spisała najważniejsze założenia dotyczące dobrostanu zwierząt, zawarte w tzw. Listę Pięciu Zasad Wolności (Five Freedoms). Według tych zasad
zwierzęta utrzymywane przez człowieka powinny być wolne [3–4]:
1. od głodu i pragnienia – zapewnienie łatwego dostępu do świeżej wody i pokarmu, aby zachować pełne zdrowie i żywotność;
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2. od dyskomfortu – dostarczenie odpowiedniego schronienia i wygodnego
miejsca spoczynku;
3. od bólu, urazów i chorób – zapobieganie, szybka diagnoza i leczenie;
4. od ekspresji normalnych zachowań – dostarczenie wystarczającej przestrzeni,
odpowiedniego wyposażenia i towarzystwa zwierząt tego samego gatunku;
5. od strachu i dystresu – zapewnienie warunków zapobiegających mentalnemu
cierpieniu
Za cechy niskiego poziomu dobrostanu zwierząt uważa się: autonarkotyzm,
behawioralne przeciwstawianie się trudnościom, choroby, fizjologiczne przeciwstawianie się trudnościom, immunosupresję, niechęć okazywania zachowań
przeciwstawnych, obniżenie zdolności rozrodu oraz wzrostu, obniżony poziom
zdolności adaptacyjnych względem sytuacji stresowych, ograniczenie naturalnych reakcji i behawioru, patologie behawioralne i uszkodzenia ciała, a za cechy
wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt – przejawianie różnorodnych form
normalnego zachowania się, utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych
i wzorców behawioralnych [3–4].

Początki
Powinniśmy szanować zwierzęta nie dlatego,
że są podobne do ludzi, ale dlatego właśnie, że są od nich różne (…) [5]

Początków i przesłanek „ideologii praw zwierząt” Artur Ławniczak [6] doszukuje się w poglądach głoszonych w różnych epokach i miejscach. Magiczne
atrybuty zwierząt przypistwane przez niektóre plemiona określały je jako święte
i nietykalne. Wierzenia dotyczące magicznej mocy zwierząt często zawierały elementy kary oraz nagrody za postępowanie ludów wobec zwierząt. W niektórych
częściach świata uważano, że ze zwierząt narodzili się bogowie, a nawet cały
świat. W Babilonie np. wierzono, że „na niebie (…) wykluła się z jaja bogini Isztar
jako gołębica (…) Natomiast według najdawniejszych mitów greckich świat powstał z jaja zniesionego przez ptaka Feniksa w świątyni Heliosa” [7]. Ludzi nie
traktowano jako grupy szczególnie wyróżniającej się, ale dostrzegano, że drapieżne zwierzęta są zagrożeniem i często lepiej sobie radzą w trudnych warunkach.
Uznawano np., że zwierzę stawało się patronem plemienia, ponieważ w swojej
mitycznej przeszłości lub później miało jakieś specjalne stosunki z osobami coś
znaczącymi w danym plemieniu. Wizerunek takiego zwierzęcia umieszczano
w eksponowanym miejscu, aby móc oddawać mu cześć, składać dla niego ofiary
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oraz zwracać się do niego w trudnych chwilach (Duchowy Ojciec). Za przykład
może posłużyć orzeł u Hellenów, uznany za ulubionego ptaka Zeusa, czy wilczyca
u Rzymian, która miała wykarmić Romulusa i Remusa [6].
W świecie feudalnym popularne były herby rycerskie umieszczane na tarczach bojowych oraz sztandarach i obrazujące zwierzęce bestie dodające siły
właścicielom i odstraszające wrogów [6].
Na Starym Kontynencie najbardziej popularne były orły i lwy. Cieszyły się
one opinią szlachetnych i dzielnych, z którymi porównywanie przynosiło zaszczyt [6].
W religiach przedchrześcijańskich opisywano składanie krwawych ofiar z ludzi lub zwierząt, co tłumaczone jest nadawaniem im szczególnej rangi. Z jednej
strony pozbawienie ich życia miało im zapewnić przychylność bogów, a z drugiej – przelana krew miała mieć magiczną moc [8]. Ponadto twierdzono, że
zwierzę-ofiara było obdarowane prawem wybrania jego spośród reprezentantów
biorących udział w rytualnym uboju, traktowanym jako wydarzenie najwyższej
rangi oraz sprzyjające odnawianiu związku między ludźmi a bóstwami i pośredniczeniu pomiędzy ziemią a niebem. W antycznej Mezopotamii często w tej roli
występowały byki, w starożytnej Palestynie – baranek, a w Helladzie – krowa [8].
Bardzo duże znaczenie w postrzeganiu zwierząt miały nie tylko przesądy, ale
i nakazy religijne wyznaczające reguły postępowania ze zwierzętami, np. Stary
Testament mówi o zakazie oddzielenia zwierzęcia, które się dopiero urodziło, od
matki oraz o prawie do odpoczynku. W judaizmie i islamie istnieją bezwzględne
zakazy dotyczące spożywania mięsa niektórych gatunków zwierząt, w tym najbardziej znane odrzucenie możliwości spożywania wieprzowiny (nie jest koszer
czy halal), co powoduje [6], że zwierzęta traktuje się na tej samej płaszczyźnie
co ludzi.

Pierwsze ustawy
Zwierzęta najczęściej pozostają niewidoczne.
Nie widzimy ich cierpienia.
Nie interesuje nas ich los, nie dostrzegamy ich uczuć, potrzeb i emocji.
Zwierzęta są niewidocznym tłem dla zaspokajania naszych,
często wyimaginowanych fanaberii.
Ludzie uważają, że mogą je bezkarnie zabijać [9]

Prawa zwierząt to idea, zgodnie z którą niektóre/wszystkie zwierzęta mają
prawo do posiadania własnego bytu, a ich najbardziej podstawowe interesy
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(np. potrzeba uniknięcia cierpienia) muszą być traktowane tak samo jak podobne
interesy istot ludzkich. Jej zwolennicy twierdzą, że nie należy ochronie przypisywać wartości moralnej i fundamentalnej wyłącznie na podstawie przynależności
gatunkowej (gatunkowizm – idea znana od 1970 r., stworzona przez Richarda D.
Rydera). Twierdzili także, że zwierzęta nie powinny być dłużej postrzegane jako
własność ani wykorzystywane jako pożywienie, odzież, przedmioty badawcze,
rozrywka lub zwierzęta juczne [10–13].
Według Rydera, w Europie pierwsze prawodawstwo dotyczące ochrony zwierząt zostało uchwalone w Irlandii w 1635 r. i zakazało ściągania wełny z owiec
i przyczepiania pługów do ogonów koni [10–13].
W 1641 r. w Ameryce Północnej został wydany przez Kolonię Massachusetts
Bay pierwszy prawny kodeks ochrony zwierząt domowych [10–13].
W Anglii pierwszą próbą wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony
zwierząt była ustawa przeciwko nęceniu byków, wprowadzona w kwietniu 1800 r.
przez szkockiego posła sir Williama Pulteneya (nie zatwierdzono jej, zdecydował
jeden głos) [10–13].
Kolejną próbę podjęto w roku 1802, a tym razem sprzeciwił się jej sekretarz
wojny William Windham, stwierdzając, że ustawę poparli metodyści i jakobini,
którzy chcieli „zniszczyć staroangielski charakter, poprzez zniesienie wszystkich
obszarów wiejskich” [10–13].
W 1809 r. lord Erskine wprowadził ustawę chroniącą bydło i konie przed
złośliwym zranieniem, bezmyślnym okrucieństwem i biciem. Ustawa została
przyjęta przez Lordów, ale w Izbie Gmin sprzeciwił się jej Windham, twierdząc,
że zostanie wykorzystana przeciwko „niższym rzędom”, podczas gdy prawdziwymi winowajcami będą ich pracodawcy [10–13].
W roku 1821 została wprowadzona przez pułkownika Richarda Martina,
posła Galway w Irlandii, ustawa o traktowaniu koni, jednakże w Izbie Gmin
„zaginęła” [10–13].
W 1822 r. został wydany akt „Złe traktowanie koni i bydła” („Akt Martina”),
będący pierwszym na świecie ważnym aktem prawnym dotyczącym ochrony
zwierząt, który także otrzymał królewską zgodę jako akt mający na celu zapobieżenie okrutnemu i niewłaściwemu traktowaniu bydła (uznane za przestępstwo podlegające karze grzywny do pięciu funtów lub dwóch miesięcy więzienia
za „bicie, znęcanie się lub maltretowanie leczyć każdego konia, klacz, wałacha,
muła, osła, wołu, krowę, jałówkę, wołów, owcę lub inne bydło”) [10–13].
Także w 1822 r. sądy w Nowym Jorku orzekły, że bezmyślne okrucieństwo
wobec zwierząt jest wykroczeniem w prawie zwyczajowym [10–13].
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Wybrane postacie teoretyków ruchu na rzecz obrony zwierząt
W żaden sposób nie da się uzasadnić moralnie lekceważenia cierpień
jakiegokolwiek żywego stworzenia.
Niezależnie od tego, jaka jest jego natura, zasada równości wymaga,
by jego cierpienie liczyło się tak samo jak cierpienie każdej innej istoty żywej.
Peter Singer, Wyzwolenie zwierząt [14]

Potrzeba powstania ruchu na rzecz obrony zwierząt i ich praw zrodziła się
w latach 70. XX w.
Jednym z teoretyków zaangażowanych w ten ruch jest Peter Singer, współzałożyciel organizacji Great Ape Project, lobbującej w ONZ na rzecz przyjęcia
deklaracji przyznającej małpom człekokształtnym status osób [14–15]. Opracował także na gruncie filozoficznym oraz spopularyzował ideę wyzwolenia zwierząt. Sam, od lat 70., jest wegetarianinem, a jego dietę w dużej części można
zaklasyfikować jako wegańską. W roku 1975 wydane zostało dzieło Singera pt.
Wyzwolenie zwierząt, a w roku 1979 – Etyka praktyczna. Autor wysnuł pojęcie utylitaryzmu „jako teorii potwierdzającej i broniącej idei moralnej potrzeby
obrony zwierząt przez człowieka” [14]. Singer ze swoją teorią wyzwolenia zwierząt po raz pierwszy rzucił światło na status moralny zwierząt traktowanych do
tej pory przedmiotowo w filozofii. Utylitaryzm Singera cechował realizm oraz
zamysł, aby jedynie minimalizować poziom zła, jakie wyrządza się zwierzętom,
ponieważ nie jest możliwe uniknięcie wszystkich przejawów zadawania cierpień
żywym istotom. W tej kwestii postulował obdarzenie prawami nie tylko ludzi,
ale także i zwierząt: „(…) jako istoty podobne, a zarazem różne od gatunku
ludzkiego, który skądinąd jest równie mocno zróżnicowany wewnętrznie (…)
[14]. Zdaniem Singera, nie ma żadnych dobrych powodów, które by pozwalały
ludziom na używanie zwierząt do zaspokajania ich potrzeb. Z kolei w książce
Etyka praktyczna Singer wyjaśniał swój kategoryczny sprzeciw wobec przemysłowej hodowli zwierząt rzeźnych, jednocześnie będąc przekonanym, że nigdy
nie wyeliminuje się u ludzi zwyczaju spożywania zwierzęcego mięsa. Wzywał
także m.in., w celu uniknięcia szowinizmu gatunkowego, do zaprzestania wspierania ferm przemysłowych oraz innych nowoczesnych form intensywnej hodowli
zwierząt na mięso [15].
Nieco bardziej radykalne poglądy głosił Tom Regan, uważany za jednego
z czołowych przedstawicieli doktryny prawa naturalnego, uznającego za wartość
danej istoty samo jej istnienie [16–17]. Stworzył aksjologiczne podstawy teorii
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praw zwierząt oraz zainicjował społeczno-edukacyjne działania pod nazwą: Ruch
Praw Zwierząt (The Animal Rights Movement), w którego działania włączyli się
etycy, pedagodzy, prawnicy, teologowie, weterynarze [17]. W 1983 r, wydał on
książkę The Case for Animal Rights, w której zaprzeczał utylitarystycznej teorii
Singera oraz dowodził, że zwierzęta, ze względu na fakt posiadania wrodzonej
i nieodłącznej wartości, powinny stanowić podmiot prawa, a ludzie traktować je
z szacunkiem i zachowaniem ich godności. Twierdził, że „Filozofia praw zwierząt
opowiada się po stronie, a nie przeciwko sprawiedliwości. Nie możemy łamać
praw nielicznych, tak by zyskali liczni. Niewolnictwo na to pozwala, praca dzieci
na to pozwala, wszystkie niesprawiedliwe instytucje społeczne na to pozwalają,
ale nie filozofia praw zwierząt, której najwyższą zasadą jest zasada sprawiedliwości” [18]. Regan był przeciwnikiem eksperymentów, wiwisekcji oraz więzienia
zwierząt. Uważał, że wiele gatunków zwierząt ma moralne prawa wynikające
bezpośrednio z natury, a to czyni je niepodważalnymi. Twierdził także m.in., że
z jednej strony ludzka obojętność wobec zwierząt może być przyczyną zatracenia
wrażliwości na krzywdę ludzi, a z drugiej – emocjonalny stosunek do zwierząt
często może wykształcić w człowieku empatię wobec drugiej osoby [16–17]. Regan był przekonany, że każde zwierzę powinno być podmiotem praw moralnych,
ponieważ prawie każde ma osobowość, indywidualny, oryginalny charakter oraz
chce żyć i troszczy się o własny los. Według niego wiele zwierząt ma podobne rodzaje zachowań jak ludzie, np. strach, radość, zdolność do podejmowania
prostych decyzji i dokonywania wyborów. Nie odnosił tego jednak do takich
stworzeń jak komary czy karaluchy. W jego odczuciu prawa dotyczyć powinny jedynie zwierząt o złożonych mechanizmach fizjologicznych, które czynią je
podmiotami życia. Postulował nadanie zwierzętom praw, które można porównać
do uprawnień przyznanych małym dzieciom, dla których główną potrzebą jest
potrzeba szacunku. Regan generalnie dopuszczał, że można przedkładać życie
zdrowego człowieka nad życie zwierzęcia, jeżeli jego śmierć „nie spowoduje straty tak wielu możliwości, jakie by zniweczyło odejście człowieka” [16]. Jednakże
według niego mniejszym złem jest śmierć człowieka będącego w śpiączce i pozbawionego świadomości niż odejście zdrowego zwierzęcia. Regan podkreślał,
że każda osoba wypowiadająca się na temat praw zwierząt powinna sięgnąć do
filozofii Singera i „oddać jej hołd za Wyzwolenie zwierząt, które po raz pierwszy
tak dosadnie ukazało światu realia takich zjawisk jak eksperymenty na zwierzętach, czy masowa produkcja mięsa” [16]. Mimo to podważał część teorii Singera, zwłaszcza w aspekcie wegetarianizmu, krytykując przede wszystkim jego
koncepcję [16–17]. Regan uważał, że dla pojedynczego utylitarysty ogromnym
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poświęceniem jest zaprzestanie jedzenia mięsa, to jednak taki gest jednostki nie
ma możliwości wpłynąć na światowy przemysł mięsny. Singer z kolei twierdził, że
po przekroczeniu pewnej liczby osób, które przeszły na wegetarianizm, ewidentnie produkcja mięsa stanie się mniej opłacalna, a w konsekwencji liczba zwierząt
wykorzystywanych do jego pozyskiwania mięsa będzie spadać. Regan jednak był
przekonany, że przeciętny wegetarianin wypełnia swoją powinność dla zwierząt
tylko wówczas, gdy wzrost liczby wegetarian spowoduje osłabienie przemysłu
mięsnego. Zwracał też uwagę, że może być odwrotna sytuacja, kiedy jednocześnie
wzrośnie liczba spożywających mięso, co doprowadzi do zwiększenia produkcji
mięsa i wzrostu zabijania i zwierząt. Mimo tych wątpliwości Regan twierdził, że
niespożywanie mięsa i produktów odzwierzęcych jest moralnie konieczne, a do
wegetarianizmu odnosił się głównie jako do niejedzenia mięsa ssaków (najwyżej rozwiniętych fizjologicznie zwierząt). W jego opinii, ponieważ ssaki mają
najbardziej zaawansowaną podmiotowość życia i wartość wrodzoną, wymagają
szacunku i zasady powstrzymania się od zadawania im cierpienia.
W latach 90. w dziedzinie filozofii ochrony zwierząt zasłynął Gary L. Francione, pionier teorii abolicjonizmu zwierzęcego, zagorzały przeciwnik traktowania zwierząt jako własności człowieka oraz twórca Animals, Property and the
Law (1995) i Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation
[19–20]. Zdaniem Steinera [20], żaden filozof nie uczynił więcej na rzecz propagowania idei moralnego statusu zwierząt niż właśnie Gary Francione. Skupiał się on na trzech elementach związanych z prawami zwierząt: ich statusie,
różnicy pomiędzy dobrostanem a prawami zwierząt oraz pojęciu wrażliwości
i zdolności do odbierania wrażeń z otoczenia. Niejednokrotnie podkreślał podobieństwa statusu zwierząt do położenia amerykańskich niewolników. Uważał, że
podobnie jak w niewolnictwie zwierzęta były całkowicie uzależnione od swoich
właścicieli, mających nad nimi całkowitą władzę, w sensie prawnym i/lub moralnym. Według niego prawodawstwo dotyczące zwierząt nie określa dostatecznie dobrze statusu zwierząt, co pozwala na ich bezgraniczne wykorzystywanie.
Pomimo to dopuszczał sytuacje (wyższa konieczność), kiedy życie zwierzęcia
może zostać przez człowieka poświęcone w imię singerowskiego utylitaryzmu,
np. w przypadku konfliktu pomiędzy interesem ludzkim a zwierzęcym. Jednakże,
gdy interesy są tak samo ważne, dobro człowieka powinno być traktowane na
równi z dobrem zwierzęcia [19–20]. Postulował, pomimo faktu istnienia licznych
różnic pomiędzy zwierzętami a ludźmi, zasadę równego ich traktowania oraz
polecał skupianie się na ich wzajemnych podobieństwach, czyli np. zdolności
do odczuwania cierpienia. Jego zdaniem, zawłaszczenie zwierząt przez ludzi,
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pomimo istnienia stosownych praw, wyklucza ich humanitarne traktowanie.
Prawa te są bowiem wytworem człowieka, stosowanym przez niego i przez to
zapewniają tylko minimalną ochronę dla samych zwierząt [19–20]. W opinii
Francione prawa zwierząt w żaden sposób nie przypominają nadanych człowiekowi, a nawet wręcz dopuszczają takie traktowanie zwierzęcia, które stosowane wobec człowieka byłoby uznane za torturę. Stąd nie wykluczał możliwości
traktowania przez ludzi zwierząt z szacunkiem, nawet gdy są ich własnością.
Zdawał jednak sobie sprawę, że nie będzie to jednak możliwe, dopóki będą rządzić przesłanki natury ekonomicznej, a nie interes zwierząt. Według Francione
prawa zwierząt wymagają wprowadzenia stanowiska abolicjonistycznego (idea
odrzucająca wszelki wyzysk zwierząt) zamiast eksploatacji zwierząt, ponieważ
jakkolwiek humanitarnie byłyby zwierzęta traktowane, nie jest możliwe uznanie
wykorzystywania innych gatunków przez człowieka. W związku z tym dla zachowania zwierzęcego dobrostanu powinny powstać stosowne regulacje prawne
i moralne, ponieważ usprawiedliwione jest eksploatowanie zwierząt wtedy, jeżeli
przyświeca temu ważny cel, który jest niemożliwy do osiągnięcia w inny sposób.
Sugerował także, że należy odnosić się do zwierzęcia w ten sposób, w jaki człowiek by chciał, aby odnoszono się do niego [1920]. Za najważniejszą potrzebę
zmian uznawał wprowadzenie szerokiej edukacji społeczeństwa na temat pożyteczności zjawiska wyzwolenia zwierząt spod wpływu zawłaszczających je ludzi.
Uważał także weganizm (wyeliminowanie produktów pochodzenia zwierzęcego
nie tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia), jako jedynie
moralnie słuszne postepowanie. Wegetarianizm, w opinii Francione, nie wystarczy, ponieważ wszystkie produkty zwierzęce są wynikiem ich wykorzystywania,
okupione cierpieniem i śmiercią zwierząt. Pisał: „Jeśli promujesz wegetarianizm
jako «współczujący» wybór, dajesz zielone światło dla konsumpcji nabiału i innych produktów odzwierzęcych. To tłumaczy, dlaczego – jak wiemy – wielu
wegetarian nigdy nie przechodzi na weganizm. Dlaczego by zresztą mieli, skoro
samozwańczy eksperci powiedzieli im, że spełnili moralny obowiązek wobec
zwierząt będąc wegetarianami? Jeśli uważasz zwierzęta za członków moralnej
wspólnoty, przestajesz je konsumować. Kropka. Nie chodzi tu o «szczęśliwe»
wykorzystywanie; to kwestia niewykorzystywania zwierząt w ogóle” [21].
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Podsumowanie
Nie jest aktem uprzejmości traktowanie zwierząt z szacunkiem.
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Teoria praw zwierząt jest najbardziej kontrowersyjnym i radykalnym kierunkiem etyki środowiskowej [22].
W wielu krajach rozwija się bardzo wiele organizacji/grup aktywistów na
rzecz wyzwolenia zwierząt. Coraz bardziej poważnie traktują tę problematykę
etycy, filozofowie i prawnicy.
Idea praw zwierząt zyskuje coraz większe uznanie także w świecie akademickim, pojawiając się w treściach nauczania filozofii i etyki stosowanej. W 2010 r.
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w 125 szkołach prawniczych były wykładane prawa zwierząt [23].
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USTAWODAWSTWO POLSKIE I UNII EUROPEJSKIEJ
WOBEC WYKORZYSTYWANIA ZWIERZĄT
DO CELÓW NAUKOWYCH
Wprowadzenie
Troska o dobro zwierząt jest istotnym zadaniem ustawodawcy. Widać to zarówno w regulacjach prawnych Unii Europejskiej, jak i krajowych. Prowadzenie
badań na zwierzętach stanowi okoliczność szczególną, która nie może pozostać
poza obszarem unormowań prawnych. Zadanie zapewnienia zwierzętom wykorzystywanym do badań naukowych jak najmniejszego stresu oraz możliwie jak
największego bezpieczeństwa stoi przed każdym ustawodawcą.
Na wstępnie prezentowanych analiz wyjaśnienia wymaga, że prawo Unii
Europejskiej, jak również polskie przepisy nie posługują się terminem „eksperyment”. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia
22.09.2019 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych używa określenia „projekt”, które definiuje jako program pracy mający
określony cel naukowy i obejmujący jedną procedurę lub większą ich liczbę.
Natomiast polska ustawa z dnia 15.01.2015 r. o ochronie zwierząt [1] wykorzystywanych do celów naukowych przez „doświadczenie” rozumie program
badawczy obejmujący procedurę lub procedury, mający określony cel naukowy
lub edukacyjny (art. 2 ust. 1 pkt 7)
W przedmiotowych rozważaniach używany będzie termin „prawo Unii Europejskiej”, odmienne od pojęcia „prawo europejskie”, które jest szersze, obejmuje
przepisy prawne wypracowane w ramach europejskich organizacji międzynarodowych. Mimo stosunkowo dużej popularności tego terminu nie będzie on
adekwatny do analiz ograniczających się wyłącznie do norm wypracowywanych
w ramach Unii Europejskiej. Obejmuje bowiem prawo tworzone również w ramach innych europejskich organizacji międzynarodowych, np. Rady Europy [2].
Prawo UE jest natomiast pojęciem węższym, które obejmuje swoim zasięgiem
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„całokształt norm prawnych regulujących funkcjonowanie UE jako organizacji
międzynarodowej” [2].
Celem niniejszego rozdziału jest analiza regulacji prawnych Unii Europejskiej i Polski dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych oraz ich implementacji do polskiego porządku prawnego. Omówione zostaną zasady ochrony zwierząt wykorzystywanych do badań naukowych
wprowadzone do europejskiego porządku prawnego oraz krajowe normy mające
na celu transpozycję zasad unijnych. Rozważania teoretyczno-prawne zostaną
uzupełnione o praktyczne aspekty omawianego obszaru.

Regulacje Unii Europejskiej
Dobrostan zwierząt stanowi ważny standard w tworzeniu polityki i przepisów
prawnych Unii Europejskiej. Jak wynika z art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (dalej: TFUE), „przy formułowaniu i wykonywaniu polityki rolnej,
rybołówstwa i transportu Unii oraz jej polityk dotyczących rynku wewnętrznego,
badań i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej, Unia i Państwa
Członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt
jako istot zdolnych do odczuwania, przy równoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych i administracyjnych oraz zwyczajów Państw Członkowskich
związanych w szczególności z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi
i dziedzictwem regionalnym” [3].
Zgodnie z normą zawartą w art. 288 TFUE celem wykonywania kompetencji
UE instytucje unijne mogą przyjmować rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie [3]. Rozporządzenie ma zasięg ogólny oraz wiąże w całości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskim. Dyrektywa
natomiast wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana wyłącznie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. Odmiennie do rozporządzenia dyrektywa daje swobodę państwom – adresatom dyrektywy wyboru
środków i formy mających doprowadzić do osiągnięcia założonego rezultatu.
Decyzja wiąże w całości, jednak tylko tych adresatów, których sama wskazuje.
Natomiast opinie i zalecenia są aktami prawnymi niemającymi mocy wiążącej.
Pierwszym unijnym aktem prawnym regulującym wykorzystywanie zwierząt
do celów naukowych była dyrektywa Rady z 86/609/EWG z dnia 24 listopada1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierzą wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych [4], która została
poddana obszernej nowelizacji dyrektywą 2003/65/WE Parlamentu Europej-
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skiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 86/609/EWG
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do
celów doświadczalnych i innych celów naukowych [5–6]. Po ponad 20 latach
funkcjonowania wspomnianej dyrektywy Parlament Europejski i Rada przyjęli
nową dyrektywę regulującą przedmiotową materię. Przyczyn uchwalenia nowego
aktu było kilka. Przede wszystkim w trakcie obowiązania dyrektywy miał miejscy
znaczny postęp wiedzy i oczekiwań etycznych co do sposobu traktowania zwierząt w laboratoriach. W świetle nowej perspektywy ówczesne regulacje należało
uznać za anachroniczne [6–7]. Ponadto, poszanowanie dobrostanu zwierząt stało
się jedną z wartości chronionych przez Unię Europejską, czego konsekwencja
była nowelizacja art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [3]. Co
więcej, zmieniło się również stanowisko opinii publicznej negatywnie oceniające
etyczny aspekt wykorzystywania zwierząt w przedmiotowych procedurach [6].
Obecnie kluczowym aktem prawnym Unii Europejskiej dla prowadzonych
rozważań jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia
22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów
naukowych (dyrektywa w sprawie ochrony zwierząt). Jak już wspomniano, dyrektywa jest wiążącym aktem prawnym dla państw członkowskich, do których
jest adresowana, a w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty. Dyrektywa, będą aktem prawnym niewystępującym w polskim porządku prawnym,
jest narzędziem harmonizacji (zbliżenia) porządków prawnych państw członkowskich w tych obszarach, które nie wymagając ujednolicania przepisów na
terytorium Wspólnoty w związku z mniejszą ingerencją w systemy krajowe [2].
Celem dyrektywy w sprawie ochrony zwierząt jest ustanowienie środków
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
(art. 1). Ochroną zostały objęte następujące zwierzęta: żywe zwierzęta kręgowe
poza człowiekiem, w tym: formy larwalne zdolne do samodzielnego odżywiania
oraz formy embrionalne ssaków od ostatniej jednej trzeciej ich prawidłowego
rozwoju, oraz żywe głowonogi. Omawiana dyrektywa nie odnosi się natomiast
do: czynności rolniczych, które nie mają na celu prowadzenia doświadczeń; klinicznych czynności weterynaryjnych, które nie mają na celu prowadzenia doświadczeń; klinicznych badań weterynaryjnych wymaganych do dopuszczenia
do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego; czynności wykonywanych do
celów uznanej hodowli zwierząt; czynności wykonywanych przede wszystkim
w celu identyfikacji zwierzęcia; czynności, które najprawdopodobniej nie powodują bólu, cierpienia, dystresu ani trwałego uszkodzenia w stopniu równym
ukłuciu igłą ani intensywniejszym, zgodnie z dobrą praktyką weterynaryjną.
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Dyrektywa nie ma również zastosowania do testowania kosmetyków na zwierzętach, które jest w Unii Europejskiej zabronione mocą rozporządzenia Parlamenty
Europejskiej i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące
produktów kosmetycznych1. Ponadto 3 maja 2018 r. Parlament Europejski wydał
rezolucję wzywającą do całkowitego światowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach [8]. Parlament Europejski zwrócił uwagę na fakt, że w Unii
Europejskiej wdrożono zakaz testowania na zwierzętach niezależnie od pełnej
dostępności metod alternatywnych. Przykład unijny wykazał, że stopniowe wycofywanie się z testowania na zwierzętach jest możliwe.
Dyrektywa w sprawie ochrony zwierząt wprowadziła trzy podstawowe zasady, które mają stanowić wytyczne dla wszystkich przedmiotowych regulacji – zasady zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Zgodnie z normą zawartą w art.
4 dyrektywy obowiązkiem państwa członkowskiego jest: zapewnienie, w miarę
możliwości, by zamiast procedury z wykorzystaniem zwierząt stosowana była
procedura ich niewykorzystująca (zasada zastąpienia – ang. replacement), zredukowanie do minimum liczby zwierząt wykorzystywanych w projektach (zasada
ograniczenia – ang. reduction) oraz zapewnienie udoskonalenia hodowli zwierząt i opieki nad nimi celem wyeliminowania lub ograniczenia do minimum
bólu, cierpienia, stresu lub trwałego uszkodzenia zwierząt (ang. refinement). Od
1

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia w Unii Europejskiej niedozwolone jest:
a) wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych, których receptura końcowa, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, podlegała testom
na zwierzętach przy użyciu metod innych niż metody alternatywne, po tym jak
takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na poziomie wspólnotowym
z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD;
b) wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych zawierających składniki lub
ich kombinacje, które, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia,
były testowane na zwierzętach przy zastosowaniu metod innych niż metody alternatywne, mimo że takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na
poziomie wspólnotowym z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD;
c) prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach;
d) prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów na zwierzętach, dotyczących składników lub kombinacji składników,
po dniu, w którym wymagane jest zastąpienie takich testów przez jedną lub więcej
zatwierdzonych metod alternatywnych, wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) lub w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.
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anglojęzycznych nazw zasad zbiór ten określa się skrótowo 3R. Praktyka wskazuje, że wstępne lub względne zastąpienie stosowane jest jak początkowy etap
bezwzględnej eliminacji zwierząt z doświadczenia – wyższe zwierzęta kręgowe
zastępowane są hodowlami tkankowymi lub komórkowymi, embrionami kręgowców lub zwierzętami bezkręgowymi. Ponadto coraz większym zainteresowaniem cieszą się również modele komputerowe będące rodzajem zamkniętych
układów badawczych umożliwiające pełną kontrolę warunków doświadczalnych
[9]. Zmniejszanie liczby użytych w doświadczeniach zwierząt również może
być realizowane poprzez analizy statystyczne bądź obrazowanie (długotrwałe
obserwacje u zwierząt jednej grupy), ale także stwarza możliwość dzielenia się
wynikami i zasobami (zwierzęta, aparatura) między grupami badawczymi [9].
Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym w literaturze, że wprowadzenie zasad 3R oraz ich przestrzeganie powoduje stałe ograniczanie dolegliwości
zwierząt oraz stawia przed naukowcami wymóg poszukiwania nowych metod
badawczych wysokiej jakości i zakłada współpracę [9].

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych
do celów naukowych lub edukacyjnych
Jak już wspomniano, dyrektywa jest aktem prawnym, który wiąże państwo
członkowskie w zakresie rezultatu, który ma być osiągnięty. Nie jest aktem prawnym obowiązującym na terenie każdego państwa od momentu wejścia w życie.
Wymaga implementacji (wprowadzenia) do ustawodawstwa krajowego. Standard ochrony zwierząt unormowany dyrektywą o ochronie zwierząt został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z 15 stycznia 2015 r o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (dalej:
ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, u.o.z.).
Rządowy ustawy wpłynął do Sejmu 26.08.2014 r., 19.12.2014 r. został przekazany
Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Senat zaproponował 16 poprawek, m.in.
nakaz wykonywania procedury w środowisku życia zwierzęcia, jeżeli jej cel może
być w ten sposób osiągnięty, zwiększenie liczy lokalnych komisji z maksymalnie
10 do 11, udział w komisjach lokalnych reprezentantów organizacji, do których
celów statutowych należy ochrona praw pacjenta [10, 25]. Ustawa została podpisana przez prezydenta 6.02.2015 r. [25]
Warto podkreślić, że Polska implementowała dyrektywę jako ostatnie
z państw Unii Europejskiej. Co więcej, implementacja została dokonana w ostatnim możliwym terminie [11].
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Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych weszła
w życie 27.05.2015 r. i uchyliła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 21 lutego
2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach [12]. Nowy akt prawny dostosował
polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej oraz znaczniej bardziej wpłynął na
zapewnienie dobrostanu zwierzętom wykorzystywanym do celów naukowych
i edukacyjnych [13].
Na wstępie prezentowanej analizy należy wskazać dwie kwestie różniące
omawianą ustawę od innych aktów prawnych regulujących podobną tematykę.
Dyrektywa UE w sprawie ochrony zwierząt obejmuje regulacje dotyczące wyłącznie badań naukowych, nie odnosi się do wykorzystywania zwierząt do celów
edukacyjnych. W tej kwestii ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do
celów naukowych jest regulacją szerszą. Ponadto nowa regulacja wprowadziła
nowy termin w odniesieniu do wykorzystywania zwierząt do celów naukowych
lub edukacyjnych – procedura, która zastąpią i zmodyfikowała obowiązujący
uprzednio termin „doświadczenie” [14]. Wprowadzenie instytucji procedury
odnośnie do wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych ma
również za zadanie odróżnienie przedmiotowych działań od eksperymentów
medycznych uregulowanych w rozdziale IV ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty [15–17].

Zasady przeprowadzania doświadczeń i procedur
Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych zgodnie z dyrektywą unijną wprowadza nową definicję prawną
doświadczenia oraz pojęcie procedury, w których wykorzystywane są zwierzęta.
Doświadczenie w rozumieniu tej regulacji oznacza program badawczy o określonym celu naukowym lub edukacyjnym obejmujący procedurę lub procedury
(art. 2 ust. 1 pkt 7 u.o.z.) [1]. Procedura jest zatem elementem lub elementami
doświadczenia. W myśl ustawy procedurą jest każda forma wykorzystania zwierząt, która może spowodować u zwierzęcia ból, cierpienie, dystres lub trwałe
uszkodzenie organizmu w stopniu równym ukłuciu igłą lub intensywniejszym.
Natomiast działanie polegające na uśmierceniu zwierzęcia, których jedyny cel
stanowi wykorzystanie nadrządów, nie jest procedurą. Ponadto procedurą są
także czynności mające na celu lub mogące spowodować urodzenie się lub wylęg
zwierzęcia lub powstanie i utrzymanie genetycznie zmodyfikowanej linii zwierząt
w wymienionych warunkach (art. 2 ust. 1 pkt 7 u.o.z.) [1]. Powyższe procedury
mogą być wykonywane wyłącznie w ramach doświadczenia i w celach ściśle
określonych w ustawie oraz zgodnie z określonymi w niej zasadami.
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Cele procedury są w ustawie jednoznacznie określone i mają szerszy zakres
niż poprzednio obowiązująca regulacja (art. 3) [1, 9]. Są to: badania podstawowe, badania stosowane (aplikacyjne) oraz badania z zakresu medycyny sądowej,
a także ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego zwierząt, ochrona środowiska oraz opracowywanie i wytwarzanie produktów leczniczych, środków spożywczych, pasz, jak również kształcenie na poziomie szkół wyższych i szkolenia
w celu nabycia lub utrzymania umiejętności zawodowych.
Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych w art. 5 ust. 1 wprost odwołuje się do zasady 3R wyrażonej
w dyrektywie. Istotne jest też to, że nie wykonuje się doświadczeń na: małpach
człekokształtnych, zwierzętach dzikich oraz zwierzętach bezdomnych, z wyłączeniem zwierząt gospodarskich. Wyjątkowo dwie ostatnie grupy mogą być poddane
procedurze, jeśli celu badań nie można osiągnąć z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych. Pierwsza z zasad – zasada zastąpienia – dopuszcza wykorzystywanie
zwierząt w celach naukowych tylko wtedy, gdy nie można osiągnąć celów badania
przy zastosowaniu alternatywnej metody badawczej (bez angażowania zwierząt).
Zastąpienie zwierząt laboratoryjnych, szczególnie wyższych kręgowych może być
wykonane poprzez wykorzystanie zwierząt bezkręgowych np. muszka owocowa
Drosophila melanogaster, nicienie: Caenorhabditis elegans, śluzowce – Dictyostelium lub embrionów zwierząt kręgowych. Do przeprowadzenia eksperymentów
mogą zostać użyte modele matematyczne lub komputerowe, których popularność w ostatnim czasie bardzo się zwiększyła [9]. Obecnie zwierzęta laboratoryjne można również zastąpić poprzez zastosowanie m.in. hodowli komórek in vitro
oraz hodowli tkankowych. Jednak mimo wielu udanych prób nie jest możliwe
całkowite zrezygnowanie z badań prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych
[6]. W tej sytuacji stosowana jest druga zasada – zasada ograniczenia – która
nakazuje zmniejszenie liczby zwierząt używanych w doświadczeniu do poziomu
niezbędnego do osiągnięcia celów badania. Istotnymi zaletami modeli komputerowych są: możliwość dokładnego kontrolowania warunków – układ badawczy
jest układem zamkniętym, możliwość uzyskania wielu wyników, a tym samym
informacji. Zastosowania modeli komputerowych przed wykonaniem doświadczenia umożliwia jego dokładniejsze i lepsze zaplanowanie. Dzięki temu można
zmniejszyć liczbę zwierząt koniecznych do wykorzystania w danej próbie. W niektórych przypadkach programy komputerowe umożliwiają całkowitą eliminację
zwierząt w doświadczeniach, gdyż dzięki symulacji, jaka jest w nich przeprowadza, unika się testowania substancji niewykazujących aktywności biologicznej,
np. Computer Aided Drug Design (CADD) [9].
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Natomiast trzecia zasada – zasada doskonalenia – wymaga, aby zwierzęta
wykorzystywane w badaniu były utrzymywane w warunkach odpowiednich dla
ich gatunku. Jeśli jednak istnieje możliwości wyboru procedury spośród dwóch
lub większej liczby, należy wybrać tę procedurę, która umożliwia wykorzystanie
najmniejszej liczby zwierząt, zakłada najniższą zdolnością odczuwania dotkliwości procedury oraz powoduje jak najmniej dotkliwości, przy równoczesnym
największym prawdopodobieństwie uzyskania planowanego wyniku procedury.
W zależności od czasu trwania i nasilenia potencjalnego bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu, na które może być narażone zwierzę wykorzystywane w procedurze, dopuszczalne procedury są kwalifikowane do czterech kategorii dotkliwości – terminalnej bez odzyskania przytomności, łagodnej,
umiarkowanej i dotkliwej (art. 10 ust. 1 u.o.z.) [1]. Najmniejszą dotkliwością charakteryzuje się procedura terminalna bez odzyskania przytomności, a największą procedura dotkliwa, której górną granicę dopuszczalności określa ustawa.
Nieprzekraczalną granicą w procedurze dotkliwej jest dotkliwy ból, cierpienie
lub dystres, który może mieć długotrwały charakter i nie można go złagodzić.
Wykonywanie procedur powodujących tego rodzaju dotkliwość u zwierząt jest
niedopuszczalne w żadnym przypadku [18]. Charakterystyczne cechy procedur
o konkretnej kategorii dotkliwości, kryteria kwalifikowania procedury do danej
kategorii oraz przykłady procedur kwalifikowanych do określonych kategorii
zostały wskazane w załączniku nr VIII do dyrektywy 2010/63/UE. Ustawa uznaje
za niedopuszczalne stosowanie procedur, które wiążą się z dotkliwym bólem,
cierpieniem lub dystresem, który może mieć długotrwały charakter i nie można
go złagodzić (art. 5 ust. 2 u.o.z.) [1]. Nakazuje także unikania uśmiercania zwierząt doświadczalnych, a jeśli to niemożliwe, stosowanie określonych procedur
uśmiercania i działania w sposób ograniczający do minimum ból, cierpienie lub
dystres (art. 6, art. 16 ust. 1 i 2 u.o.z.).
Istotnym aspektem dotyczącym przeprowadzania procedur jest określenie
ich stopnia dotkliwości. Dokonuje się tej klasyfikacji na podstawie intensywności cierpienia, bólu oraz stresu lub trwałe uszkodzenie, jakie może wywołać
dana procedura u zwierzęcia, które jest jej poddawane. Wyróżnione są cztery
kategorie dotkliwości procedur: terminalne, dotkliwe, umiarkowane i łagodne.
Procedury terminalne powodują, że zwierzę nie odzyskuje przytomności po ich
przeprowadzeniu. Są one przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. Procedury
kwalifikowane jako dotkliwe to zabiegi mogące niekorzystnie wpłynąć trwale
na dobrostan zwierząt po ich zakończeniu, a także w trakcie przeprowadzania
mogą wywoływać dużego cierpienia, dotkliwego bólu oraz silnego stresu. Przykładami takich procedur są: badania mocy szczepionki, wywoływanie nowotwo-
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rów łatwo ulegających przerzutom – inwazyjne nowotwory kości oraz badania
zmuszające do ruchu, a w końcowym efekcie wyczepiania zwierzęcia. Do procedur o umiarkowanej dotkliwości zaliczane są zabiegi wywołujące krótkotrwały
stres, ból i cierpienie lub długotrwały łagodny ból oraz stres. Są to m.in. zabiegi
ortopedyczne, przeszczepy narządów, wszczepianie minipomp lub cewników.
Procedury łagodne to takie, które nie wypływają w sposób istotny niekorzystnie
na dobrostan zwierząt oraz mogące powodować łagodny i krótkotrwały ból oraz
stres. Przykładami procedur łagodnych są nieinwazyjne pomiary ciała, stosowanie środków znieczulających (poza środkami podawanymi podczas uśmiercania
zwierzęcia), pomiary z zastosowaniem zewnętrznych urządzeń telemetrycznych
oraz dodawanie do pokarmu nieszkodliwych znaczników umożliwiających śledzenie drogi i ruchów treści pokarmowej (art. 10 ust. 2 u.o.z.) [1].

Zadania osób nadzorujących i planujących doświadczenia
oraz osób opiekujących się zwierzętami
Ustawa wyróżnia grupy osób, które są obecne podczas doświadczeń na zwierzętach. Są to osoby, które najpierw planują, później nadzorują i wykonują procedury, a także uczestniczą w doświadczeniach oraz opiekują się zwierzętami. Za
planowanie i przeprowadzenie doświadczenia oraz za opiekę nad zwierzętami
objętymi procedurami, odpowiadają osoby o określonych kwalifikacjach formalnych i praktycznych umiejętnościach w tym zakresie.
Według ustawy osoba, która planuje doświadczenia na zwierzętach, musi
spełniać pewne kryteria dotyczące stopnia naukowego, dziedziny naukowej
w której otrzymała wykształcenie oraz umiejętności praktycznych. Osoba taka
powinna mieć, co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
ukończyć szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
oraz posiadać co najmniej 3-letni staż pracy, czyli musi być osobą doświadczoną w tym zakresie. Do planowania doświadczeń dopuszcza się również osobę,
która ma: stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione
powyżej albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych
lub rolniczych oraz ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie
przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, wskazane jest także posiadanie
co najmniej 4-letniego stażu pracy w zakresie wykonywania doświadczeń.
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Osoby nadzorujące są odpowiedzialne za wyznaczenie innych osób do odpowiednich zadań i funkcji oraz pozostałych osób uczestniczących w doświadczeniach na zwierzętach. Osoby nadzorujące muszą mieć wykształcenie jak osoby
planujące doświadczenie. Do zadań tych należy planowanie doświadczeń i procedur oraz przeprowadzanie ich, a także codzienna opieka i dbanie o dobrostan
zwierząt wykorzystywanych w procedurach i doświadczeniu. Osoby nadzorujące
ze względu na swoją wiedzę powinny w razie jakichkolwiek wątpliwości doradzać
osobom opiekującym się zwierzętami w sprawie zapewnienia im lepszego dobrostanu. Ważne są również sugestie i opinie w kwestii zwierząt, które były, ale już
nie będą wykorzystywane w procedurach. Do obowiązków osób nadzorujących
należy również kontrolowanie i dokonywanie przeglądów wewnętrznych w celu
sprawdzenia czy przestrzegane są wszystkie zasady postępowania ze zwierzętami
oraz ich dobrostan zwierząt. Zadaniem spoczywającym na osobach nadzorujących jest też obserwowanie i monitorowanie procedur wykonywanych na zwierzętach oraz kontrolowanie czy zasady ograniczenia, zastąpienia i udoskonalenia
są zachowane podczas przeprowadzania doświadczenia. Do zadań mających na
celu zapewnienie dobrostanu zwierząt jest powołanie zespołu doradczego do
spraw dobrostanu zwierząt. W celu zapewnienia jak najlepszego dobrostanu
zwierzętom niezbędna jest współpraca z lekarzem weterynarii, który opiekuje
się i sprawdza stan zdrowia zwierząt znajdujących się ośrodku.
Osoby wykonujące doświadczenia na zwierzętach także powinny mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Osoby te muszą legitymować
się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie
nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych, mieć ukończone szkolenie lub studia podyplomowe w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz przez rok uczestniczyć w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i zdobyć
praktyczne umiejętności. Drugą możliwością jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na innych kierunkach, ale w tym wypadku wymagane są
2-letnie doświadczenie i uczestnictwo w wykonywaniu procedur pod nadzorem
osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskanie podczas tego czasu odpowiednich umiejętności praktycznych oraz szkolenie lub studia podyplomowe
w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Trzecią możliwością
jest posiadanie wykształcenia średniego, przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur – w tym wypadku również niezbędne są dwa
lata uczestnictwa w wykonywaniu procedur oraz szkolenie z tego zakresu.
Osoby uczestniczące w doświadczeniach, którymi mogą być studenci oraz
osoby opiekujące się zwierzętami, muszą również mieć ukończone szkolenie
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w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Polskie Stowarzyszenie Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (PolLASA) po wejściu w życie ustawy
w roku 2015 zaczęło organizować szkolenia dla osób planujących doświadczenia,
wykonujących procedury i uśmiercających zwierzęta. Szkolenia odbywają się
dwa razy do roku. Jest to jedyna placówka organizująca szkolenia z tego zakresu.
Zwierzęta wykorzystywane do doświadczeń muszą być dostarczone ze specjalnych placówek uprawnionych do hodowli zwierząt doświadczalnych, których
rejestr posiada Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach (art.
26 u.o.z.) [1]. Ośrodek oprócz zapewnienia optymalnych warunków lokalowych
i terenowych [19] angażuje osoby zajmujące się dobrobytem zwierząt i codzienną
opiekę na nimi. Osoby te dbają o zapewnienie odpowiedniego pożywienia, wody
oraz urozmaiceń dostępnych w klatkach lub specjalnych kojcach oraz kontrolę
stanu zdrowia. Dbają o odpowiednie warunki higieniczne, a także o utrzymanie
odpowiednich parametrów w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta: wilgotność powierza, temperatura oraz cykl dobowy światła. Do obowiązków osób
sprawujących opiekę nad zwierzętami należą również codzienne kontrole zwierząt, ich warunków środowiskowych oraz etiologicznych. Osoby te muszą mieć
minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie albo odbyły szkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami znajdującymi się w ośrodku, które będą
poddawane procedurom lub odbyły 3-miesięczną praktykę w zakresie opieki
nad zwierzętami pod nadzorem lekarza weterynarii lub innej osoby z odpowiednimi kwalifikacjami np. wyznaczoną przez hodowcę. Ważne jest to, aby osoby
sprawujące opiekę na zwierzętami przebywającymi w ośrodku miały wiedzę na
temat gatunków, którymi się zajmują, i brały udział w odpowiednich szkoleniach
dotyczących opieki nad zwierzętami i zapewnianiu im dobrostanu.

Komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach
Zasady działania Komisji
Zadaniem Komisji Etycznych jest ochrona zwierząt przed nadmiernym i bezcelowym wykorzystywaniem w doświadczeniach naukowych i edukacyjnych.
Ustawa przewiduje istnienie Krajowej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach (dalej: KKE) oraz Lokalnych Komisji Etycznych do spraw
Doświadczeń na Zwierzętach (dalej: LKE), których szczegółowe uregulowania
zostały ujęte w rozporządzeniu [20]. Zasady organizacji i funkcjonowania komisji muszą być jasne i transparentne, tak aby zarówno osoby wykorzystujące
zwierzęta w procedurach, jak i całe społeczeństwo mieli zaufanie do ich pracy.
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Działalność Komisji Krajowej i lokalnych komisji jest finansowana z części budżetu państwa.
Podstawowym zadaniem komisji lokalnych jest udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach lub zmianę doświadczania bądź
w pewnych warunkach cofnięcie tej zgody. Informacje o udzielonych zgodach
na przeprowadzenie doświadczeń, a w szczególności o ich liczbie i celach przeprowadzonych doświadczeń lokalna komisja przekazuje KKE oraz ministrowi
szkolnictwa wyższego i nauki.
Dodatkowo zgodnie z ustawą lokalna komisja dokonuje oceny retrospektywnej polegającej na sprawdzeniu, czy zostały zrealizowane cele naukowe lub
edukacyjne doświadczenia (art. 36 ust. 1 pkt. 3 u.o.z.). Dotyczy to doświadczeń,
w których wykorzystywane są zwierzęta z rzędu naczelnych, oraz doświadczenia
obejmujące procedurę lub procedury o kategorii dotkliwej. O przeprowadzeniu
oceny retrospektywnej innych doświadczeń może zdecydować komisja, gdy taka
potrzeba wynika z oceny wniosku o udzielenie zgody na doświadczenie. LEK
ściśle współpracuje z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie kontroli
podmiotów wykorzystujących zwierzęta w procedurach stanowiących element
doświadczenia. Komisja, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, przekazuje informacje o doświadczeniach w zakresie niezbędnym do prawidłowego
przeprowadzenia tej kontroli.
Ważne dla opinii publicznej jest to, że komisja lokalna umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie ministra do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki nietechniczne streszczenia doświadczeń na zwierzętach, które
obowiązane są przedstawiać podmioty składające wniosek o udzielenie zgody na
wykonywanie doświadczeń. Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN podkreśla,
że streszczenia nietechniczne są najważniejszym źródłem informacji dostępnej
publicznie na temat prowadzonych w Polsce doświadczeń z wykorzystaniem
zwierząt. Z tego względu lokalne komisje etyczne powinny dbać nie tylko o ich
terminowe upublicznianie w Biuletynie Informacji Publicznej, ale także o ich jakość, tj. o prawdziwość, rzetelność i kompletność zawartych w nich treści, a także
o przystępność języka, w jakim są one formułowane [26].
Do zadań Komisji Krajowej należy wydawanie opinii i wniosków w sprawach
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
opracowanie i udostępnianie dobrych praktyk, w szczególności w zakresie planowania i wykonywania procedur, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia
i udoskonalenia oraz wykorzystania metod alternatywnych wraz z propagowaniem ich stosowania. Dobre praktyki są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra szkolnictwa wyższego i nauki.
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W zakresie opracowywania i zatwierdzania metod badawczych oraz wyznaczenia laboratoriów, które badają metody alternatywne współpracuje z Komisją
Europejską i wymienia informacje z organami innych państw członkowskich
Unii Europejskiej. KKE co roku przedstawia ministrowi szkolnictwa wyższego
i nauki oraz ministrowi rolnictwa sprawozdanie o liczbie udzielonych zgód na
przeprowadzenie doświadczeń, a w szczególności o celach przeprowadzonych
doświadczeń. W praktyce znaczenie istotnym zadaniem Komisji Krajowej jest
rozstrzyganie związane z uchwałami LKE oraz powoływanie i odwoływanie
członków komisji lokalnych.
Ustawa z 2015 r. w istotny sposób zmieniła niektóre zasady działania komisji:
poprzez wprowadzenie zmian w liczbie samych komisji, jak i w ich składach.
Obecnie obok Komisji Krajowej powołanych jest 11 LKE. Członkowie Krajowej Komisji i komisji lokalnych w wykonywaniu swoich obowiązków są niezależni. Kadencja komisji trwa cztery lata i można być wybranym tylko na dwie
kadencje. Wymogi dla członków komisji powinny być formułowane w oparciu
o przekonanie, że osoby te powinni wykonywać swoje zadania w sposób kompetentny, rzetelny, skrupulatny i bezstronny W skład Krajowej Komisji wchodzi
15 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra szkolnictwa wyższego i nauki, w tym: 9 przedstawicieli nauk biomedycznych; 3 przedstawicieli nauk
humanistycznych lub społecznych; 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
których celem statutowym jest ochrona zwierząt. W Komisjach Lokalnych jest
12 członków, w tym 6 przedstawicieli nauk biomedycznych, 3 przedstawicieli
nauk humanistycznych lub społecznych; 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt i ochrona praw pacjenta.
Jednocześnie ustawa nie precyzuje, ile i jakie dziedziny badań naukowych muszą być reprezentowane przez członków LKE będących przedstawicielami nauk
biomedycznych. W literaturze przytaczane są argumenty, że w takim składzie
KKE i LKE nie są organami eksperckimi, ale ciałami, gdzie merytoryczne opinie
ekspertów ścierają się z poglądami osób niemających odpowiedniego wykształcenia i praktyki w badaniach na modelach zwierzęcych, a nierzadko radykalnych
zwolenników całkowitego zakazu tego typu badań [11].

Wniosek
Warunkiem legalności przeprowadzenia eksperymentu na zwierzęciu jest
zgoda (art. 42). Przeprowadzenie doświadczenia na zwierzęciu bez takiej zgody
zagrożone jest sankcją administracyjną w postaci kary pieniężnej w wysokości
od 1000 do 50 000 zł.
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Podstawowym zadaniem komisji lokalnej jest przeprowadzenie wszechstronnej oceny projektu badania co do jego dopuszczalności pod względem etycznym
i prawnym, w oparciu o dowody naukowe. Projekty badań naukowych opiniowane przez LKE muszą spełniać wymogi określone w dyrektywie i uszczegółowione
w ustawie – tzw. zasada 3R. Naczelnym celem tej oceny jest sprawdzenie, czy
projekt jest zgodny ze wspominanymi wyżej standardami etycznymi, a zatem czy
nie naraża zwierząt na niepotrzebny, naukowo nieuzasadniony lub nadmierny
ból, cierpienie i dystres, i czy spełnia inne szczegółowe wymagania przewidziane
przez prawo.
Wniosek do lokalnej komisji właściwej ze względu na lokalizację ośrodka,
w którym ma być przeprowadzone doświadczenie, składa osoba, która zamierza
przeprowadzić doświadczenie. Wniosek musi spełnić wymogi formalne ustawy
(art. 44 u.o.z.p.). W pierwszej kolejności osoba ta ma podać imię i nazwisko
oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę, a gdy użytkownikiem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, to zamiast
adresu i miejsca zamieszkania tej osoby podaje adres i miejsce wykonywania
działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagane jest wskazanie ośrodka, w którym doświadczenie będzie przeprowadzane,
a w przypadku gdy doświadczenie będzie przeprowadzane poza ośrodkiem, również należy podać miejsce jego przeprowadzania wraz z uzasadnieniem, dlaczego
konieczne jest przeprowadzenie doświadczenia poza ośrodkiem. Ważny jest opis
doświadczenia ze wskazaniem celu naukowego lub edukacyjnego, jaki planuje
się osiągnąć w wyniku jego przeprowadzenia.
We wniosku należy opisać uzasadnienie wykorzystania zwierząt do przeprowadzenia doświadczenia, ze wskazaniem miejsca ich pochodzenia, liczby,
gatunków, wieku lub stadiów rozwoju. Ze względu na obowiązującą w całej ustawie zasadę 3R ważny jest opis sposobu uwzględnienia w doświadczeniu zasad
zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także opis warunków, w jakich będą
utrzymywane zwierzęta wykorzystywane w doświadczeniu; opis planowanych
procedur objętych doświadczeniem oraz uzasadnienie dla ich wykonania oraz
proponowaną kategorię dotkliwości. Wskazać trzeba planowane do zastosowania
u zwierząt rodzaje znieczulenia oraz to, jakie będą używane produkty lecznicze
lub weterynaryjne o działaniu przeciwbólowym i uspokajającym, które zapewniają zmniejszenie do minimum bólu, cierpienia lub dystresu oraz ewentualne
uzasadnienie dla odstąpienia od zastosowania ww. środków. Dodatkowo wskazać
należy, czy będzie zastosowane wczesne i humanitarne zakończenie procedury;
wskazanie planowanych metod uśmiercenia zwierząt oraz uzasadnienie planowanego ponownego wykorzystania zwierzęcia w procedurze lub konieczność
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ponownego wykonania procedury. Na końcu we wniosku należy podać planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia. Obowiązkowo trzeba również
podać imię i nazwisko osoby, która zaplanowała – i jest za to odpowiedzialna – za
przeprowadzenie doświadczenia oraz innych przeprowadzających je i uczestniczących w nim oraz ich kwalifikacje.
W pewnych sytuacjach obowiązuje uproszczony wniosek o udzielenie zgody
na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach. Dotyczy to doświadczeń
obejmujących procedury spełniają łącznie następujące warunki: procedury zostały zakwalifikowane do kategorii terminalnych, bez odzyskania przytomności,
łagodne lub umiarkowane; stosowane procedury nie wykorzystują zwierząt z rzędu naczelnych; obowiązek ich przeprowadzenia procedur wynika z przepisów
dotyczących pasz, produktów biobójczych, produktów leczniczych, substancji
chemicznych, środków ochrony roślin, wyrobów medycznych lub żywności, lub
wykorzystuje się w nich zwierzęta do celów produkcyjnych lub diagnostycznych
za pomocą ustalonych metod (art. 46).
W celu zapewnienia obywatelom dostęp do informacji publicznej (art. 61
Konstytucji RP) [21] w tak wrażliwej kwestii jak eksperymenty na zwierzętach
LKE zobowiązane są do publikowania nietechnicznych streszczeń doświadczeń
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki (art. 36 ust. 1 pkt 5 u.o.z.). Trzeba jednak zaznaczyć, że prawo
obywateli do informacji publicznej [22] nie jest absolutne i podlega ograniczeniu
(art. 31 ust. 3 oraz 61 ust. 3 Konstytucji) [21] w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych, np. tajemnica lekarska, tajemnica statystyczna
oraz ze względu na tajemnicy przedsiębiorcy, praw autorskich lub prawa własności przemysłowej.
W nietechnicznym streszczeniu wnioskodawcy mają obowiązek podać informacje m.in. o celu naukowym lub edukacyjnym doświadczenia, szkodach,
jakie może ono spowodować u wykorzystywanych zwierząt i korzyściach, jakie
przyniesie ono dla rozwoju nauki i dydaktyki, liczbę i gatunek wykorzystywanych
zwierząt, a także sposób uwzględnienia zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Streszczenie powinno zawierać opis doświadczenia, który jest zrozumiały dla niespecjalisty (art. 45 ust. 1 u.o.z.) [1]. W celu usprawnienia procedowania
i podniesienia jakości opiniowania wniosków Komitet Etyki w Nauce PAN rekomenduje wnioskodawca szczególnie starannie zadbał o opis doświadczenia. Opis
ten powinien być zrozumiały nawet dla niespecjalisty w danej dziedzinie, a więc
wyrażony w słowach potocznych (np. „zastrzyk” zamiast „iniekcja”) i powinien
jednoznacznie identyfikować czynności, którym poddawane są zwierzęta w ra-
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mach wszystkich objętych wnioskiem procedur. Dodatkowo opis nie powinien
zawierać specjalistycznej (medycznej lub weterynaryjnej) terminologii i akronimów, a także powinien być wolny od eufemizmów oraz powinien objaśniać
terminy techniczne, jeśli ich użycie jest niezbędne. Opis zasady 3R powinien
być konkretny bez sformułowań ogólnych (np. „minimalizowanie cierpień”).
Ponadto powinny być jednoznacznie wskazane szkody u zwierząt, które zostaną poddane doświadczeniu oraz działania, które będą podejmowane w celu ich
eliminowania lub zmniejszenia [26]. W następnej kolejności należy określić cel
eksperymentu. Cel doświadczenia może być naukowy lub edukacyjny oraz spodziewane korzyści dla rozwoju nauki i dydaktyki były przedstawione w sposób
realistyczny i wiarygodny. Szersze informacje, z zachowaniem powyższych zasad,
zainteresowani obywatele mogą uzyskać w drodze wniosku do LKE [11].

Zezwolenie na przeprowadzenie doświadczenia
Komisje lokalne są organami właściwymi w sprawie udzielania i zmiany zgód
na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach. Po dokonaniu oceny doświadczenia LKE podejmuje uchwałę o: udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia
zgody na przeprowadzenie doświadczenia. Zgoda na przeprowadzenie doświadczenia jest udzielana w formie uchwały na czas określony, nie dłuższy niż pięć
lat. W przypadku, gdy przeprowadzenie doświadczenia wynika m.in. z przepisów
dotyczących pasz, produktów biobójczych, produktów leczniczych, substancji
chemicznych, środków ochrony roślin, wyrobów medycznych lub żywności, lub
gdy w doświadczeniu zwierzęta są wykorzystywane do celów produkcyjnych lub
diagnostycznych, uchwała o udzieleniu zgody na może obejmować więcej niż
jedno takie doświadczenie (art. 50 u.o.z.) [1]. W doświadczeniu, na które już
została udzielona zgoda, w każdym czasie mogą zostać wprowadzone zmiany.
Jednak wprowadzenie w doświadczeniu zmiany, która może mieć negatywny
wpływ na dobrostan wykorzystywanych zwierząt, wymaga ponownej oceny doświadczenia przez lokalną komisję i wyrażenia zgody bądź odmowy na wprowadzenie zmiany w doświadczeniu. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie zgody na
zmiany w doświadczeniu oraz udzielenie zgody na wprowadzenie wnioskowanej
zmiany lub jej odmowa jest przeprowadzane takim samym w trybie, w jakim
jest udzielana zgoda na przeprowadzenie doświadczenia. W przypadku odmowy udzielenia zgody na wprowadzenie w doświadczeniu wnioskowanej zmiany
doświadczenie może być przeprowadzane zgodnie z pierwotnie udzieloną zgodą.
Zgodę na przeprowadzanie doświadczenia lokalna komisja etyczna cofa na
wniosek powiatowego lekarza weterynarii, który ustawowo jest upoważniony
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do kontroli osób wykorzystujących zwierzęta w procedurach zakresie prowadzonych doświadczeń. Lokalna komisja może wystąpić do powiatowego lekarza
weterynarii z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli tych podmiotów, a także
lekarz weterynarii w zakresie wykonywania swoich zadań może wystąpić do lokalnej komisji o przekazanie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli. W stosunku do podmiotów, które wykorzystują zwierzęta,
niezgodnie z opisem doświadczenia, na które została udzielona zgoda, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymanie
wykonania procedury albo przeprowadzania doświadczenia, jeżeli mogą one
narażać zwierzęta na niepotrzebny ból, cierpienie lub dystres. Decyzja podlegają natychmiastowemu wykonaniu, a lekarz weterynarii wyznacza termin na
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (art. 57) [1]. W przypadku, gdy podmiot wykorzystujący zwierzęta w doświadczeniach nie usunie w wyznaczonym
terminie stwierdzonych przez powiatowego lekarza weterynarii nieprawidłowości, lekarz ten występuje do lokalnej komisji z wnioskiem o cofnięcie zgody
na przeprowadzenie doświadczenia. Organem wyższego stopnia w stosunku do
uchwał lokalnych komisji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego [23] jest Krajowa Komisja Etycznej Komisja (art. 33 ust. 3 u.o.z.) [1].
Natomiast na uchwałę Komisji Krajowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Przeprowadzanie przez doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt bez
uzyskania zgody komisji na jego przeprowadzenie lub niezgodnie z warunkami
określonymi w zgodzie na przeprowadzenie doświadczenia jest zagrożone administracyjną karą pieniężną od 1 tys. do 50 tys. zł (art. 70 ust. 1 u.o.z.) [1]. Kary
pieniężne wymierza minister do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze
decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się: rodzaj
i okoliczności naruszenia; wpływ naruszenia na powstanie u zwierząt niepotrzebnego bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu oraz
okres trwania naruszenia; a także dotychczasową działalność osoby ukaranej.
Egzekucja wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Krytyka ustawy przez środowisko naukowe
Zapewnienie dobrostanu zwierząt i ich ochrona przy przeprowadzaniu badań naukowych wymaga odpowiedniej regulacji prawnej. Nie jest wystarczające
jedynie przygotowanie i uchwalenie aktu prawnego. Konieczna jest taka konstrukcja norm prawnych, by ich realizacja rzeczywiście przyczyniała się do osiągnięcia założonego przez ustawodawcę celu. Pięć lat po wejściu w życie ustawy
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o ochronie zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych zespół polskich
naukowców przygotował podsumowanie jej funkcjonowania. Analizowane regulacje spotkały się z dużą krytyką. Badacze zarzucili im m.in. [11]:
• system wydawania zgód na przeprowadzenie doświadczenia z udziałem
zwierząt – zarówno w Krajowej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń
na Zwierzętach, jak i w lokalnych komisjach połowę składu mogą stanowić
osoby niemające doświadczenia w prowadzeniu badań biomedycznych, np.
członkowie organizacji społecznych oraz przedstawiciele nauk humanistycznych; wymóg 2/3 głosów przy wydawaniu pozytywnych decyzji (odmiennie
do 1/2 na gruncie poprzedniej ustawy); organizacje społeczne desygnujące
członków komisji nie muszą wykazywać doświadczenia w zakresie praw pacjenta;
• trudna współpraca lokalnych komisji etycznych z Krajową Komisją Etyczną – Dyrektywa nakłada na Krajową Komisję Etyczną do spraw Doświadczeń na Zwierzętach obowiązek harmonizacji i koordynacji działań komisji
lokalnych, jednakże polski ustawodawca nie wprowadził żadnych narzędzi
kontroli lokalnych komisji, więc w praktyce ten obowiązek nie może być
realizowany; ustawa przewidziała bardzo ograniczone możliwości odwołania członka lokalnej komisji, przy czym niewywiązywanie się z obowiązków
(poza nieobecnością na zebraniach) nie daje takiej możliwości; zbyt częste
umożliwiania organizacjom społecznym statusu strony przed komisją lokalna umożliwia dostęp do informacji stanowiących przedmiot ochrony prawa
własności intelektualnej;
• zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w pracach komisji etycznych – brak przygotowania administracyjnego członków
komisji oraz brak finansowania obsługi administracyjno-prawnej komisji
wpływa na uchylanie decyzji komisji lokalnych przez Komisję Krajową z powodu „rażącego naruszenie prawa”;
• długi okres oczekiwania na rozporządzenie regulujące warunki utrzymywania zwierząt powodował ryzyko każdej inwestycji czy zakupiony sprzęt lub
wybudowane pomieszczenia będą zgodne z wymogami krajowymi;
• niespójność polskiego systemu szkoleń wszystkich grup współpracujących ze
zwierzętami z systemami szkoleń w pozostałych państwach członkowskich
skutkuje nieuznawaniem polskich szkoleń w innych krajach unijnych oraz
utrudnia przyjmowanie badaczy zagranicznych, których przygotowania Polska również nie uznaje;
• dostosowanie jednostek prowadzących hodowlę oraz badania naukowe z wykorzystaniem zwierząt do wymogów nowej ustawy było bardzo kosztowne.

Ustawodawstwo polskie i Unii Europejskiej wobec wykorzystywania zwierząt…

309

Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Doświadczeń na
Zwierzętach podjęli polemikę z uwagami środowiska naukowego [24]. Podnieśli, że zarówno dyrektywa unijna, jak i polska ustawa nie nakładają obowiązku
harmonizacji i koordynacji działań komisji lokalnych. Nie podzielają również
zarzutu zbyt częstej zgody na udział w charakterze strony w postępowaniu przedstawicieli organizacji społecznych. Ponadto polemika odnosiła się do następujących kwestii:
• Nie ma zbytniej spolegliwości w relacjach z organizacjami społecznymi –
wskazują na to statystyki skutecznych odwołań tych organizacji.
• Informacja na temat prowadzenia badań na zwierzętach nie stanowi danych
wrażliwych, gdyż rejestr osób prowadzących przedmiotowe badania jest rejestrem jawnym;
• Komisje lokalne działają prawidłowo, a w latach 2017–2019 „rażące naruszanie prawa”zdarzyło się jedynie czterokrotnie.
Istotne jest również to, że przedstawicieli Komisji Krajowej podzielają wiele
zastrzeżeń środowiska naukowego (nie podając szczegółów) i jednocześnie sami
wnioskują o nowelizację ustawy.
Przytoczona powyżej dyskusja przedstawicieli środowiska naukowego z Krajową Komisją Etyczną do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach wskazuje, że trudno jednoznacznie pozytywnie ocenić wpływ ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych w badaniach naukowych na zapewnienie dobrostanu zwierząt. Co
więcej, sam fakt, że są obszary, w których obie strony zgadzają się co do krytyki
ustawy, powinien być postulatem jej nowelizacji.

Podsumowanie
Przeprowadzone rozważania umożliwiają wyciągnięcie kilku wniosków.
Przede wszystkim wykorzystywanie zwierząt w doświadczeniach naukowych wymaga odpowiedniej regulacji prawnej zarówno na szczeblu międzynarodowym,
jak i krajowym. Ustawodawca powinien unormować nie tylko kwestię dopuszczalności wykorzystywania zwierząt wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne
i nie ma możliwości przeprowadzenia analogicznych badań bez wykorzystania
zwierząt, ale również szczegółową procedurę planowania i przeprowadzania badań w sposób zapewniający możliwie najniższy poziom dystresu zwierzętom.
Przytoczone w niniejszym rozdziale regulacje prawne oraz związane z nimi problemy wynikające z praktyki ich stosowania zgłaszane przez środowisko badaczy i przewodniczących Komisji Krajowej ukazują, jak ważne jest stanowienie
regulacji prawnych przy współudziale środowiska naukowego i przedstawicieli
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instytucji mających na celu stanie na straży ochrony zwierząt wykorzystywanych
w badaniach naukowych. Bezsporne jest, że dobrostan zwierząt jest równie ważny co rozwój nauki.
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ŻYCIE ZA ŻYCIE – EKONOMIKA EKSPERYMENTU
NA MODELU ZWIERZĘCYM
Wstęp
„Życie jest wartością bezcenną” – z takim stwierdzeniem zgodzi się niemal
każdy. Czy można poświęcać jedno bezcenne życie dla innego? Tego typu pytania
nie od dziś stanowią początek wielu rozmów i sporów. W tym obszarze pojawiają
się również zagadnienia związane z wartością i zasadnością wykorzystywania
zwierząt. Rozważania na temat słuszności prowadzenia badań na zwierzętach
rozpatrywane są na wielu płaszczyznach. Nie ma, pomimo wielu dyskusji, jednego stanowiska w tej sprawie. Jednak we współczesnym świecie wszystko ma
swoją wartość i, nawet jeśli nie w sposób bezpośredni, da się ją przedstawić
w kontekście wydatków, zysków lub strat, a następnie przeliczyć na pieniądze.
Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie ekonomicznego ujęcia różnych
aspektów badań prowadzonych na zwierzętach.

Rozwinięcie
W wielu dyskusjach prowadzonych na temat zasadności wykorzystywania
zwierząt do badań poruszany jest argument zarabiania na cierpieniu zwierząt.
Przytacza się ogromne sumy, jakie wpływają na konta koncernów farmaceutycznych i medycznych, które przedstawiane są często jako bezduszne machiny
czerpiące korzyści z zadawania bólu bezbronnym istotom, i niejednokrotnie
dodatkowo żerujące na chorobach ludzkich [1]. Pozostawiając aspekty moralne
i etyczne takiego postrzegania zagadnienia, warto zwrócić uwagę, że w obowiązujących na całym świecie zasadach wprowadzania nowych leków czy terapii
badania przedkliniczne są niezbędnym elementem, wliczanym w koszty i procedury dopuszczania nowych substancji leczniczych, i w większości przypadków
niemożliwe jest ominięcie etapu testów na zwierzętach poprzez np. wykorzystanie innych metod badawczych [2]. Badania przeprowadzane na zwierzętach
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laboratoryjnych są najczęściej poprzedzone testami opartymi na modelach in
vitro, które z wielu względów są mniej kontrowersyjne i kosztochłonne. Nie są
to jednak metody dające pełen obraz potencjalnego działania nowego leku czy
systemu terapeutycznego na żywy organizm, czyli pozwalające na bezpieczne
zastosowanie w leczeniu chorych ludzi. Umożliwiają natomiast zminimalizowanie późniejszego zakresu testów zwierzęcych. Eksperymenty wykonywane
na liniach komórkowych lub preparatach tkankowych dają możliwość wybrania
optymalnych dawek nowych substancji leczniczych, które w następnych etapach
są sprawdzane na wybranych zwierzętach laboratoryjnych. Dopiero pozytywne
wyniki tych testów pozwalają na dopuszczenie potencjalnie nowego leku bądź
procedury medycznej do badań klinicznych przeprowadzanych na ludziach [3].
Wszystkie wymienione etapy generują ogromne koszty, które liczone są jako jedna ze składowych wydatków ponoszonych przez laboratoria badawcze i koncerny
farmaceutyczne związanych ze sprzedażą leków. Należy również podkreślić, że
w kontekście poszukiwania nowych substancji leczniczych nie można mówić
o bezpośrednim przełożeniu jeden do jednego w aspekcie pomysłu i efektu.
Oznacza to, że nakłady finansowe związane z nowym odkryciem nie zawsze skutkują wprowadzeniem na rynek kolejnego preparatu. Są to jednak elementy wliczone w ryzyko rynku badawczego i farmaceutycznego. Portal PharmExec.com
oraz wywiadownia gospodarcza Evaluate Ltd co roku przygotowują zestawienia
najbardziej dochodowych firm farmaceutycznych. Przedstawiany ranking pokazuje m.in. przychody koncernu, najbardziej dochodowe produkty oraz nakłady
na badania i rozwój. W 2018 r. lider w kategorii zysków wygenerował przychód przekraczający 45 mld dol. W aspekcie kosztów związanych z badaniami
i rozwojem (R&D – research and development) pierwsza w rankingu okazała się
firma inwestująca w te obszary niemal 10 mld dol. Zestawienie najważniejszych
5 spośród 50 zebranych w rankingu Evaluate Ltd przedstawia ryc. 1. Jak widać,
koszty związane z badaniami i rozwojem oscylują w okolicach 20% rocznych
dochodów każdej z firm [4]. Trudno oszacować, jaki odsetek tych wydatków
generują bezpośrednio badania prowadzone z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, jednak bez wątpienia stanowią one istotną składową. Analizy rynkowe
pokazują, że branża farmaceutyczna będzie przynosić jeszcze większe dochody,
a co za tym idzie – najprawdopodobniej rosnąć będą również nakłady w sektorze
R&D. Analitycy EvaluatePharma szacują, że do 2026 r. łączna wartość sprzedaży
leków w grupie 15 liderów branży farmaceutycznej wzrośnie o ponad 200 mld
dol. w porównaniu z rokiem 2019. Przy założeniu, że ok. 20% dochodu przeznaczane jest na sektor R&D, wartość przeprowadzonych przez te firmy badań
powinna wynieść w 2026 r. ponad 130 mld dol. [5]

Życie za życie – ekonomika eksperymentu na modelu zwierzęcym

315

Rycina 1. Liderzy branży farmaceutycznej w 2018 r. Zestawienie przedstawiające nakłady na badania i rozwój firmy oraz dochody wyrażone w mld dolarów [4]

Wykorzystanie zwierząt w badaniach prowadzonych przez koncerny farmaceutyczne to niejedyny aspekt tego typu doświadczeń. Rocznie na całym świecie w celach badawczych wykorzystuje się ok. 50–100 mln zwierząt [6]. W Unii
Europejskiej liczba ta wynosi ok. 10 mln, w Polsce ok. 200 tys. [7] Celem dużej
części tych eksperymentów nie jest komercjalizacja i czerpanie zysków finansowych. W Polsce i państwach członkowskich Unii Europejskiej podstawowymi
kierunkami wykorzystania zwierząt w badaniach doświadczalnych, które uznać
można za uzasadnione, są:
1. badania podstawowe, których wyniki mają na celu rozwiązanie nowych problemów i nabycie wiedzy w danej dziedzinie naukowej;
2. badania translacyjne lub biomedyczne, którym celem są konkretne zadania
mogące poszerzyć zakres wiedzy medycznej mającej zastosowanie praktyczne;
3. badania wymagane przepisami prawa poprzez określenie poziomu bezpieczeństwa (toksyczność, działania drażniące, mutagenność itp.), np. produktów leczniczych;
4. wykorzystanie w celach kształcenia [8].
Wszystkie obłożone są wieloma regulacjami prawnymi i zakładają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego opartego na
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zasadzie 3R, czyli zastąpieniu (replacement), zmniejszeniu (reduction) i doskonaleniu (refinement), które zapewniają najbardziej optymalne warunki badawcze,
etyczno-moralne i ekonomiczne [9–10].
Fakt, że niektóre kierunki badań prowadzonych z wykorzystaniem zwierząt
nie znajdują odzwierciedlenia w bezpośrednich zyskach (np. generowanych przez
firmy farmaceutyczne), nie oznacza, że mogą być one pomijane z ekonomicznego
punktu widzenia. Wszystkie aspekty związane z przygotowaniem oraz nadzorem
nad hodowlą zwierząt laboratoryjnych można postrzegać jako pewnego rodzaju
gałąź przemysłu, która podlega wszystkim prawom rynkowym i ekonomicznym.
Pierwszym z aspektów analizowania „rynku zwierząt hodowlanych” są koszty ich hodowli i użytkowania. Przepisy, zarówno unijne, jak i krajowe, ściśle
precyzują warunki, w jakich zwierzęta wykorzystywane w celach naukowych
lub edukacyjnych muszą być utrzymywane. Spełnienie wymogów ustawowych
prowadzenia działalności stwarza możliwość rozwoju wyspecjalizowanej branży hodowców i dostawców zwierząt laboratoryjnych. Ponadto Ustawa z dnia
15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych określa nie tylko warunki hodowli, ale również wymogi stawiane osobom zajmującym się takimi zwierzętami [8, 11]. W praktyce oznacza to, że
podejmować się takiej działalności może jedynie specjalnie wyszkolony personel.
To podnosi koszty prowadzonej działalności, ale jednocześnie wymusza konieczność tworzenia miejsc zdobywania wymaganych kwalifikacji zawodowych, co
jest niekwestionowanym elementem działań rynkowych.
Ustawa określa również wymagania dotyczące prowadzenia działalności
w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
Oznacza to, że precyzuje warunki, jakie muszą spełniać ośrodki naukowe i laboratoria, w jakich taka działalność będzie przeprowadzana. Dotyczą one zarówno
warunków środowiskowych niezbędnych dla zaspokajania potrzeb fizjologicznych i etologicznych utrzymywanych zwierząt oraz urządzeń i sprzętu dostosowanego do potrzeb i cech gatunków zwierząt w nim utrzymywanych, jak i opieki
gwarantującej dobrostan i utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia. Oprócz tego,
podobnie jak w przypadku hodowców i dostawców, ustawa precyzuje kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania procedur i badań na zwierzętach.
W akcie prawnym określone są także zasady samych procedur, warunki dopuszczenia do nich i ich planowania. Spełnienie tych warunków również generuje
koszty, związane z przystosowaniem odpowiedniego zaplecza technicznego oraz
pracowniczego [8].
Kolejnym aspektem, który może być rozpatrywany w kategoriach kosztów,
jest ustawowy wymóg istnienia odpowiednich Komisji Etycznych do spraw do-
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świadczeń na zwierzętach. Każdy projekt procedury lub doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt musi być przedłożony Lokalnej Komisji Etycznej, w skład
której zgodnie z Ustawą wchodzi: dziewięciu przedstawicieli nauk biologicznych,
farmaceutycznych, medycznych, rolniczych lub weterynaryjnych mających co
najmniej stopień naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie
wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, trzech przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu
filozofii, etyki lub prawa, trzech przedstawicieli organizacji społecznych, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zakres prac, obowiązków
i zasad powoływania członków Komisji określa Ustawa [8]. Z punktu widzenia
ośrodka badawczego chcącego rozpocząć eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt, badania obciążone są również kosztami uzyskania opinii uzasadniającej
słuszność i konieczność ich podjęcia. W 2019 r. Krajowa Komisja Etyczna ds.
Doświadczeń na Zwierzętach wydała łącznie 737 pozwoleń na wykorzystanie
zwierząt w badaniach. Zestawienie przedstawiające rodzaj wydanej zgody oraz
liczbę konkretnych wniosków przedstawia tab. 1. [12]
Tabela 1. Liczba pozwoleń wydanych przez Krajową Komisję Etyczną do Spraw
Doświadczeń na Zwierzętach. Na podstawie raportu z 2019 r. [12]
Liczba
wydanych
zgód

Udział
procentowy
wydanych
zezwoleń

Badania podstawowe

575

78,0

Badania translacyjne lub stosowane

111

15,1

Badania wymagane przepisami lub w produkcji

26

3,5

Ochrona środowiska naturalnego w interesie zdrowia
i dobrostanu ludzi i zwierząt

11

1,5

3

0,1

10

1,4

1

0,1

Rodzaj wydanej zgody

Badania mające na celu zachowanie gatunku
Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego lub
szkolenia w celu nabycia lub doskonalenia kompetencji
zawodowych
Utrzymanie kolonii stabilnych linii zwierząt
zmienionych genetycznie, niewykorzystywanych
do celów innych procedur
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Ważnym aspektem ekonomicznego ujęcia badań prowadzonych z wykorzystaniem zwierząt jest także fakt, że art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
gwarantuje wolność prowadzenia badań naukowych nie jako wolność podstawową, ale jako wolność wpisującą się w katalog praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych [13]. Ten konstytucyjny charakter wolności nauki w swoim
zbiorze zawiera nie tylko badania naukowe sensu stricto, ale również realizujące
w swojej teorii określony cel. Pomimo tak szerokiego zakresu konstytucyjnej
wartości ochrony badań naukowych należy zaznaczyć z całą stanowczością, że
przede wszystkim z faktu komercyjnego charakteru części badań prowadzonych
z wykorzystaniem zwierząt powinna płynąć przesłanka dotycząca zasad dopuszczalnych ograniczeń tej wolności. Trzeba podkreślić, że badania prowadzone na
modelu zwierzęcym mają przede wszystkim wymiar etyczny i to on powinien być
źródłem prawa oraz przedmiotem gwarancji prawa materialnego stanowionego
[14–15].

Podsumowanie
Czy można policzyć wartość życia lub zdrowia? Czy da się porównać otrzymaną liczbę dotyczącą człowieka z wartością życia zwierzęcia? Przeprowadzić
kosztową analizę rachunku życie za życie? Ekonomika zdrowia potrafi przedstawić koszty bezpośrednie i pośrednie dla poszczególnych chorób i procesów
leczenia. Uwzględnia m.in. koszty terapii, diagnostyki, leków, a także wylicza
utracone dni, obniżoną efektywność pracy, skutki obniżonej jakości życia pacjentów. Przeciwnicy wykorzystywania zwierząt w badaniach niejednokrotnie
powtarzają, że dobrostan człowieka i jego zdrowie zostało osiągnięte kosztem
życia i cierpienia zwierząt przez lata traktowanych jak przedmioty badawcze,
a nie żywe, czujące stworzenia. Nikt nie jest w stanie nawet oszacować, jak wyglądałyby realia społeczne i ekonomiczne, gdyby w przeszłości rozwój m.in. nauk
biomedycznych nie opierał się na testach z wykorzystaniem zwierząt. Zostawiając
rozważania moralno-etyczne zarabiania na życiu i cierpieniu, należy mieć świadomość istnienia ekonomicznych aspektów eksperymentów przeprowadzanych
na zwierzętach, nie tylko w ujęciu komercyjnych zysków ze sprzedaży leków,
ale również całej gałęzi rynkowej związanej ze specyfiką pracy ze zwierzętami
laboratoryjnymi.
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MARŻA CIERPIENIA
Wstęp
Czy cierpienie może być rozpatrywane w kategoriach zysków i strat? Czy
działania mające na celu zapewnienie zdrowia bądź utrzymanie człowieka przy
życiu można przełożyć na język rentowności, będącej popularnym miernikiem
marży? Jak rozpatrywać te bilanse, kiedy w rubryce zysków są korzyści jednego
gatunku, zaś rubrykę strat wypełniają krzywdy innego? Życie zwierząt doświadczalnych jest niezaprzeczalnie wartością istotną, ale czy może być stawiane na
równi z wartością życia ludzkiego? Zasadność przeprowadzania badań na zwierzętach jest tematem aktualnym i budzącym szereg kontrowersji. Niniejszy tekst
stanowi próbę przedstawienia aktualnego spojrzenia na rolę i istotność eksperymentów prowadzonych z wykorzystaniem zwierząt i bieżącego bilansu zysków
bądź strat.

Rozwinięcie
W nomenklaturze finansowej marża rozumiana jest jako zysk uzyskiwany
ze sprzedaży określonych produktów bądź usług. Określa zatem nadwyżkę uzyskiwaną na sprzedaży dobra ponad bezpośrednie koszty jego uzyskania [1]. Popularny miernik marży stanowi rentowność, będąca wyznacznikiem celowości
prowadzenia określonych działań. W kontekście badań biomedycznych marża
powinna odnosić się do wymiernych korzyści osiąganych w wyniku wprowadzania nowych leków lub metod leczenia. W takim rozumieniu kosztem uzyskania tych korzyści będą nakłady finansowe na badania oraz wszystkie procedury
i środki wykorzystane do ich przeprowadzenia. Problem, jaki rodzi takie rozumowanie, polega na tym, że jednym z tych środków są badania przeprowadzane
na zwierzętach doświadczalnych.
Cierpienie, w najkrótszej swojej definicji, postrzegane jest jako stan psychiczny bólu emocjonalnego lub fizycznego [2]. Rozpatrywane może być w aspekcie filozoficznym, religijnym, kulturowym. Popularne i znane jest stwierdzenie
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„cierpienie uszlachetnia”. Oddaje ono rolę odczuwanego bólu psychicznego bądź
fizycznego w kształtowaniu charakteru, postawy moralnej człowieka, budowaniu
jego wartości i doświadczenia. W odniesieniu do zdrowia czy życia wielokrotnie
godzimy się znosić jakieś cierpienie, wynikające z bolesnych procedur medycznych, gorszego samopoczucia po przebytej operacji czy czasowego występowania
działań niepożądanych leków, aby w konsekwencji przebytej terapii wyzbyć się
choroby, utożsamianej również jako rodzaj cierpienia. Istotny w tym jest jednak
fakt, że będąc przedmiotem nawet uciążliwych i odczuwanych jako dyskomfort
procedur, sami wyrażamy zgodę na ich przeprowadzanie lub udział w terapii.
Sami godzimy się wziąć na siebie „koszt” rozumiany jako czasowe cierpienie,
aby uzyskać korzyści zdrowotne. Właśnie ta dobrowolna, świadoma zgoda
jest powodem wątpliwości w rozważaniach nad kosztem i korzyścią cierpienia
w aspekcie zwierząt wykorzystywanych do badań. Obrońcy praw zwierząt używają m.in. tego argumentu jako głównego powodu zaprzestania jakichkolwiek
testów na zwierzętach. W takim ujęciu nie sposób odmówić im racji. W kontrze
do takich postulatów zwolennicy stosowania zwierzęcych modeli badawczych
argumentują, że prawdziwą wartością cierpienia jest jego zrozumienie, analiza
i wyciągnięcie płynącej nauki. Zwierzęta, jako stworzenia niemające samoświadomości i uczuć wyższych, nie odbierają cierpienia w sposób, w jaki odczuwają
i interpretują je ludzie. Cierpienie jedynie w aspekcie fizycznym, rozumiane jako
odczuwanie bólu, może być wyeliminowane poprzez zastosowanie w trakcie badań czy eksperymentów anestetyków czy substancji przeciwbólowych i na tym
opierają zasadność wykorzystywania zwierząt w poprawnie zaprojektowanych,
tj. minimalizujących stres i odczuwanie bólu modelach badawczych.
Rozważając zagadnienie marży cierpienia i analizując obecny poziom wiedzy
i postęp różnych dziedzin nauki, w tym nauk medycznych i biologicznych: czy
umiemy sobie wyobrazić świat bez osiągnieć uzyskanych kosztem badań przeprowadzonych w przeszłości na zwierzętach? Leczenie cukrzycy, gruźlicy, astmy,
padaczki, wprowadzenie szczepionki na polio czy błonicę, opracowanie metod
terapii raka piersi, białaczki, zastosowanie antybiotyków czy środków znieczulających – te wszystkie osiągnięcia najprawdopodobniej nie byłyby możliwe, gdyby
nie były chociaż częściowo prowadzone na zwierzętach laboratoryjnych [3]. Nie
możemy cofnąć czasu, zmienić biegu historii tak, aby dwa wieki temu zatrzymać
galopujący wtedy rozwój nauki i powstrzymać eksperymenty, jakim poddawane były zwierzęta laboratoryjne. Jednak to właśnie historia pokazuje, że jako
ludzkość uczymy się, poznajemy świat i przedefiniowujemy znane nam pojęcia.
Druga połowa XX w. przyniosła zmianę w postrzeganiu i definiowaniu zwierząt
w kontekście badań doświadczalnych. Przestały być traktowane jako rzeczy, a za-
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częto uważać je jako istoty czujące, więc zdolne do odczuwania cierpienia. Artykuł 1 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt mówi: „Zwierzę jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę” [4]. Singer ponad dwie dekady wcześniej
słusznie zauważył, że odczuwanie bólu i cierpienia, radości i zadowolenia przez
zwierzęta powinno być punktem wyjścia etycznego i moralnego wykorzystania
zwierząt m.in. w celach naukowych. Prawo człowieka do stawania ponad innymi istotami nie może być uzasadnionym twierdzeniem, że człowiek ma cechy
niedostępne innym istotom, takie jak inteligencja, wrażliwość, normy moralne,
ponieważ zaznaczyć należy, że na każdym stopniu rozwoju człowieka obdarzeni
jesteśmy tymi cechami w różnym stopniu lub wręcz ich nie posiadamy [3, 5–6].
Okres przypadający na połowę XX w. zaowocował zmianami w prowadzeniu badań na zwierzętach. William Russell i Rex Burch sformułowali obowiązującą do
dziś zasadę 3R polegającą na prowadzeniu badań in vivo w sposób humanitarny
i odpowiedzialny [7]. Zastąpienie, redukcja i udoskonalenie – pod tymi trzema
hasłami rozumiane są działania mające na celu wykorzystywanie w możliwie
największym stopniu alternatywnych metod badań, ograniczanie do minimum
liczby wykorzystywanych w testach zwierząt, oraz, co wydaje się najistotniejsze
w idei 3R, doskonalenie polegające na dopracowaniu metod, procedur hodowli
i badania, czego celem ma być zmniejszenie do minimum stresu, bólu i związanego z tym cierpienia zwierząt, które wykorzystywane są do celów naukowych
i badawczych [8–9].
Osiągnięcia przeszłości zapewniające narzędzia w walce o zdrowie i życie
przyszłych pokoleń nie są jednak pozbawione strat. Historia zna wiele przypadków, w których wykorzystanie zwierząt w badaniach nad lekami przyniosło
inne niż spodziewane rezultaty. Odmienność gatunkowa, stopień tolerancji, bezpieczeństwa oraz stosowania i osiąganego efektu pomimo podobieństw natury
fizjologicznej i metabolicznej u zwierząt i ludzi nie do końca jest taka sama,
a w wielu przypadkach zupełnie odmienna. Potwierdzeniem tego jest zestawienie produktów leczniczych, które pomimo badań doświadczalnych na modelu
zwierzęcym z oczekiwanym efektem wprowadzenia do obrotu tychże produktów
zapisały się niechlubną historią stosowania u ludzi (tab. 1.) [10–12].
Ponadto czynnikiem przemawiającym na niekorzyść narażania zwierząt na
cierpienia związane z badaniami były przypadki pokazujące, że zwierzęta odmiennie reagowały na substancje dobrze znane pod względem oddziaływania na
organizm ludzki, jak np. trucizny. Przykładowe porównanie dawek śmiertelnych
cyjanku potasu i skopolaminy przedstawiono na ryc. 1.
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Tabela 1. Porównanie wpływu wybranych leków na organizm ludzki i organizm
zwierząt [10]
Nazwa

U człowieka

U zwierząt

Azauridina

Nie stwierdzono
(dobra tolerancja)

Zanik szpiku kostnego
u psów

Mitoksantryna

Uszkodzenie serca

Nie stwierdzono

Thalidomid

Wady u płodów
po zastosowaniu leku

Nie stwierdzono

Clioquino

Paraliż, ślepota,
a nawet przypadki zgonów

Nie stwierdzono

Taltrimida

Nasilenie stanów
padaczkowych

Nie stwierdzono

Manoplax

Zgon

Nie stwierdzono

Rycina 1. Porównanie dawki śmiertelnej (LD) substancji trujących na organizm człowieka i wybranych zwierząt na przykładzie cyjanku potasu i skopolaminy. Umownie
przyjęto dawkę śmiertelną dla człowieka jako 1 [3]
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Analizując ostatni wiek badań prowadzonych z użyciem zwierząt laboratoryjnych, można stwierdzić, że był to czas niekwestionowalnych zysków, ale
i ogromnych strat. Wraz z nurtem odchodzenia od antropocentrycznego postrzegania świata zmieniają się również zachowania i postrzegania praw człowieka
i otaczającego go świata. Także zdrowie i życie postrzegane są w innych kategoriach. Obserwuje się większą dbałość o profilaktykę i zachowanie zdrowia oraz
poszanowanie życia nie tylko ludzkiego, ale w każdej formie. W swoim felietonie
na temat bioetycznego ujęcia eksperymentów na zwierzętach Emilia Kaczmarek stwierdza, że „z czysto prawnego punktu widzenia sytuacja zwierząt doświadczalnych nigdy jeszcze nie była tak dobra jak obecnie” [13]. Ustawa z dnia
15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych jasno określa zasady przeprowadzania badań i warunkuje
prowadzenie określonych procedur. Dopuszczalne jest wykonywanie badań na
zwierzętach, jeżeli istnieje poważne uzasadnienie takiej potrzeby oraz metody.
W każdym wniosku o prowadzenie badań na zwierzętach analizie poddawane
są metody alternatywne wykluczające użycie zwierząt. Dopiero po całkowitym
wykluczeniu możliwości zastąpienia modelu zwierzęcego inną metodą alternatywną wniosek jest pozytywnie rozpatrywany. Każdy z eksperymentów musi być
starannie opracowany. Po szczegółowym rozpatrzeniu wniosku jednostki badawczej Uchwała Lokalnej Komisji Etycznej zezwala na przeprowadzenie procedury,
co skutecznie weryfikuje rzeczowość badań. Planowane badania mają zakładać
jak najmniejszą liczbę wykorzystanych zwierząt do uzyskania przypuszczalnych
wyników eksperymentu, by ograniczyć liczbę zwierząt zakwalifikowanych do
badania. W szczególny sposób ustawodawca kładzie nacisk na wdrożenie procedury mającej na celu minimalizację bólu oraz „planowanej” śmierci poddanych
badaniu zwierząt. Wszelkie działania wchodzące w skład zarówno hodowli, jak
i prowadzonego eksperymentu podlegają ściśle określonym warunkom, przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa i z poszanowaniem godności zwierząt biorących w nich udział. We wniosku musi się znaleźć dokładna liczba zwierząt
oraz procedura ich hodowli i kwalifikacji do eksperymentu. Zakazane jest wykonywanie procedur, które mogą nieść za sobą nieodwracalne skutki w postaci
bólu, silnego stresu i skutkować uszkodzeniem organizmu. Dobrostan zwierząt
kontrolowany jest przez Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz podlega nadzorowi weterynaryjnemu. Liczne kontrole stanowią nadzór nad hodowcami,
dostawcami i użytkownikami zwierząt laboratoryjnych w zakresie weryfikacji
naruszeń w hodowli i w doświadczeniach oraz w zakresie wdrożenia działań
mających na celu poprawę warunków bytu zwierząt. Ponadto osoby odpowiedzialne za doświadczenia i sprawujące pieczę nad zwierzętami zobowiązane są do
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szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji i zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych, etyki na płaszczyźnie człowiek – zwierzę czy
planowania procedur badawczych. Szkolenia te wymagają dużo czasu, prezentowany materiał oraz stopień przyswojenia go weryfikowany jest za pomocą egzaminów prowadzonych przez zewnętrzne instytucje. Warto zaznaczyć, że ocenie
nie podlega tylko poziom wiedzy osób uprawnionych do pracy ze zwierzętami,
ale również ich umiejętności praktyczne w zakresie opieki nad zwierzętami oraz
prowadzonych procedur. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniego dobrostanu
oraz wysoko wykwalifikowana kadra generują wysokie koszty prowadzonych
badań z udziałem zwierząt [14].
Według Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
w 2019 r. zostało wydanych łącznie 737 pozwoleń na prowadzenie badań z udziałem zwierząt. Z danych tych wynika, że aż 78,0% (tj. 575 pozwoleń) stanowiły
zgody wydane na prowadzenie badań podstawowych. Oznacza to, że większą
część eksperymentów na modelu zwierzęcym stanowiły badania dotyczące oceny
działania nowych substancji lub eksperymentalnych terapii. Natomiast w 15,1%
przypadków wydano zgody na prowadzenie badań translacyjnych lub stosowanych, których celem jest efektywne przełożenie wyników badań podstawowych do
praktyki klinicznej. Prowadzi to do wdrożenia do terapii nowych i innowacyjnych
narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych [15]. Na ryc. 2. przedstawiono liczbę
zwierząt laboratoryjnych wykorzystanych w procedurach badawczych w latach
2015–2019. Przedstawione dane prezentują setki tysięcy zwierząt poddanych eksperymentom laboratoryjnym. Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach ze względu
na wzrost kosztów utrzymania dobrostanu zwierząt zmniejszyła się ich liczba
w eksperymentach z 174 456 sztuk w 2015 r. do 143 103 w roku 2019 [15–19].
Niepokoi, że na przestrzeni lat spadła liczba badań na modelu zwierzęcym,
w których dotkliwość prowadzonych procedur kwalifikowana była jako łagodna,
natomiast wzrosła liczba zwierząt poddanych umiarkowanej oraz terminalnej
dotkliwości prowadzonych procedur (ryc. 3.) [15, 18–19]. Przyczyny tego zjawiska można doszukiwać się we wzroście kosztów prowadzonych badań, bardziej
rygorystycznych procedurach oraz regulacjach prawnych, jak również w zastępowaniu niektórych rodzajów badań z wykorzystaniem zwierząt metodami alternatywnymi.
Ze względu na różnorodność prowadzonych badań oraz kryteria włączenia,
jakie muszą spełniać poszczególne osobniki kwalifikowane do grup badawczych,
jako wadę należy postrzegać niski odsetek powtórnego wykorzystania zwierząt
w innych eksperymentach. Liczbę ponownie włączonych do innych testów zwierząt przedstawia ryc. 4. [20]
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Rycina 2. Liczba zwierząt wykorzystanych w eksperymentach naukowych w latach
2015–2019. Na podstawie sprawozdania Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń
na Zwierzętach [15–19]

Rycina 3. Liczba zwierząt wykorzystanych w badaniach naukowych w latach 2017–
2019 z uwzględnieniem dotkliwości przeprowadzanych procedur. Na podstawie
sprawozdania Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach [15, 18–19].
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Rycina 4. Liczba poszczególnych zwierząt ponownie wykorzystanych w eksperymentach naukowych z podziałem na poszczególne rodzaje. Na podstawie sprawozdania
Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach [20].

Z powyższych danych wynika, że obecnie w Polsce, podobnie jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się stopniowe zmniejszanie
liczby badań prowadzonych na zwierzętach, a wprowadzone regulacje prawne
zapewniają warunki minimalizujące cierpienie i promujące racjonalne wykorzystanie użytych do testów osobników.
Ważnym aspektem, który często jest pomijany w dyskusjach dotyczących
zasadności przeprowadzania testów na zwierzętach, jest wpływ na ich zdrowie
oraz jakość życia i ich opieki medycznej. Wiele metod terapeutycznych opracowywanych na modelach zwierzęcych skierowanych do leczenia ludzi jest następnie wdrażanych i z powodzeniem wykorzystywanych również w medycynie
weterynaryjnej. Badania będące etapem testów przedklinicznych nad lekiem lub
technologią dla ludzi w weterynarii stanowią odpowiednik badań klinicznych,
od których już tylko jeden krok do wprowadzenia nowych rozwiązań terapeutycznych stosowanych w medycynie zwierzęcej.
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Podsumowanie
Etyka, moralność, doświadczenia na modelu zwierzęcym, bilans zysków
i strat – sprzeczności czy wspólny kierunek konieczny do opracowywania i wytwarzania nowych produktów leczniczych i doskonalenia metod i procedur terapeutycznych? Bez wątpienia tytułowa marża cierpienia rozpatrywana jeszcze
dwie–trzy dekady temu była różnicą pomiędzy zupełnie innymi zyskami a kosztami niż analizowana dzisiaj. Mądrością jest nie odcinać się od przeszłości, ale
korzystać z jej osiągnięć i uczyć się na popełnianych błędach. Zmiana postrzegania i traktowania zwierząt doświadczalnych, jakiej skutki obserwujemy obecnie,
pozwala zaryzykować pełne nadziei stwierdzenie, że obraliśmy dobrą drogę ku
zwiększaniu marży naszego dobrostanu, jednak nie poprzez podwyższanie korzyści, a dążąc do minimalizowania kosztów.
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EKSPERYMENT MEDYCZNY
W ŚWIETLE ART. 27 KODEKSU KARNEGO
Wprowadzenie
W epoce rozwoju nauki społeczeństwo coraz bardziej sobie uświadamia, że
droga do wiedzy wiedzie przez coraz bardziej kontrolowane eksperymenty. Najistotniejszymi celami medycyny jest troska o ludzi chorych i leczenie. Podstawowymi wyznacznikami jej postępu są: diagnozowanie, terapia oraz opracowanie
nowych leków i środków leczniczych [1].
Wszystkie badania eksperymentalne wymagają przeprowadzenia badań laboratoryjnych, a w większości wypadków również doświadczeń na zwierzętach
i udziału ludzi zarówno chorych, jak i zdrowych. Poddając się eksperymentom,
zawsze ponosi się pewne ryzyko związane z zastosowaniem nowatorskich metod
diagnostycznych, leczniczych lub nowych produktów leczniczych. Lekarz-badacz może uchylić się od odpowiedzialności karnej za zachowania nowatorskie
w medycynie, które wiążą się z narażeniem zdrowia i życia uczestnika badania,
o czym wspomina art. 27 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1444) (dalej: k.k.) [9]. Przepis ten w ust. 3 odsyła do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który uszczegóławia warunki i zasady zawarte
w art. 27 § 1 i § 2 k.k. [2]
Nieodłącznymi elementami związanymi z udziałem w eksperymencie medycznym są prawo do informacji oraz wyrażenie zgody na udział w badaniu.
W niniejszym tekście zostaną przedstawione najważniejsze zasady prowadzenia
eksperymentów medycznych, kto może wziąć w nim udział, a także wątpliwości,
jakie w tym zakresie zgłaszają bioetycy.

Eksperyment medyczny
Medycyna od wieków stała przed koniecznością podejmowania ryzyka związanego z zastosowaniem nowatorskich metod leczenia i diagnozy. Może się to
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odbywać za pomocą instrumentów, które służą rozwojowi medycyny, a takimi
są eksperymenty medyczne. Budzą one wiele wątpliwości wśród społeczeństwa –
w kontekście prawnym i etycznym. Trzeba mieć jednak na względzie, że to eksperymentowanie i poszukiwanie nowych rozwiązań w celu ułatwiania i poprawy
życia ludzi stanowi podstawę rozwoju ludzkości [2].
Prowadzenie eksperymentów było początkowo związane wyłącznie z organizmami zwierzęcymi. Jednakże szybko się okazało, że organizm zwierzęcy znacznie różni się od ludzkiego i stwierdzono, że w naukach medycznych konieczne
jest eksperymentowanie na ludziach [3]. W związku z tym, że podmiotem prowadzenia tego typu badań jest człowiek, aspekt naruszenia jego podstawowych
praw i dóbr został objęty ścisłym reżimem prawnym zarówno międzynarodowym, jak i krajowym [2].
Regulacje związane z eksperymentowaniem na ludziach zaczęto wprowadzać po nadużyciach, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej. Do najbardziej znanych przykładów eksperymentów z tamtego okresu należą te, które
przeprowadzał Josef Mengele, nazywany „Aniołem Śmierci”, czy Sigmund Rascher. Pierwszy z nich zajmował się badaniem bliźniąt jednojajowych w obozie
koncentracyjnym w Auschwitz, zaś drugi analizował wytrzymałość ludzkiego
organizmu na wychłodzenie w obozie w Dachau. Innym pseudonaukowcem był
m.in. Horst Schumann zajmujący się badaniami związanymi z naświetlaniem
narządów rodnych, co miało wywoływać bezpłodność [4]. Warto zauważyć, że
to właśnie na takim gruncie w III Rzeszy powstała pierwsza ustawa regulująca
prawa zwierząt, uchwalona w 1933 r., ograniczająca możliwość przeprowadzania wiwisekcji (eksperymentów) na zwierzętach. Stało się to dopuszczalne tylko
w określonych ściśle przypadkach, jednakże priorytetem było minimalizowanie
cierpień zwierząt [5]. Nie istniało natomiast żadne prawo ani choćby ograniczenia w zakresie wykorzystywania ludzi jako „króliki” doświadczalne w obozach
śmierci [1]. Odpowiedzią na eksperymenty medyczne prowadzone w nazistowskich Niemczech było uchwalenie w 1947 r. Kodeksu Norymberskiego, który stał
się pierwszym powszechnie uważanym dokumentem, określającym regulacje
w zakresie eksperymentów na ludziach, opartych na świadomej zgodzie [6].
Wskazane normy stały się jednak w obliczu dynamicznego rozwoju nauki
niewystarczające. Dlatego też pojawiały się kolejne akty regulujące kwestię przeprowadzania doświadczeń na ludziach. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy uzupełniło zasady wynikające z Kodeksu Norymberskiego w Deklaracji Helsińskiej,
która stała się podstawą wytycznych do prowadzenia tego typu badań [7]. Podkreśla się w niej, że dobro badanej osoby musi przeważać nad interesem nauki
oraz społeczeństwa [8].
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Artykuł 27 § 3 k.k. w odniesieniu do zasad i warunków dopuszczalności
eksperymentu medycznego odsyła do odrębnej regulacji ustawowej, tj. do ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 514) (dalej: u.z.l.) [10].
Kodeks karny nie zawiera definicji legalnej eksperymentu medycznego. Jednakże w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w art. 21, dokonano
rozróżnienia na eksperyment leczniczy i badawczy [10].
Eksperyment leczniczy, w literaturze nazywany również terapeutycznym
[11], polega na wprowadzaniu przez badacza nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych. Celem
tego typu eksperymentów jest osiągnięcie bezpośrednich korzyści dla zdrowia
osoby chorej. W ustawie wskazano, że może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeśli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Efektem eksperymentu ma być polepszenie zdrowia
pacjenta [12]. Ustawa nie zawiera żadnych norm w kontekście ryzyka podczas
jego przeprowadzania. Uznaje się natomiast, że jest on dopuszczalny, gdy inne
uznawane środki nie są wystarczające na wyleczenie pacjenta [13].
Eksperyment badawczy, zgodnie z art. 21 ust. 3 u.z.l., ma charakter doświadczalny i zmierza do pogłębienia wiedzy naukowej. Istotne w tym zakresie
jest to, że może być przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej.
Podejmowanie tego typu eksperymentów jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy
uczestnictwo w nim nie wiąże się z ryzykiem lub to ryzyko jest minimalne i nie
pozostaje w dysproporcji do jego możliwych pozytywnych rezultatów. Lekarz
prowadzący eksperyment badawczy ma obowiązek przerwać go, jeżeli w czasie
jego trwania nastąpi nieprzewidziane zagrożenie zdrowia lub życia osoby w nim
uczestniczącej [10].
W obu ustawach wymienione zostały przesłanki dopuszczalności eksperymentu medycznego na ludziach. W art. 27 ust. 1 k.k. oraz art. 22 u.z.l. wskazano,
że warunkiem przeprowadzenia tego typu ekskrementów jest wystąpienie istotnego znaczenia spodziewanej korzyści leczniczej lub poznawczej. Jednocześnie
musi wystąpić założenie, że oczekiwane korzyści oraz celowość i sposób prowadzenia eksperymentu są zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz zasadami
etyki lekarskiej [9–10]. Teorię tę potwierdzają również unormowania zawarte
w Kodeksie Etyki Lekarskiej (dalej: KEL) [14]. W art. 42 KEL zostało podkreślone, że eksperymenty medyczne z udziałem ludzi mogą być przeprowadzane
przez lekarzy tylko jeżeli służą poprawie zdrowia pacjenta, który bierze udział
w badaniu, bądź w istotny sposób poszerzają zakres wiedzy oraz umiejętności
lekarzy [14].
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Wymogi przeprowadzania eksperymentu medycznego
Istotną przesłanką legalności eksperymentu jest zgoda potencjalnego uczestnika poddawanego eksperymentowi medycznemu. Zgoda ta powinna zostać
zawarta w formie pisemnej. Jeśli nie jest to możliwe, może być ona wyrażona
w obecności dwóch świadków, co odnotowuje się w dokumentacji lekarskiej.
Przy czym powinna być ona zgodą świadomą, wyrażoną przez osobę zdolną do
składania takich oświadczeń [15]. Art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
[16] stanowi, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Wykluczone zatem jest przeprowadzanie eksperymentów na dzieciach poczętych, osobach całkowicie ubezwłasnowolnionych, żołnierzach służby zasadniczej oraz osobach pozbawionych
wolności (art. 26 ust. 3 u.z.l.) [10]. Wyjątkiem od tej reguły są badania, które są
prowadzone dla dobra wskazanych grup (art. 43 ust. 3 KEL) [14].
Ewentualna zgoda uczestnika eksperymentu powinna być oparta na kompletnej informacji o spodziewanych korzyściach i grożących tej osobie ujemnych
skutkach wraz z prawdopodobieństwem ich powstania. Istotną kwestią jest także
udzielenie uczestnikowi możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na
każdym jego etapie. Ponadto informacje te powinny zostać przedstawione tak,
aby były zrozumiałe i odpowiadały możliwościom percepcyjnym tej konkretnej
osoby poddawanej eksperymentowi [17]. Zasada, że zgoda powinna być udzielona osobiście, doznaje pewnych modyfikacji w wyjątkowych sytuacjach.
W przypadku, gdy w eksperymencie medycznym bierze udział osoba małoletnia, wymagana jest pisemna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Jest
to tzw. zgoda zastępcza [18]. Natomiast jeżeli małoletni ukończy 16 lat lub jest
w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć się na temat swojego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda (art. 20 ust. 2 u.z.l.) [10].
W ten sam sposób zostało uregulowane wyrażenie zgody przez osoby całkowicie
ubezwłasnowolnione (art. 20 ust. 4 u.z.l.) [10]. Mamy wówczas do czynienia ze
zgodą kumulatywną.
Uzyskanie zgody zastępczej występuje również, gdy osoba mająca pełną
zdolność do czynności prawnych nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć
opinii w zakresie swego uczestnictwa w eksperymencie. W takiej sytuacji zgodę
wydaje sąd opiekuńczy. Sąd ten jest też właściwy, gdy udzielenia zgody odmawia
przedstawiciel ustawowy tej osoby [19].
W sytuacjach niecierpiących zwłoki i ze względu na bezpośrednie zagrożenie
życia możliwe jest przeprowadzenie eksperymentu medycznego bez uzyskania
uprzedniej zgody osoby uczestnika, jej przedstawiciela lub sądu. Wyjątek ten
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może mieć zastosowanie jedynie, gdy nie można uzyskać na czas zgody osoby
uprawnionej [1].
Ważną regulacją dotyczącą wyrażenia świadomej zgody na udział w eksperymencie, jest podkreślana w art. 27 u.z.l. możliwość jej cofnięcia na każdym
stadium eksperymentu. Co więcej, lekarz jest zobowiązany do przerwania eksperymentu leczniczego, gdy w czasie jego prowadzenia będzie zagrożone zdrowie uczestnika, które będzie przewyższało spodziewane dla niego korzyści, zaś
w przypadku eksperymentu badawczego, jeżeli nastąpi niespodziewane zagrożenie zdrowia lub życia osoby poddanej eksperymentowi [10].
Ponadto eksperymenty medyczne powinny być prowadzone w oparciu o zasady etyczne, które są zgodne z zaleceniami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good
Clinical Practice). Nad bezpieczeństwem i respektowaniem tych praw czuwają
niezależne komisje bioetyczne [20]. Komisja taka ocenia kwalifikacje badacza do
prowadzenia zgłoszonego eksperymentu, a także czy dobór substancji, sprzętu,
osób, które będą uczestniczyć w eksperymencie oraz sposób uzyskiwania zgody
i informowania pacjenta, jest prawidłowy. Każdy eksperyment powinien być
oceniany indywidualnie, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo,
odpowiednie warunki i metody badania eksperymentalnego oraz kontrolować,
czy wyrażono pełną i świadomą zgodę na udział w eksperymencie [21].
W aktualnym stanie wiedzy jednym z warunków zasadności eksperymentów
jest zachowanie reguł ostrożności. Istotne jest też to, aby lekarz, który prowadzi eksperyment medyczny, był przeświadczony, że spodziewane korzyści dla
pacjenta przeważają w znaczący sposób nad nieuniknionym ryzykiem. Lekarz-badacz może bowiem w przypadku eksperymentów medycznych podejmować
wyłącznie minimalne ryzyko. To oznacza, że nie może on narażać pacjenta na
ryzyko w stopniu większym niż to, które grozi osobie niepoddającej się temu eksperymentowi (art. 42a KEL) [14]. Dlatego też każdy eksperyment powinien być
poprzedzony próbami laboratoryjnymi i doświadczeniami na zwierzętach [2].

Etyczna ocena stosowania eksperymentów medycznych
Eksperymenty medyczne powinny być oparte na zasadach etycznych i na
najwyższym poziomie dotychczasowej wiedzy medycznej. W miarę jednak
wzrostu potęgi oraz skuteczności badań medycznych może pojawić się problem
bezpieczeństwa jednostki. Podkreśla się, że każda grupa badawcza powinna
opierać się na odpowiednich badaniach podstawowych i na doświadczeniach
przeprowadzanych na zwierzętach. Ogromny rozwój medycyny spowodował
jednak, że dostrzeżono, iż między organizmem ludzkim a zwierzęcym, mimo
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dużego podobieństwa, istnieją również dość duże różnice, m.in. w infrastrukturze komórkowej, przemianie materii czy chociażby w działaniu hormonów. To
powoduje, że nie da się wyników badań na zwierzętach przenieść na człowieka,
bowiem próby takie nie dają miarodajnej odpowiedzi na to, jaka będzie reakcja
osoby chorej [12]. Dlatego, mimo wielu kontrowersji, to właśnie eksperymenty
medyczne na ludziach stanowią nieodłączny element nowatorstwa [1].
Nie należy zatem stosować metod eksperymentalnych, jeśli taki sam efekt
można osiągnąć przy zastosowaniu metody już sprawdzonej. Owszem, nauki
medyczne nie mogą zrezygnować z wprowadzania w odpowiednich przypadkach
leczenia nowymi, ale jeszcze niewystarczająco sprawdzonymi lekami czy zabiegami. Jest to bowiem dla ludzi, szczególnie nieuleczalnie chorych, ostatnia deska
ratunku i nadzieja, że ich stan zdrowia chociaż minimalnie się poprawi albo ich
ból zostanie złagodzony. To przemawia za tym, aby badania naukowe mogły odbywać się również z udziałem ludzi. W przeciwnym razie mogłoby to skutkować
zahamowaniem postępu w zapobieganiu, rozpoznawaniu i leczeniu wielu chorób.
Trzeba podkreślić, że nawet każda wykonana po raz pierwszy operacja lub zabieg,
czy zastosowanie nowego leku jest na początku eksperymentowaniem [22].
Niewątpliwie wszyscy badacze przeprowadzający eksperymenty medyczne
na ludziach powinni mieć na względzie, że jednostką, na której pracują, jest
człowiek. Nawet w takim przypadku, gdy dochodzi do jego uprzedmiotowienia
w eksperymencie, przysługuje mu szczególna wartość etyczna, którą jest godność. Dlatego też podejmowane działania w tym zakresie muszą znaleźć zarówno
prawne, jak i moralne usprawiedliwienie [7]. Wymaga to przestrzegania wytycznych, które regulują zarówno akty prawa międzynarodowego, jak i krajowego.
Nieodłącznym elementem jest świadoma zgoda badanego na udział w badaniu
eksperymentalnym. Każdy uczestnik dobrowolnie i z pełną świadomością, oczywiście z pewnymi wyjątkami, powinien wyrazić chęć i zgodę na udział w badaniu. Ma on zatem też prawo do uzyskania pełnej i dokładnej informacji o celu,
przebiegu i ewentualnym zysku badania, a także o możliwości rezygnacji. Jest
to bowiem prawo danej jednostki do autonomii i samostanowienia o swoim życiu. Zawsze jednak wzgląd na dobro człowieka powinien górować nad pasją badawczą prowadzącego doświadczenia [23]. Lekarze bowiem powinni zdać sobie
sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności w procesie szukania innowacyjnych
metod badawczych, a które mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia
uczestnika, czy jego śmierć [24].
W kontekście badań eksperymentalnych i kwestii ich moralno-etycznego
prowadzenia trzeba również wspomnieć o eksperymentach na zwierzętach. Wymagane jest poprzedzenie prowadzenia eksperymentów na ludziach badaniami
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in vitro oraz in vivo na zwierzętach. Pomimo że naukowcy mają dobre intencje,
to coraz częściej pojawiają się propozycje ograniczenia liczby eksperymentów
na zwierzętach, w szczególności tych, które są drastyczne i powodują ból oraz
cierpienie. Argumentem za tym jest także objęcie zwierzęcia właściwą ochroną poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych. Takie inicjatywy
zmierzają do poprawy dobrostanu zwierząt oraz ograniczenia eksperymentów.
Zwierzę nie ma możliwości wyrażenia lub niewyrażenia zgody na eksperyment
medyczny, zatem to ludzie muszą dbać o to, aby ich dobro było odpowiednio
poszanowane, aby prawidłowo je taktować i w miarę możliwości zapewnić im
ochronę przed cierpieniem [2, 25].
Zarówno oczekiwanie osiągnięcia spodziewanej korzyści, jak i celowość
przeprowadzenia eksperymentu w świetle aktualnego stanu wiedzy muszą być
zasadne. Uzasadnieniem dla akceptacji pewnego stopnia ryzyka jest konieczność
zapewnienia postępu w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego
oraz wprowadzania nowatorskich rozwiązań, które inaczej nie byłyby możliwe.
Znamienne jest to, że dokonywane odkrycia i wynalazki służą postępowi, co
nie zmienia faktu, że mogą być wykorzystywane także przeciwko ludzkości. Ta
problematyka aktualnie pozostaje niezwykle istotnym dylematem wśród uczonych. Konieczne może okazać się ograniczanie możliwości eksperymentowania
w danej dziedzinie czy nawet całkowity jego zakaz. Współcześnie problem dotyczy prac badawczych związanych z klonowaniem organizmów, inżynierią genetyczną, jak również eksperymentów na embrionach ludzkich przy procedurze
zapłodnienia pozaustrojowego [26].

Podsumowanie
Mając na uwadze aktualny stan wiedzy medycznej i jej nieustanny rozwój,
przedstawione w tekście regulacje prawne, mimo wprowadzenia wielu aktów
normujących kwestię prowadzenia eksperymentów medycznych, nie są jeszcze
w pełni doskonałe i pełne. Nie jest możliwy postęp medycyny bez prowadzenia
doświadczeń i badań na żywych organizmach. W przypadku, gdy mamy do czynienia z udziałem człowieka w eksperymentach medycznych, zawsze powstają
wątpliwości i kontrowersje odnoszące się chociażby do określenia prawnych
granic wolności prowadzenia tych badań czy dopuszczalnego ryzyka. Na szali
stawiane jest życie i zdrowie człowieka. Dlatego też, nauczeni doświadczeniami
z przeszłości i stojąc na straży legalności eksperymentów medycznych, trzeba
podkreślić, że każda jednostka ma prawo do samostanowienia i podjęcia odpowiedzialnej i świadomej zgody na udział w takim eksperymencie. Nie może

338

Renata Zaręba, Edyta Rysiak, Piotr Worona, Ilona Ościłowska

być do tego zmuszona przez badacza czy osobę trzecią. Nie ma również wątpliwości, że udział zwierząt w eksperymentach jest nieodzowny. Jednak i w tej
kwestii pojawiają się coraz liczniejsze głosy, że jest to nieetyczne i niemoralne
ze względu na rozmiar ich cierpień podczas takich badań. Co więcej, spełnienie
przesłanek legalności będzie wyłączało odpowiedzialność karną lekarza-badacza, jeżeli eksperyment nie przyniesie oczekiwanych, pozytywnych rezultatów,
nawet jeżeli będzie się to wiązało z narażeniem życia i zdrowia osoby poddanej
eksperymentowi. W oparciu o wskazany w art. 27 k.k. kontratyp następuje bowiem uchylnie bezprawności. Badacz zatem powinien dążyć do tego, aby została
zachowana równowaga pomiędzy badaniami naukowymi a ochroną człowieka
i jego praw, tak aby nie zahamować postępu medycyny.
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ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ
OCHRONY ZWIERZĄT
Wprowadzenie
Faktycznie, przydałyby się nam oczy zwierząt,
żebyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć, na czym polega dramat,
jaki ludzie im zgotowali.
Ludzkie najwyraźniej nam nie wystarczają.
Jonathan Safran Foer, Zjadanie zwierząt [1]

W literaturze przedmiotu uważa się, że początki zinstytucjonalizowanego
Ruchu Praw Zwierząt rozpoczęły się w XIX-wiecznej Europie, kiedy to sprzyjające okoliczności pozwoliły na głoszenie wolnościowych ideałów o prawa kobiet przez sufrażystki oraz przez abolicjonistów – o wolność dla ciemnoskórych
niewolników [2].
Pierwsze grupy ruchu animalistycznego, które rozpoczęły oficjalne działania
(poprawa sytuacji i statusu zwierząt, edukacja i promocja wegetariańskiego stylu
życia wśród społeczeństwa), pojawiły się w Wielkiej Brytanii, a następnie zaczęły
się rozwijać w innych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych [2].
Pierwszy projekt ustawy mającej zapobiegać znęcaniu się nad zwierzętami
powstał w roku 1800 w Brytyjskiej Izbie Gmin i miał na celu wprowadzenie zakazu organizowania walk pomiędzy psami a bykiem. Niestety, część członków Izby
i opinii publicznej projekt wyśmiała i został on odrzucony [3]. Kolejna próba, ale
dotycząca znęcania się nad końmi, była podjęta w 1821 r. i także zakończyła się
niepowodzeniem. Dopiero rok później zatwierdzono zapis zakazujący znęcania
się nad zwierzętami, które były cudzą własnością [3].
W roku 1824 Richard Martin z grupą współpracowników założyli Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), pierwszą organizację
zajmującą się ochroną praw zwierząt [4]. Dzięki temu wprowadzono wiele przepisów zakazujących np. znęcania się nad zwierzętami, określających warunki ich
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transportu oraz uboju i wprowadzających ograniczenia przeprowadzania na nich
badań naukowych [5].
W 1878 r. powstało Victoria Street Society, założone przez Frances Power
Cobbe (irlandzką pisarkę i sufrażystkę), domagające się wprowadzenia obowiązku stosowania narkozy podczas wykonywanych zabiegów, usypiania zwierząt im
poddawanych, zanim się z niej wybudzą, oraz zakazu przeprowadzania zabiegów
wiwisekcyjnych na psach, kotach oraz koniach [6].
Za rzeczywisty początek działalności Ruchu Animalistycznego w USA uważa
się 1866 r., w którym Henry Bergh założył organizację American Society for the
Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), wzorowaną na brytyjskim RSPCA [7].

Wybrane organizacje międzynarodowe
W dzisiejszym świecie traktowanie zwierząt jak rzeczy jest na porządku dziennym,
a traktowanie zwierząt jak zwierząt jest czymś nadzwyczajnym.
Jonathan Safran Foer, Zjadanie zwierząt [1]

World Society for the Protection of Animals (WSPA)

Źródło: [29]

Organizacja powstała w 1981 r. w wyniku połączenia dwóch podobnych
organizacji World Federation for the Protection of Animals (WFPA, założonej
w 1953 r.) oraz International Society for the Protection of Animals (ISPA – założonej w 1959 r.) [8]. Jest to międzynarodowa organizacja non profit oraz federacja
ponad 900 organizacji o podobnej działalności działających w ponad 150 krajach
[8]. Jej główne biuro znajduje się w Londynie. Ma także biura w 13 krajach. Są
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to: Australia, Brazylia, Dania, Holandia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Niemcy,
Nowa Zelandia, Tajlandia, Tanzania, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania [8].
Jej celem jest walka o polepszanie warunków życia zwierząt na świecie, o „świat,
w którym dobrostan zwierząt ma znaczenie, a ich cierpienie kończy się (…) budowanie zjednoczonego, globalnego ruchu na rzecz zwierząt”, m.in. poprzez [8]:
• prowadzenie szerokich działań skierowanych przeciw ogólnemu, okrutnemu
traktowaniu zwierząt, w tym np. akcji przeciw nieetycznemu traktowaniu
i wykorzystywaniu zwierząt, takich jak np. walki byków, wielorybnictwo,
łapanie delfinów, zaprzestanie praktyk hodowli, „tańców”, walk niedźwiedzi;
• prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących pracy i opieki nad zwierzętami, włączając w to program dla weterynarzy oraz właścicieli zwierząt
i dzieci;
• aktywne pomaganie zwierzętom będącym w potrzebie, podczas np. kataklizmów naturalnych czy wojen (zapewnienie jedzenia, schronienia, opieki
lekarskiej).
WSPA zorganizowało m.in. [8]:
• międzynarodową kampanię na rzecz UDAW (Universal Declaration on
Animal Welfare), która miała na celu zatwierdzenie przez ONZ zbiór praw
respektujących ochronę zwierząt;
• w czasie tsunami w 2004 r. czy huraganu Katrina zorganizowało schronienie,
żywność i opiekę lekarską dla bezdomnych zwierząt.
WSPA zapewniła ewakuację zwierząt z Kuby przed huraganem Paloma. Była
pierwszą organizacją, która rozpoczęła działania związane z ochroną zwierząt po
uderzeniu cyklonu Nargis w Birmie w 2008 r.

Vegetarians International Voice For Animals

Źródło: [30]

Międzynarodowa organizacja założona w 1994 r. przez Juliet Gellatley, zajmująca się ochroną praw zwierząt, promocją zdrowego stylu życia i żywienia [9].
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Animal Liberation Front (ALF)

Źródło: [31]

Międzynarodowa organizacja powstała w roku 1976 jako ogólnoświatowy
ruch radykalnych obrońców zwierząt walczący o ich prawa, ale uznawana przez
rząd USA za terrorystyczną [10]. Działa poprzez [10]:
• stosowanie akcji bezpośrednich mających np. na celu natychmiastowe uwolnienie zwierząt z miejsc, w których dzieje im się krzywda, w tym uwalnianie
zwierząt z ferm futrzarskich i hodowlanych;
• prowadzenie radykalnych działanie na szkodę instytucji powodujących cierpienie u zwierząt, w tym niszczenie mienia laboratorium wiwisekcyjnych,
rzeźni itp.

Great Ape Project (GAP)

Źródło: [32]

Międzynarodowa organizacja założona w 1994 r. przez Petera Singera i Paola
Cavalieriego [11]. W swych szeregach skupia prymatologów, antropologów, etyków i innych specjalistów. Znanymi działaczami organizacji są Richard Dawkins
(brytyjski zoolog, etolog, ewolucjonista i publicysta), Peter Singer (australijski
etyk), Jane Goodall (brytyjska badaczka w dziedzinie prymatologii, etologii i antropologii) [11]. Działania organizacji obejmują [11]:
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• uchwalenie międzynarodowej deklaracji praw małp człowiekowatych (Hominidae), gwarantującej im prawo do życia, prawo do wolności oraz wolność
od tortur;
• propagowanie, że człowiekowate przejawiają wiele cech, np. świadomość
własnego istnienia w czasie, są inteligentne, zdolne do refleksji, głębokich
przeżyć emocjonalnych i urozmaiconych zachowań społecznych, potrafią się
porozumiewać za pomocą języka migowego, spełniają kryterium osoby, zaś
„różnica między wielkimi małpami a ludźmi jest różnicą stopnia, nie rodzaju,
wobec tego diametralnie różne traktowanie ludzi i małp jest bezzasadnym
szowinizmem gatunkowym” [11].
Deklaracja praw człowiekowatych obejmuje trzy postulaty [11]:
• prawo do życia – życie wszystkich człowiekowatych podlega ochronie, która
może zostać zniesiona tylko w skrajnych sytuacjach, takich jak samoobrona;
• prawo do wolności – wielkie małpy mają prawo do życia w naturalnym środowisku. Te zaś, które żyją poza nim, muszą mieć zapewnione komfortowe
warunki, kontakt z innymi przedstawicielami gatunku oraz wolność od komercyjnej eksploatacji;
• wolność od tortur – celowe zadanie fizycznego lub psychicznego cierpienia
człowiekowatym jest torturą zabronioną prawem.

Wybrane organizacje zagraniczne
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)

Źródło: [33]

Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt
założone w 1866 r. przez Henry’ego Bergha, zajmujące się organizacją pomocy dla
zwierząt z siedzibą na Manhattanie [12]. Organizacja miała zapewnić środki na
działalność skierowaną na zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt w Stanach
Zjednoczonych, w tym propagowanie poszanowania praw zwierząt, adoptowanie
ich, ograniczenie eutanazji zwierzęcej i ukazywanie pozytywnych cech kontaktu
z nimi [12].
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Sea Shepherd Conservation Society

Źródło: [34]

Jest to organizacja non profit, założona w roku 1977 przez Paula Watsona
i innych pierwszych członków Greenpeace’u [13], mająca siedzibę w Friday Harbor w Stanach Zjednoczonych. Działa na rzecz ochrony przyrody i środowiska
morskiego, w tym w zakresie zwalczania nielegalnego połowu wielorybów i polowania na foki [13]. W 2008 r. Animal Planet stworzyło program Whale Wars,
w którym prezentowano sfilmowane starcia i konflikty członków organizacji z japońską flotą wielorybniczą na Oceanie Południowym. Akcje organizacji często
nagłaśniają muzycy „zorientowani na ekologię”, np. Omnia, i wspierane są przez
twórczość grup muzycznych Gojira oraz Heaven Shall Burn (teledysk do utworu
My Heart And The Ocean z albumu Of Truth & Sacrifice z 2020) [13].

Band of Mercy
To radykalna grupa założona w roku 1972 przez Ronniego Lee i Cliffa Goodmana. Lee chciał, aby działalność grupy realizowała ideę połączenia współczucia
i bojowości („aktywne współczuci”) [14]. W 1976 r. część członków organizacji
przeszła do Animal Liberation Front. Członkowie grupy zajmowali się akcjami
bezpośrednimi, sabotażem, utrudnianiem i dążeniem do uniemożliwienia polowań dokonywanych przez myśliwych. Działacze zostawiali ulotki tłumaczące dlaczego dokonali zniszczeń, jednocześnie zaznaczając, że nie były to ataki
osobiste [14]. W 1973 r. organizacja była autorem pierwszego w historii ruchu
wyzwolenia zwierząt aktu podpalenia, dokonanego po tym, gdy członkowie Band
of Mercy dowiedzieli się, że Hoechst Pharmaceuticals ma budynek laboratorium
w pobliżu Milton Keynes [14].
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Animal Aid

Źródło: [35]

Założona w roku 1977 brytyjska organizacja non profit [15]. Działania jej
obejmują [15]:
• zwiększenie świadomości społecznej oraz moralnej odpowiedzialności na
temat nadużyć wobec zwierząt, w szczególności w laboratoriach wiwisekcji
i fermach przemysłowych;
• doprowadzenie do zmiany przepisów i wprowadzenia reform prawnych, aby
ostatecznie zapobiegać wykorzystywaniu zwierząt;
• przeprowadzanie pokojowych kampanii przeciw wszelkim formom nadużyć
zwierząt;
• promowanie stylu życia wolnego od okrucieństwa;
• badanie i ujawnianie aktów okrucieństwa wobec zwierząt;
• wydawanie raportów, ulotek edukacyjnych, wideo, biuletynu i katalogów
promujących produkty wolne od okrucieństwa wobec zwierząt.
Organizację wspierają m.in. Thom Yorke, Jilly Cooper, Simon Cowell, Annette Crosbie, Alan Davies, Stella McCartney, Richard Wilson, Wendy Turner
Webster i Massive Attack [15].

Physicians Committee for Responsible Medicine

Źródło: [36]

Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej to amerykańska organizacja non profit założona w 1985 r. przez Neala Bernarda [16]. Zajmuje się,
w ramach profilaktyki zdrowotnej wielu chorób cywilizacyjnych, promowaniem
diety wegańskiej, a także popularyzacją metod prowadzenia badań naukowych
niewiążących się z wykorzystywaniem zwierząt [16].
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Animal Aid Unlimited (AAU)

Źródło: [37]

Indyjska organizacja ratująca zwierzęta, założona w roku 2002 z siedzibą
w mieście Radżastan w Udaipur. Zajmuje się ratowaniem i leczeniem zwierząt
chorych, rannych, utkniętych lub wymagających pilnej pomocy medycznej
i opieki [17].

Anima International

Źródło: [38]

Jest duńską organizacją zajmującą się prawami zwierząt, założoną w roku
2000. Zasadniczym przedmiotem jej działalności są gospodarstwa produkcyjne
i przemysł futrzarski [18]. Na organizację składają się oddziały w Polsce, Rosji,
Estonii, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Litwie, Białorusi i Ukrainie [18].
Działania koncentrują się wokół [18]:
• dokumentacji realiów ferm przemysłowych i okrucieństwa wobec zwierząt,
którego są one przyczyną (ok. 40 śledztw z ponad 10 krajów, dokumentujących m.in. warunki oraz sposób traktowania zwierząt na fermach brojlerów
w Polsce, fermach futrzarskich i rybackich na Litwie, farmach foie gras na
Ukrainie, a w konsekwencji wycofanie tego specjału z menu 11 restauracji
w Wielkiej Brytanii);
• redukowania cierpienia zwierząt poprzez nacisk na firmy i dążenie do wycofania stosowanych tam okrutnych praktyk;
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• organizacji konferencji, szkoleń (aktywność w 53 koalicjach, organizacja
dwóch międzynarodowych konferencji dotyczące praw zwierząt, ponad
50 szkoleń o zasięgu krajowym i międzynarodowym);
• tworzenia ulotek, plakatów, podcastów i webinariów będących źródłami wiedzy, którymi dzielą się z ponad 30 organizacjami;
• współpracy z ustawodawcami, żeby zagwarantować pewne i natychmiastowe
kroki w stronę ochrony zwierząt;
• promowania diety roślinnej oraz wprowadzania do diety roślinnych alternatyw, współpracując z ekspertami.
W 2018 r,, wraz z oddziałem ukraińskim, organizacja zorganizowała pierwszą na Ukrainie konferencję dotyczącą praw zwierząt, a w roku 2019 taką samą
w Rosji [18]. W 2019 r. uznana została przez Animal Charity Evaluators za jedną
z czterech najefektywniejszych organizacji prozwierzęcych na świecie, określanych jako Top Charity [18].

Wybrane polskie organizacje
Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta
Immanuel Kant [19]

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ)

Źródło: [39]

Pierwsze Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami powstało w Warszawie
w roku 1864 jako druga tego typu organizacja na świecie po brytyjskim Królewskim Towarzystwie Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA)
i dwa lata przed Amerykańskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu
wobec Zwierząt (ASPCA), działając jednocześnie na terenie zaboru rosyjskiego
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i austriackiego [20]. Jednym z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński.
Z Towarzystwem współpracowali także Aleksander Świętochowski, Bolesław
Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski oraz wielu innych wybitnych Polaków [20]. W okresie II wojny światowej działacze TOZ nieśli pomoc zwierzętom
na terenie zbombardowanych miast oraz dbali o konie wykorzystywane przez
wojsko, a po jej zakończeniu pomagali zwierzętom do 1951 r., w którym to Towarzystwo zostało rozwiązane [20]. Do czasu reaktywacji w roku 1957 działacze
pracowali w podziemiu [20].
TOZ jest stowarzyszony ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i współpracuje z Królewskim Towarzystwem dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA – the Royal Society for the Protection of Animals)
z Wielkiej Brytanii oraz jest członkiem Eurogroup for Animalas w Brukseli. To
największa ogólnopolska organizacja ochrony zwierząt i skupia obecnie 96 jednostek terenowych, której działania Stowarzyszenia związane są z [20]:
• humanitarnym obchodzeniem się ze zwierzętami i zapewnieniem im niezbędnych warunków bytowania;
• kształtowaniem właściwego stosunku do świata zwierząt jako dobra narodowego;
• prowadzeniem interwencji mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec
zwierząt (Towarzystwo prowadzi inspektorat ochrony zwierząt);
• podejmowaniem starań w celu rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, w tym prowadzenie 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz dwóch
schronisk: w Celestynowie i Swarzędzu (ze środków własnych), a także kontrolowanie 65 pozostałych schronisk w Polsce prowadzonych przez urzędy
miast i osoby prywatne
• doskonaleniem metod zapobiegania nadpopulacji psów i kotów;
• propagowaniem programu identyfikacji i rejestracji komputerowej zwierząt,
polegającego na zaopatrzeniu psa, kota lub innego zwierzęcia w mikroprocesor z zakodowanym stałym numerem. W komputerowej bazie danych pod
tym numerem zarejestrowane są wszystkie informacje dotyczące właściciela
i jego psa. Straż Miejska, schronisko, lecznice weterynaryjne i inspektorzy
TOZ mają czytniki, które w przypadku znalezienia błąkającego się psa odczytują dane z urządzenia, a to umożliwia bardzo szybkie odnalezienie właściciela.
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Front Wyzwolenia Zwierząt (FWZ)

Źródło: [40]

Ogólnopolska organizacja stanowiąca polski odpowiednik międzynarodowego Animal Liberation Front (ALF), założona w 1988 r. w Grudziądzu przez
Dariusza Paczkowskiego (obecnie działa w Fundacji KLAMRA) [21]. W początkowym okresie miała być polskim odpowiednikiem ALF, jednakże całkowicie
odżegnała się od stosowania przemocy i prowadzenia akcji bezpośrednich, kładąc nacisk na akcje jawne (protestacyjne, edukacyjne), skierowane do ludzi [21].
W 1989 r. do FWZ dołączyły pierwsze grupy spoza Grudziądza, potem kolejne,
a w tej chwili organizacja działa w ponad 20 miejscowościach w całej Polsce.
W 1996 r. w trakcie zjazdu w Funce (pow. chojnicki) nastąpił praktyczny rozpad
sieci, a do jej reaktywacji doszło dopiero w roku 2000 [21].

Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt

Źródło: [41]

Fundacja działa w Polsce od 2000 r. Jest pozarządową organizacją pożytku
publicznego, z siedzibą w Warszawie, skupiającą osoby, którym nie jest obojętny
los zwierząt. Prowadzi działalność, której celem jest [22]:
• położenie kresu okrucieństwa wobec zwierząt;
• budowanie świadomości społecznej opartej na współczuciu i odpowiedzialności;
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• pokazanie, że życie z pełnym szacunkiem do innych istot żywych jest potrzebne i możliwe;
• promowanie opieki nad zwierzętami i ochrona praw zwierząt;
• prowadzenie w powyższych celach kampanii informacyjnych, wykładów
w szkołach oraz organizowanie pikiet i manifestacji.
Członkowie organizacji wierzą, że życie zwierząt jest nieodzowną częścią
ludzkiej egzystencji, a człowiek często nie zdaje sobie sprawy, ile zawdzięcza
zwierzętom i że bez nich ludzki świat nie mógłby istnieć [22]. Od 2010 r. jest
wydawcą magazynu „VEGE”, a w 2012 r. przejęła opiekę nad zwierzętami ze
schroniska w Korabiewicach [22].

Fundacja Miasto Kotów (FMK)

Źródło: [42]

Polska organizacja prozwierzęca, założona w roku 2013 w Piotrkowie Trybunalskim. Prezesem fundacji od początku jej działalności jest Dagmara Roszkowska [23]. Działa w oparciu o sieć domów tymczasowych, w których przebywają
zwierzęta oferowane do adopcji, poprzez [23]:
• niesienie pomocy zwierzętom;
• poprawę warunków ich bytowania kotów wolno żyjących;
• walkę z bezdomnością kotów;
• działalność adopcyjną (w latach 2013–2020 fundacja przeprowadziła łącznie
430 adopcji);
• popularyzację idei domu tymczasowego dla zwierząt i organizację sieci takich domów;
• działalność edukacyjną, informacyjną w zakresie opieki nad zwierzętami
domowymi i wolno żyjącymi;
• działalność na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla zwierząt wolno żyjących;
• prowadzenie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji zwierząt skrzywdzonych,
porzuconych;
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• prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt poprzez program kastracji;
• cykliczne akcje budowy domków dla kotów miejskich, które są bezpłatnie
dystrybuowane wśród osób zainteresowanych;
• poradnictwo prawne w zakresie praw i obowiązków osób opiekujących się
kotami miejskimi;
• prowadzenie działalności na trzech płaszczyznach:
 zajęcia z dziećmi i młodzieżą w postaci lekcji i warsztatów (w szkołach
i innych placówkach kulturalno-oświatowych);
 prelekcje i warsztaty dla dorosłych oraz poradnictwo indywidualne w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, prawnych aspektów ochrony
zwierząt, pierwszej pomocy przedweterynaryjnej;
 działalność wydawnicza w postaci publikacji broszur i folderów dystrybuowanych w miejscach publicznych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
Fundacja współpracuje ze społecznymi opiekunami kotów (tzw. karmicielami).

Otwarte Klatki

Źródło: [43]

Ogólnopolskie, pozarządowe stowarzyszenie, założone przez Pawła Rawickiego i Dobrosławę Gogłozę w roku 2012, stanowiące część organizacji Anima
International [24]. Początki stowarzyszenia wiążą się z wrocławską księgarnio-kawiarnią i sklepem fair trade Falanster (współwłaścicielem jest Paweł Rawicki), które skupiają wokół siebie aktywistów organizacji pozarządowych i ruchów
miejskich. W roku 2013 było współzałożycielem Network for Eastern European
Animal Rights (NEAR). Od 2016 r. stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego [24]. Wraz z litewskim oddziałem Tušti Narvai (działającym od
2014) stworzyły w 2016 koalicję Open Cages, do której dołączyły później oddziały w Wielkiej Brytanii (2016, ang. Open Cages UK), Ukrainie (2017, ukr. Відкриті
Клітки), Białorusi (2017, biał. Адчыненыя Клеткi), Rosji (2017, ros. Открытые
клетки) oraz Estonii (2017, est. Nähtamatud Loomad). W roku 2018 koalicja
Open Cages z Anima Denmark (zał. 2000) połączyła się z Anima Norway (zał.
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2017) i powstała organizacja Anima International, a jej dyrektorką generalną jest
Dobrosława Gogłoza [24]. Otwarte Klatki należą także do innych międzynarodowych koalicji zajmujących się prawami zwierząt, jak Open Wing Alliance (od
2016), Fur Free Retailer (od 2013), Eurogroup for Animals (od 2015) czy End
the Cage Age (Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej”, od
2018) [24]. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez [24]:
• promowanie rozwiązań zapobiegających cierpieniu zwierząt w duchu efektywnego altruizmu (na poziomie decyzji indywidualnych konsumentów
i zmian systemowych);
• dokumentowanie warunków chowu przemysłowego;
• edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt;
• dokumentowanie warunków chowu przemysłowego;
• przeprowadzanie śledztwa na fermach futrzarskich i drobiowych;
• działania interwencyjne związane z ratowaniem zwierząt z nielegalnych lub
łamiących prawo ferm, np. w fermie brojlerów w Lisowicach, w fermie lisów
w Raciborsku, w fermie lisów w Kiełczewie, lisa z fermy w Karskach oraz
lisów i psów z fermy w Goliszowie.
Od roku stowarzyszenie organizuje [24]:
• targi i festiwal pod nazwą Veganmania;
• konferencję CARE (Conference on Animal Rights in Europe; dwie edycje:
29–31 lipca 2016 i 16–18 sierpnia 2019);
• wraz z grupą europosłów PiS w roku 2018 wystawę „Make Fur History”
(„Niech futra przejdą do historii”) w Parlamencie Europejskim, mającej zachęcać państwa Unii Europejskiej do zakazu hodowli zwierząt na futra.
Projekt EA Funds uznał Otwarte Klatki za jedną z dziewięciu najskuteczniejszych organizacji prozwierzęcych na świecie. Skuteczność stowarzyszenia doceniony został także przez Open Philanthropy Project i w roku 2017, na podstawie
rekomendacji tej organizacji, Silicon Valley Community Foundation przyznała
Otwartym Klatkom grant finansowy [24].

Stowarzyszenie Empatia

Źródło: [44]

Od 2003 r. działała Inicjatywa Empatia, która w roku 2004 przekształciła
się w ogólnopolskie Stowarzyszenie Empatia. Prezesem została Alicja Spoden-
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kiewicz [25]. Organizacja działa na rzecz praw zwierząt i zmian kulturowych
w relacjach między ludźmi a zwierzętami. Sprzeciwia się m.in. tresurze cyrkowej,
produkcji futer i wykorzystywaniu zwierząt w reklamach mięsa, a jej członkowie są głęboko przekonani, że zwierzętom zdolnym do odczuwania m.in. bólu,
strachu, radości czy przyjemności należą się opieka i szacunek [25]. Jej działania
koncentrują się wokół [25]:
• promocji weganizmu jako idei i sposobu życia pełnego szacunku i współczucia, które nie ograniczają się tylko do ludzi;
• promowania idei praw zwierząt i weganizmu, tj. postawy etycznej i stylu życia
oznaczających świadome wykluczenie (na tyle, na ile to realne i racjonalne)
produktów odzwierzęcych, czyli minimalizację udziału w eksploatowaniu
zwierząt.

Stowarzyszenie Pomocy Królikom (SPK)

Źródło: [45]

Stowarzyszenie Pomocy Królikom (SPK) powstało w roku 2004 w Piasecznie.
Do maja 2014 r. jego główną siedzibą była Warszawa, do maja 2018 – Lublin,
aktualnie – Sopot. Prezesem jest Karolina Kaniewska [26]. Stowarzyszenie ma
cztery centra adopcyjne (placówki): w Sopocie (od 2012), w Krakowie (od 2013),
w Warszawie (od 2015) i w Bytomiu (od 2016). W formie wolontariatu i funkcjonowaniu Domów Tymczasowych Stowarzyszenie działa na terenie Wrocławia,
Lublina oraz Poznania [26]. Działania jego oscylują wokół [26]:
• szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, a w szczególności królikom;
• ograniczania bezdomności zwierząt;
• adopcji królików oraz promocji adopcji (zamiast handlu zwierzętami);
• przeprowadzania kastracji, sterylizacji i ich promocji;
• edukacji oraz przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania
zwierząt, a w szczególności królików, w tym przeciwko doświadczeniom na
zwierzętach, hodowlom zwierząt na futro, hodowlom królików na mięso,
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kupowaniu zwierząt w sklepach i hodowlach, złemu traktowaniu w domu lub
w szkole, sprzedaży i wykorzystaniu królików i innych kręgowców na żywą
karmę dla gadów i drapieżnych ptaków, przeznaczaniu na żywą przynętę
w konkursach norowania w myślistwie.
prowadzenia działu prawnego, doradztwa dla Biura Analiz Sejmowych z dziedziny funkcjonowania Ustawy o ochronie zwierząt, udziału w Koalicji dla
Zwierząt, która uczestniczy w nowelizacji tej ustawy, udziału w Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy;
interwencji na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt – wspólnie z policją,
Strażą Miejską, Inspekcją Weterynaryjną, inspektorami innych organizacji
statutowo zajmujących się ochroną zwierząt; kontrole sklepów, hodowli, domów prywatnych;
porad na temat królików z dziedziny weterynarii, żywienia, opieki, profilaktyki, behawioryzmu oraz platforma komunikacyjna w postaci forum dyskusyjnego, informacje na temat lekarzy weterynarii, którzy specjalizują się
w leczeniu zajęczaków;
prowadzenie Biblioteki Praw Zwierząt i o Zwierzętach – w warszawskiej siedzibie zgromadzony jest ok. 1000 książek (polskich i zagranicznych) na temat
zwierząt.

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

Źródło: [46]

Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Martę Włosek, aktywnie
działającą na rzecz ochrony praw zwierząt [27]. Swoje cele realizuje poprzez [27]:
• działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania
oraz przestrzegania ich praw;
• działania na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii;
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• kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom
dzikim oraz wolno bytującym;
• kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych;
• kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska;
• krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich;
• organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz
schronisk dla zwierząt;
• podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt;
• propagowanie edukacji ekologicznej;
• propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich;
• propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt;
• przeciwdziałanie/zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt;
• sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu
ochrony zwierząt/środowiska i współdziałanie w tym zakresie z organami
administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami;
• udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
Wykaz innych organizacji prozwierzęcych w Polsce można znaleźć np. na
takich stronach, jak https://www.safe-animal.eu/znajdz-fundacje-na-mapie-polski/Ads/foundations, https://zoodoptuj.pl/schroniska-i-organizacje.

Podsumowanie
Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować
ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć.
Jeremy Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa [28]

Walka o prawa zwierząt ciągle trwa. W internecie funkcjonuje nawet grupa
(https://www.facebook.com/groups/681262195255123/) powstała po to, aby zebrać informacje o organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach prozwierzęcych
jedynie z nazwy, a zarabiających na krzywdzie zwierząt.
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Pamiętać należy, że sposób, w jaki traktujemy zwierzęta, to, czy okazujemy im
empatię, jest efektem wychowania, doświadczeń własnych i wpływu środowiska.
Ważną rolę odgrywają tu także edukacja, wyciąganie konsekwencji z okrutnych
zachowań i konieczność informowania organów ścigania o przestępstwach przeciw zwierzętom.
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KAMPANIE SPOŁECZNE
NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT
Wprowadzenie
Wszystko jest połączone.
To, co dzieje się teraz ze zwierzętami, później stanie się z ludźmi.
Indira Gandhi [1]

Pod koniec XX w. w Polsce zaczęło się pojawiać coraz więcej reklam oraz
kampanii nowego rodzaju, niezachęcających do wyboru konkretnego produktu/
usługi, ale stawiających za cel przekonanie odbiorcy do określonej idei, wpływ
na zmianę jego zachowania i/lub nakłonienie do działalności dobroczynnej. Za
pomocą tego rodzaju komunikatów ich twórcy próbują, wykorzystując narzędzia
marketingowe, rozwiązać konkretne problemy społeczne [2].
Kampanie społeczne to „zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, której celem
jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec
określonego problemu społecznego lub prowadzi do rozwiązywania problemu
społecznego blokującego osiąganie dobra wspólnego zdefiniowanego jako dany
cel marketingowy. Kampania społeczna może stosować narzędzia i techniki reklamowe oraz PR” [2].
Za najbardziej pożądany efekt, jaki mogą przynieść kampanie społeczne, uważa się złożoną i głęboką zmianę świadomości społeczeństwa, zarówno
w aspekcie poznania pewnych problemów, jak i ustosunkowanie się do nich
w odpowiedni sposób. Odbiorca powinien dowiedzieć się z kampanii nie tylko o tym, jak powszechnym zjawiskiem jest problem w niej poruszany, ale ma
ona też uwrażliwić na jego przejawy, wskazać drogi pomocy i często możliwość
wsparcia organizacji organizującej kampanię [3–8].
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Beata Tarczydło [8] dzieli kampanie na:
• iinformacyjne – celem jest jedynie informowanie odbiorców o danym problemie społecznym, etycznym lub środowiskowym, natomiast wnioski wyciągają sami; oraz poszerzenie świadomości istnienia problemu, próba zainteresowania nim oraz nagłośnienia go;
• perswazyjne – mają na celu przekonanie odbiorców co do słuszności prezentowanych treści i zachęcenie do zmiany dotychczasowych prezentowanych
postaw;
• bazujące na zaangażowaniu interesariuszy w działania prospołeczne, w celu
wprowadzania zmian, korzystnych dla wszystkich zainteresowanych, przez
rozmowę, wzajemną akceptację, zrozumienie i zaufanie.
Z kolei Anna Czubała [3] dzieli kampanie na:
• społeczne – które poza namawianiem do działań prospołecznych oraz zniechęcaniem do zachowań niewłaściwych promują również np. markę danej
firmy lub jej produkt, mogące jednak wzbudzić negatywne emocje, ze względu na motyw realizacji;
• ideowe – mające na celu wyłączne promowanie idei społecznych.

Wybrane kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania
eksperymentom na zwierzętach
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
Albert Einstein [9]

Inicjatywa Stop Wiwisekcji
Inicjatywa zarejestrowana 22 czerwca 2012 r. dotycząca europejskich ram
prawnych zakazujących eksperymentów na zwierzętach [10]. Z jednej strony
celem było anulowanie dyrektywy nr 2010/63/UE z 22 września 2010 r. w sprawie
ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, a z drugiej – prezentacja nowego wniosku ustawodawczego, który miał wprowadzić obowiązek
używania danych wprost adekwatnych dla gatunku ludzkiego. Kampania Stop
Wiwisekcji uzyskała wsparcie 250 grup działających na rzecz ochrony zwierząt,
organizacji naukowych i firm sprzedających produkty nietestowane na zwierzętach z całej Unii [10]. Komisja Europejska podzielała przekonania, że badania na
zwierzętach powinny być stopniowo wycofywane, ale nie podzielała poglądu, że
zasady naukowe nie uzasadniają „modelu zwierzęcego” [10]. W związku z tym
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Komisja nie uchyliła dyrektywy nr 2010/63/UE, ponieważ w jej odczuciu umożliwia ona osiągniecie ostatecznego celu całkowitego zastąpienia zwierząt w badaniach. Inicjatywa jednak, po raz pierwszy, umożliwiła ekspertom zewnętrznym
zabranie głosu podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.
Inicjatywa została przedłożona 3 marca 2015 r. (1 173 130 deklaracji poparcia).
11 maja 2015 r. organizatorzy inicjatywy spotkali się z wiceprzewodniczącym
Komisji Europejskiej Jyrkim Katainenem, odpowiadającym za miejsca pracy,
wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, oraz z Karlem Falkenbergiem, który stoi na czele Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Zaprezentowali
swoją inicjatywę tego samego dnia podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim. W komunikacie z 3 czerwca 2015 r. Komisja zobowiązała
się do podjęcia takich działań następczych, jak [10]:
• przyspieszenie postępów 3R (Replacement, Reduction and Refinement – zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia) poprzez dzielenie się wiedzą;
• wspieranie rozwoju, walidacji i wdrażania nowych, alternatywnych metodą;
• egzekwowanie przestrzegania zasady 3R i dostosowanie przepisów sektorowych;
• podjęcie dialogu ze środowiskiem naukowym – w tym celu zorganizowała
konferencję naukową dotyczącą alternatyw dla testowania na zwierzętach,
która odbyła się w Brukseli w dniach 6–7 grudnia 2016 r. W tym samym
czasie Komisja przedstawiła sprawozdanie z wdrażania działań następczych.

Stop Dla Eksperymentów Na Naczelnych
Kampania zorganizowana w związku z faktem, że każdego roku w Europie do
eksperymentów wykorzystuje się ponad 10 000 naczelnych, w czym przodują Wielka Brytania, Francja i Niemcy [11]. 7 września 2007 r. Parlament Europejski podpisał deklarację wprowadzenia całkowitego zakazu eksperymentów na naczelnych,
podpisaną przez ponad 60% europosłów, jednak w przemówieniu z 17 czerwca
2008, Stavros Dimas stwierdził, że „na chwilę obecną rozwój nauki nie pozwala na
całkowity zakaz eksperymentowania na naczelnych użycie pewnej, ograniczonej
liczby naczelnych, jest obecnie nieuniknione w wielu, kluczowych programach
badawczych. W szczególności tych, dotyczących najcięższych chorób” [11].
W Lueven we Flandrii, badając aktywność mózgu, wszystkim badanym małpom wszczepiano elektrody poprzez otwory w czaszkach. Grupa aktywistów
poddała krytyce fakt sfinansowania (w wysokości prawie 2 mln euro) w roku
2019 przez władze uczelni Leuven eksperymentów na rezusach. Według nich,
w 2020 r. rozpoczęto tam trzy nowe projekty testów, w wyniku których w ciągu
następnych czterech lat aż 12 rezusów przejdzie poważne operacje mózgu. Bada-
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nie opinii publicznej wykazało, że zdecydowana większość Belgów jest zdania, że
eksperymenty na małpach (79%), a także na innych zwierzętach (64%) powinny
zostać zakazane. Obrońcy praw zwierząt domagają się, aby wszystkie małpy wykorzystywane do badań (łącznie 40 sztuk) zostały uwolnione z laboratorium [12].

Działania Organizacji British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV)
Organizacja BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection) powstała
w roku 1898 pod nazwą British Union z inicjatywy osób, które podjęli działania
przeciwko eksperymentom przeprowadzanym na zwierzętach [13].

Źródło: [34]

W swoich kampaniach i działaniach stowarzyszenie nagłośnia cierpienia
zwierząt w laboratoriach, finansowanie badań nad alternatywą dla testów na
zwierzętach i monitorowanie takich praktyk badawczych oraz wspieranie firm
działających pod hasłem „wolne od przemocy” (cruelty-free). Certyfikat BUAV
umieszczony na produkcie zapewnia, że ani on, ani żaden jego składnik nie był
testowany na zwierzętach, że nie zawiera składników pochodzących z martwych
zwierząt, może jedynie zawierać składniki pochodzące od zwierząt żywych, np.
wosk pszczeli, miód, produkty mleczne, lanolinę [13].

Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC)
Międzynarodowa kampania zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii, mająca
na celu doprowadzenie do zamknięcia Huntingdon Life Sciences (HLS), największego w Europie laboratorium badawczego przeprowadzającego testy na
ok. 75 000 zwierzętach rocznie, dla korporacji z różnych branż (medycznej, farmaceutycznej, żywieniowej, kosmetycznej, chemii gospodarczej). SHAC powstało w listopadzie 1999 r. za sprawą brytyjskich obrońców praw zwierząt. Metody
aktywistów SHAC obejmują legalne protesty, ale też zastraszanie i prześladowania pracowników Huntingdon Life Sciences [14].
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Stop testom na zwierzętach
Kampania Stowarzyszenia Pomocy Królikom mająca na celu doprowadzenie
do zaprzestania przeprowadzania testów na zwierzętach, w których ginie corocznie na świecie ok. 70 mln królików. Jej celem jest nakłonienie do stosowania
alternatywnych testów – tańszych i mniej czasochłonnych, bez wykorzystania
zwierząt [15].

Wybrane kampanie społeczne na rzecz zwierząt
Wielkość i postęp moralny narodu można ocenić na podstawie sposobu,
w jaki traktuje on zwierzęta.
Mahatma Gandhi [1]

Przytul zwierzaka ze schroniska; Nakarm zwierzaka ze schroniska;
Przygarnij zwierzaka
Kampanie, której celem była zbiórka pieniędzy dla schronisk, fundacji oraz
przytulisk, a także propagowanie dobrych wzorców w podejściu do zwierząt –
zwłaszcza wśród osób, które ich nie mają. Wszystkie akcje mają za zadanie poprawić sytuację bytową czworonogów [16].

Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt
Odbywa się w marcu. W tym dniu w gabinetach weterynaryjnych możliwa
jest sterylizacja swojego zwierzaka po promocyjnej cenie. Celem akcji jest [17]:
• zwrócenie uwagi na odpowiedzialną opiekę,
• kontrola narodzin zwierząt towarzyszących człowiekowi,
• zmniejszenie liczby królików szukających domów,
• zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
• przekazanie pełnej informacji na temat zalet i wad zabiegu kastracji/sterylizacji.

Kampanie Stowarzyszenia Pomocy Królikom
Stowarzyszenie Pomocy Królikom (SPK) prowadzi szereg akcji na rzecz poprawy życia zwierząt, głównie królików, w tym [15]:
• Apel Rumburaka – ma na celu zwrócenie uwagi sprzedawców, hodowców,
a także kupujących na wiek, w jakim jest królik w momencie sprzedaży. Jest
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to bardzo ważne, ponieważ króliki odebrane matce przed 8. tygodniem życia
zazwyczaj umierają.
Apel świąteczny – akcja przy współudziale Stowarzyszenie Empatia, której
celem jest powstrzymanie ludzi przed kupowaniem zwierząt na prezent.
Szczepienie przeciwko myksomatozie – akcja zachęcająca do corocznych
systematycznych szczepień przeciwko myksomatozie (ciężka choroba królików, śmiertelna w 90% przypadków, przenoszona przez owady kłujące),
które powinny odbywać się w marcu, przed pojawieniem się komarów oraz
powtórnie we wrześniu.
Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt – wspólna akcja Stowarzyszenia Pomocy Królikom i Stowarzyszenia Empatia, mająca na celu zaprzestanie praktyki hodowania zwierząt w klasach szkolnych.
Stop futrom ze zwierząt – akcja mająca doprowadzić do całkowitego zakazu
hodowli zwierząt na futra.

Kampanie Stowarzyszenia Empatia
•

•

•

•

Stowarzyszenie Empatia współorganizuje akcje takie jak [18]:
Tydzień Weganizmu – to cykliczne akcje organizowane od roku 2009. W ich
ramach, co roku, w Warszawie oraz kilku innych miastach Polski, odbywają
się wykłady, spotkania, projekcje filmów, pokazy kulinarne itp. wokół hasła
„weganizm”. Organizowane są także konkursy z zestawami nagród od sponsorów i oferowane zniżki na wegańskie produkty w sklepach i roślinne dania
w restauracjach.
Weekend Weganizmu – dwudniowe wydarzenie mające przybliżyć uczestnikom tematykę praw zwierząt oraz weganizmu. W tym czasie są organizowane
spotkania, wykłady, pokazy kulinarne oraz tradycyjnie wegańskie nagrody
od sponsorów oraz poczęstunki.
Akcje uliczne z portretami zwierząt – to akcja, w ramach której kilkadziesiąt
osób stojących w milczeniu trzyma plakaty z portretami różnych zwierząt.
To symboliczny sposób zwrócenia uwagi, że nie są one jedynie numerami,
liczbami w statystykach, a każde z nich jest czującą jednostką. Uczestnicy
zachęcają do dołączenia do nich i pokazania, że nie można godzić się na wykorzystywanie zwierząt. Akcje organizowane są kilka razy w roku, w różnych
miastach Polski.
Dzień Ryby – obchodzone jest 20 grudnia od roku 2003. W jego ramach
w polskich miastach organizowane są akcje uliczne mające za zadanie przypomnieć społeczeństwu, że ryby są kręgowcami i czują ból. Działania te
często mają formę akcji portretowych, pokazów roślinnego gotowania oraz
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wirtualnego aktywizmu. Data ma skłonić odbiorców do zastanowienia się
nad krzywdzącym traktowaniem zwierząt przez człowieka na przykładzie
karpi oraz zachęcić do bojkotu konsumenckiego produktów odzwierzęcych
i wyboru 12 potraw na bazie składników roślinnych.
• Cyrk bez zwierząt – akcja pokazująca cyrk jako miejsce przedmiotowego
traktowania zwierząt, zmuszania ich do wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą (często za pomocą niehumanitarnych metod tresury),
karygodny sposób ich transportu oraz fatalne warunki przetrzymywania
pomiędzy występami i poza sezonem.
• Nie strzelam w Sylwestra – akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie w roku
2010, mająca na celu uzmysłowienie, że huczny Sylwester z wybuchami petard i pokazami fajerwerków jest koszmarem dla wielu zwierząt domowych,
szczególnie psów i wychodzących kotów oraz powodem śmierci dzikich ptaków. Jest to także apel o rezygnacji ze sztucznych ogni.

Kampanie Anima International
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Akcje prowadzone przez organizację Anima International to m.in. [19]:
nacisk na firmy i dążenie do wycofania stosowanych tam praktyk, co w efekcie spowodowało, że 380 marek zrezygnowało ze sprzedaży futer, a 267 firm
i restauracji zobowiązało się do prowadzenia działalności wolnej od chowów
klatkowych;
w Polsce prowadzenie kampanii o powołanie Rzecznika Praw Zwierząt;
w Wielkiej Brytanii akcja zebrania 100 tys. podpisów popierających zakaz
importu futer;
na Litwie akcja zebrania 28 tys. podpisów pod petycją o zakazie ferm futerkowych, kierowaną do parlamentu;
przedstawienie w 2018 r. w estońskim parlamencie projektu ustawy zakazującej prowadzenia ferm futerkowych;
zorganizowanie w 2019 r. na Ukrainie pierwszej konferencji na temat praw
zwierząt;
akcje promowania diety roślinnej oraz wprowadzania do diety roślinnych
alternatyw – w efekcie ponad 60 tys. osób w siedmiu krajach skorzystało
z Vegan Challenge, a 679 restauracji wprowadziło do swojego menu opcje
roślinne;
w ramach projektu Chefs For Change nawiązano współpracę z 15 znanymi
na świecie kucharzami;
w Polsce i Estonii akcje Food Innovation Summits, w których udział wzięło
ponad 500 firm;
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• krajowe kampanie roślinne nawiązują współpracę z restauracjami, poszerzając ich bezmięsny jadłospis – ukraińska kampania dotarła do 17 miejsc,
estońska do 53 placówek, litewska do 99 restauracji i do takiej samej liczby
restauracji w Polsce.

Kampania „Mafia w sieci”
To kampania zachęcająca do pomocy fundacji Miasto Kotów w serwisie
Charytatywni.allegro.pl, przygotowana przez firmy Virtual Brain i Timecode.
Kampania miała formę filmów publikowanych w serwisie YouTube, w których
wzięli udział m.in.: Piotr Cyrwus, Michał Czarnecki, Marcin Sztabiński, Piotr
Bujnowski, Krzysztof Kiersznowski, Bohdan Łazuka oraz Łukasz Jakóbik [20].

Kampanie Fundacji Viva!
Fundacja Viva! organizuje/organizowała wiele kampanii/akcji na rzecz zwierząt, w tym [21]:
• Adopciaki – to program zrzeszający wolontariuszy prowadzących domy tymczasowe dla bezdomnych psów i kotów, gdzie pod ich okiem zwierzęta uczą
się życia z człowiekiem, a gdy są już gotowe, to oddawane są do adopcji.
• AntyFutro – na rzecz zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce.
• Białe kłamstwa – kampania powstała w celu wytłumaczenia sfałszowanego
obrazu krów mlecznych, jaki kreują producenci, a który wpajany jest ludziom
od najmłodszych lat.
• Chów przemysłowy śmierdzi – przeciwko przemysłowemu chowowi świń.
• Cyrk bez zwierząt – celem kampanii jest wprowadzenie prawnego zakazu
wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
• Delfiny – działania skupiające się zarówno na akcjach przeciw delfinariom,
jak i projektach na rzecz ochrony i dobrostanu dzikich delfinów.
• Konie z Morskiego Oka – podejmowanie działań prawnych i edukacyjnych,
mających na celu likwidację nieetycznego transportu konnego do Morskiego
Oka.
• Krwawe Święta – przeciwko niehumanitarnej sprzedaży karpi.
• Kwik rozpaczy – przeciwko przemysłowemu chowowi świń.
• Napisz testament – zachęta dla osób pragnących, aby poprawił się los zwierząt w Polsce i sugestia uwzględnienia Fundacji w testamencie.
• Nie w moim imieniu – przeciw wywozowi polskich koni na rzeź.
• Niech żyją – kampania na rzecz zaprzestania strzelania do ptaków i ustanowienie moratorium na zabijanie 13 gatunków dzikich ptaków, znajdujących
się na liście zwierząt łownych.
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• Ratuj konie – niesienie pomocy koniom w potrzebie: wykupowanie, interwencje, opieka, leczenie, szukanie nowych domów, walka o zakaz zabijania
koni na mięso.
• Ratuj przyjaciela – kampania powstała w październiku 2010 r. z inicjatywy
Agencji GREY oraz Fundacji Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt –
Viva, która jako pierwsza w Polsce dostrzegła problem zaniedbania zwierząt
domowych, z powodu tego, że ich opiekunowie są zbyt biedni, by pomóc
swoim pupilom.
• Schronisko w Korabiewicach – od 2012 r. ratowanie tej placówki.
• Stop rzezi fok – przeciw polowaniom na foki w Kanadzie.
• Stopklatka – kampania dotycząca chowu przemysłowego zwierząt, prowadzenie śledztwa w ubojniach i na fermach, zgłaszanie spraw do prokuratury,
organizacja akcji ulicznych oraz ratowanie zwierząt.
• Testowanie na zwierzętach – walka z procederem, jakim jest wiwisekcja oraz
popularyzacja alternatywnych metod naukowych, wolnych od cierpienia
zwierząt.
• Wybierz Miśka – zachęcanie do adopcji psów i kotów.
• Zaginął Dom – zwrócenie uwagi na problem porzucania zwierząt przez ich
opiekunów
• Zostań Wege – na rzecz promocji zdrowotnych i etycznych zalet diety roślinnej.
• Żywy towar – kampania, w ramach której kontrolujemy targi zwierząt hodowlanych w Polsce, dążenie do zakazu handlu zwierzętami na targach.

Kampanie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ)
Istotnym elementem działania towarzystwa jest promowanie idei ochrony
zwierząt w jak najlepszy sposób, dlatego przygotowało szereg kampanii, w tym
np. [22]:
• Skazani – przekazanie informacji, że zwierzęta są bezbronne wobec przemocy ze strony ludzi i uwrażliwienie społeczeństwa na problem zwierząt
i zachęcenie ich do wzięcia udziału w akcji. „Skazani” mieli dotrzeć do serc
odbiorców dzięki TV, Teleaudio, osób z kręgów opiniotwórczych i liderów
opinii wspierających naszą akcję. Celem było także zebranie funduszy do dalszego funkcjonowania organizacji i utrzymania schronisk (poprzez promocję
numeru teleaudio) oraz zwrócenie uwagi dziennikarzy, mediów i kręgów
opiniotwórczych na zaistniały problem, nagłośnienie go i wywołanie dodatkowego efektu PR.
• Samobójcy – przekazanie informacji, że zwierzęta tak jak ludzie mają serce
i duszę, czują dokładnie to, co ludzie, kiedy zostajemy opuszczeni – są smutne
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i zniechęcone, a kiedy cierpienie przekracza granice wytrzymałości, nie chce
się im żyć. Apel „Samobójców” miał dotrzeć do serc dzięki mediom standardowym (TV, radio, prasa) oraz niestandardowym (Taxi/City TV, kina, internet).
• Nie porzucaj – celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na cierpienie zwierząt, które zostały porzucone przez swoich właścicieli oraz uświadomienie ludzi, że zachowanie takie jest niezgodne z polskim prawem i jest
karane.
• Daj mi głos – kampania miała uwrażliwić najmłodszych, dla których nierzadko zwierzę jest kolejną zabawką, która dopóty się nie znudzi, ma łaskawy los.

Kampanie społeczne stowarzyszenia Otwarte Klatki
Stowarzyszenie Otwarte Klatki organizuje szereg kampanii mających na celu
zmianę losu zwierząt hodowlanych, w tym takie jak np. [23]:
• Frankenkurczak – kampania mająca na celu pokazanie tragedii kurczaków
hodowanych na mięso. Stowarzyszenie pisze, że „w wyniku eksperymentu
przeprowadzonego przez człowieka w latach 50-tych powstała sztuczna rasa
ptaków. Dziś te wynaturzone zwierzęta hodowane są na mięso (…) gdyby
ludzie rośli w tym tempie, to 5-letnie dziecko ważyłoby 150 kg”. Taki nienaturalnie szybki wzrost kurczaków jest powodem częstych złamań kości oraz
chorób serca. Rosną tak szybko, że nie są w stanie utrzymać się na łapkach,
przebywają ciasno stłoczone w olbrzymich hangarach, w oparach amoniaku,
bez dostępu do świeżego powietrza oraz słońca. Zdarza się, że ciała martwych
zwierząt godzinami leżą wśród jeszcze żywych kurczaków. Życie takich kurczaków hodowanych na mięso kończy się już po sześciu tygodniach. Potem
w ubojni zawieszane są za nogi na taśmociągach, ich gardła są podcinane
i giną w wyniku wykrwawienia. Na stronie kampanii można podpisywać
petycję w kwestii zaniechania tego procederu.
• Jak one to znoszą – kampania na rzecz przeciwdziałania przemysłowej hodowli klatkowej kur. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że chów klatkowy kur
niosek to okrutna praktyka, ponieważ kury żyją w klatkach umieszczonych
w ciemnych halach, bez dostępu do świeżego powietrza i słońca, przesiąkniętych zapachem zwierzęcych wydzielin. Wiele z nich kur umiera z wycieńczenia, inne wydziobują sobie wzajemnie pióra. Organizatorzy nawołują do
bojkotu zakupów jajek oznaczonych nr. 3 ( jajek z chowu klatkowego) oraz
do podpisania petycji domagającej się zaprzestania takiej hodowli.
• Cena futra – kampania mająca na celu zakończenie procederu hodowania
zwierząt na futra. Stowarzyszenie podkreśla, że np. lisy trzymane są w zbyt
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małych klatkach i zabijane tylko dlatego, że mają piękne futro. Lisy i jenoty
mają do dyspozycji 0,6 m², a norki 0,255 m², co dla zwierząt, które dziennie
w naturalnych warunkach przemierzają wiele kilometrów, jest nie do zniesienia, prowadzi do agresji i zaburzeń w zachowaniu. Na fermach futrzarskich
dochodzi również do kanibalizmu między zwierzętami. Lisy i jenoty są zabijane poprzez rażenie prądem, a norki przez zagazowanie. Jednak wiele zwierząt nie ginie od razu. Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość Polaków
oczekuje zakazu hodowli zwierząt na futro, a politycy nie mają odwagi stanąć
po stronie zwierząt, Stowarzyszenie zorganizowało kampanię „Cena futra”
i namawiają do podpisania petycji w kwestii delegalizacji hodowli zwierząt
na futra.
Cyrk bez zwierząt – kampania ma na celu edukację na temat wykorzystywania w cyrkach dzikich zwierząt. Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii
stanowczo potwierdziła bowiem, że cyrki nie są w stanie zapewnić dzikim
zwierzętom odpowiednich warunków i zwierzęta ciągle cierpią. Stowarzyszenie namawia także do podpisania petycji w kwestii zaniechania tego procederu.
Sklepy Wolne od Futer – to kampania międzynarodowej koalicji Fur Free
Alliance, która ma na celu pozwolić dokonywać świadomych i etycznych wyborów, zapewnienie konsumentom rzetelnych informacji na temat polityki
sklepów w kwestii futer. W Polce w 2013 r. Stowarzyszenie Otwarte Klatki
stało się oficjalnym przedstawicielem tej koalicji. Kampania promuje wyłącznie sprzedawców, którzy podpisali zobowiązania, jako symboliczny akt
poparcia kampanii, do niesprzedawania naturalnych futer oraz wszelkich
dodatków futrzanych (etoli, czapek, obszyć ubrań). Aktualnie do programu
należy ponad 1000 firm, marek i projektantów z całego świata.
Rzecznik ochrony zwierząt – kampania ma na celu powołania instytucji
rzecznika ochrony zwierząt. Stowarzyszenie wprawdzie podkreśla, że przy
Polskim Towarzystwie Etycznym funkcjonuje stanowisko rzecznika do spraw
ochrony zwierząt (Karolina Kuszlewicz), to jednak powołanie Rzecznika
Ochrony Zwierząt powinno być obowiązkiem państwa, a nie organizacji
pozarządowych. Razem z PTE chce rozwinąć ideę takiego rzecznictwa i doprowadzić do powstania ustawy powołującej taki urząd.
Stop Foie gras – kampania, której celem jest uzmysłowienie, że wciąż w wielu
sklepach i/lub restauracjach w Polsce można natknąć się na foie gras (gęsią
lub kaczą wątróbkę), które zawsze produkowane jest przez przymusowy tucz
gęsi i kaczek. Stowarzyszenie postanowiło zatrzymać to okrucieństwo i przekonać branżę gastronomiczną, że warto odciąć się całkowicie od foie gras.
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• Stop sprzedaży żywych karpi – kampania, w której stowarzyszenie, opierając się
na wynikach badań naukowych dowodzących, że ryby (podobnie jak psy, koty
czy ludzie) odczuwają ból i strach, walczy o to, by sieci handlowe nie traktowały
ich jak przedmioty. Ryby pozbawione wody duszą się. Karpie przetrzymywane
są w ciasnych zbiornikach, w których jest ich tak dużo, że nie mają jak się poruszać, a na ich ciałach można zobaczyć liczne rany. Jedne nie przeżywają, inne,
jeszcze żywe pakowane są do foliowych toreb, bez dostępu do wody, a jeszcze
inne zabijane na miejscu, przez uderzenie w głowę, przez pracowników bez
niezbędnych kwalifikacji i na oczach klientów i dzieci.
• Stop transportom – kampania sprzeciwu wobec faktu, że każdego roku co
najmniej 1 mld kur i 37 mln cieląt, świń, owiec, kóz i koni jest transportowanych wewnątrz Unii Europejskiej i poza jej granicami. Stoją w koszmarnym
ścisku nawet kilkaset godzin, co naraża je na wyczerpanie, odwodnienie,
zranienia, choroby, a nawet śmierć. W transporcie są także słabsze i chore
zwierzęta. Stowarzyszenie namawia też do podpisania petycji w kwestii zaniechania tego procederu.

Wybrane święta organizowane na rzecz zwierząt
Miłość do zwierząt jest ściśle związana z dobrocią charakteru
i można śmiało powiedzieć, że ci, którzy są okrutni wobec zwierząt,
nie mogą być dobrymi ludźmi.
Arthur Schopenhauer [1]

World Animal Day

Źródło: 35

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 r. na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna, trwający do 10 października, Światowy Tydzień Zwierząt (ang. World Animal Week) [24].
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W Polsce po raz pierwszy zorganizowano Światowy Dzień Zwierząt w 1933 r.
Święto corocznie jest obchodzone 4 października, w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii [24].
Obchody tego Dnia mają zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt
i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania
zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi [24].

World Day of Breeding Animals
Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych obchodzony jest 2 października,
w rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego (1869–1948), pioniera wegetarianizmu.
Bywa łączony z obchodami Światowego Dnia Wegetarianizmu jako dzień promocji sposobu odżywiania wolnego od okrucieństwa wobec istot żyjących. Święto
powstało w 1983 r. z inicjatywy Ruchu na Rzecz Praw Zwierząt Hodowlanych
(FARM – Farm Animal Rights Movement) [25].

World Day for Laboratory Animals (NDLA)
Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych/Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji obchodzony jest 24 kwietnia od 1979 r. Ustalony został przez
brytyjskie National Anti-Vivisection Society, najstarszą na świecie organizację
walczącą z przeprowadzaniem testów na zwierzętach. Datę wybrano na cześć
poprzedniego prezesa organizacji, sir Hugh Dowdinga, który tego dnia obchodził
urodziny. Ustanowiony został celem skłonienia do refleksji nad bólem i cierpieniem zadawanym stworzeniom poświęconym dla wątpliwej (w opinii obrońców
zwierząt) korzyści ludzkości. Jest sprzeciwem wobec wiwisekcji, czyli badaniom
na żywych zwierzętach [26].

International Animal Rights Day (IARD)
Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt obchodzony jest corocznie 10 grudnia, w dniu, w którym w roku 1948 Zgromadzenie Ogólne ONZ ratyfikowało
Powszechną Deklarację Praw Człowieka i z poszanowaniem Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, uchwalonej 21 września 1977 r. w Londynie, przez Międzynarodową Federację Praw Zwierzęcia (zał. 2 kwietnia 1977 w Genewie) i przedstawioną UNESCO, która podpisała Deklarację w tym samym roku, aby bronić
maltretowanych zwierząt [27]. Lokalnie obchodzony jest w innych terminach,
np. w Stanach Zjednoczonych od 2011 r. 6 czerwca (National Animal Rights Day).
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W Polsce obchodzony jest 22 maja od roku 1997. Ustanowiono go z inicjatywy
Klubu Gaja na cześć podpisania ustawy o ochronie zwierząt, w której znalazł się
ważny zapis, że „zwierzę nie jest rzeczą”. Z tej okazji w całym kraju organizowane
są prelekcje, koncerty i wystawy [28].

World Week of Prayer for Animals
Tydzień Modlitw za Świat dla Zwierząt zainicjowany był przez nieistniejącą
już Międzynarodową Sieć dla Religii i Zwierząt założoną w roku 1985 przez
Virginię Bouraquardez (Ginnie Bee). Obchodzony jest w pierwszy pełny tydzień
października oraz w kolejne dni, w zależności od zaangażowania Kościoła, włączając w to święto św. Franciszka [29].

World Whale Day
Światowy Dzień Wielorybów został ustanowiony na Hawajach przez Pacific
Whale Foundation i obchodzony jest 15 lutego. Największe obchody święta odbywają się na Maui, wyspie archipelagu Hawajów. Od 35 lat w lutym na wyspie
odbywa się Maui Whale Festiwal, a jego kulminacyjnym punktem są obchody
Dnia Wielorybów z paradą waleni [30–31].

World Cat Day, National Cat-Day, International Cat Day
Międzynarodowy Dzień Kota jako pierwsi oficjalnie zaczęli obchodzić Włosi,
zwracając w ten sposób uwagę na problemy tych ssaków. 17 lutego odbywa się
w tym kraju wiele akcji charytatywnych mających pomóc bezdomnym zwierzętom. W Polsce święto obchodzone jest od 2006 r. [28]

International Monkey Day
Pomysł obchodów Międzynarodowego Dnia Małpy zrodził się w czasie wakacji w 2000 r., kiedy Casey Sorrow, student sztuk plastycznych na Michigan
State University, narysował małpę w kalendarzu swojego kolegi Erica Millikina,
również plastyka, i wpisał przy 14 grudnia „Dzień Małpy”. Wspólnie uznali, że
taki dzień jest potrzebny i postanowili go świętować co roku. Od tamtego czasu
umieszczają małpy w swoich działach sztuki, komiksach, rzeźbach, na plakatach,
muralach, instalacjach itp. Do akcji włączali się także inni artyści. Ten dzień to
okazja do rozmów o wszystkich małpach – małpiatkach i małpach naczelnych
np. lemurach, człowiekowatych, koczkodanach, pawianach, makakowatych, gibbonach i wielu innych [30].

Kampanie społeczne na rzecz ochrony praw zwierząt

373

Międzynarodowy Dzień Bobrów
Po raz pierwszy obchodzony był w 2009 r. z inicjatywy amerykańskiej organizacji Beavers: Wetlands & Wildlife (BWW). Jego celem jest zwrócenie uwagi na
rolę w przyrodzie i ochronę zarówno bobra europejskiego, jak i kanadyjskiego. 7
kwietnia wybrano ze względu na fakt, że jest to dzień urodzin Dorothy Richards
(1894–1985), amerykańskiej badaczki tych zwierząt [30].

Światowy Dzień Żyrafy
Obchodzony jest 21 czerwca, w najdłuższym dniu roku, a inicjatorem jest
jego inicjatorem jest Fundacja Ochrony Żyraf (Giraffe Conservation Foundation).
Jest to nawiązanie do szyi zwierzęcia. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na
problemy, przed którymi stoją żyrafy w Afryce [30, 32].

Dzień ryby
Obchodzony jest 20 grudnia i został ustanowiony przez Stowarzyszenie Empatia w 2003 r. Ma być inspiracją dla działań związanych z ochroną ryb oraz
przyczynić się do postrzegania ich jako istot zdolnych do odczuwania. W odróżnieniu od innych akcji na rzecz ryb dotyczy wszystkich form krzywdzenia tych
zwierząt. Istotną jego częścią jest zachęcanie do zamiany mięsa rybiego w diecie
na produkty pochodzenia roślinnego [30].

Dzień dogoterapii
Obchodzony jest w Polsce od 2007 r. 15 czerwca, mimo że terapie z udziałem
psów stosowane są w naszym kraju już od 1987 r. Z tej okazji organizowane są
wizyty psów terapeutów w szpitalach, w szkołach i przedszkolach oraz spotkania
ze specjalistami [28].

Dzień pszczół
8 sierpnia pszczoły obchodzą swoje święto w Polsce (Wielki Dzień Pszczół).
W 2017 r. ONZ uchwalono 20 maja Światowym Dniem Pszczoły. To oznacza, że
od 2018 r. pszczoły świętują dwukrotnie w ciągu roku [30].

Dzień zwierząt bezdomnych
Obchodzony jest 4 kwietnia w celu zwrócenia uwagi na fatalny los zwierząt
pozbawionych opieki i zastanowienia się, jak każdy z nas może włączyć się w skuteczną poprawę ich sytuacji [30].
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Dzień psa
To dość nowa inicjatywa, ustanowiona w 2007 r. Zainicjowało ją czasopismo
„Przyjaciel Pies”. Data 1 lipca jest nieprzypadkowa, ponieważ latem najwięcej
psów trafia do schronisk. Jest to dobra okazja, aby zastanowić się nad tym, jak
traktuje się psy w naszym społeczeństwie, zwłaszcza podczas sezonu urlopowego.
Ten dzień to także okazja promocji akcji adopcyjnych i pomocowych prowadzonych przez organizacje prozwierzęce [30].

Dzień Kundelka
To polskie święto obchodzone jest 25 października dla uczczenia rocznicy
wejścia ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r. W tym dniu organizowanych jest
m.in. wiele akcji charytatywnych (w celu wsparcia wielorasowych czworonogów), specjalnych wystaw, na których właściciele kundelków mogą je zaprezentować, oraz dni otwarte w schroniskach [28].

Inne święta [30].
27 lutego – Dzień niedźwiedzia polarnego,
30 marca – Dzień wróbla,
23 maja – Dzień żółwia,
31 maja – Dzień białego bociana,
30 czerwca – Dzień motyla kapustnika,
29 lipca – Dzień tygrysa,
20 sierpnia – Światowy dzień komara,
16 września – Dzień łosia,
10 listopada – Dzień jeża.

Podsumowanie
Współczucie i empatia dla najmniejszych zwierząt
to jedna z najszlachetniejszych cnót, jakie człowiek może otrzymać w prezencie.
Karol Darwin [1]

Standardy dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej są jednymi z najlepszych
na świecie. UE od ponad 40 lat popiera dobrostan zwierząt i jest powszechnie
uznawana za światowego lidera w tej kwestii. Przepisy UE dotyczące dobrostanu
zwierząt odzwierciedlają „pięć wolności” [33]:
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•
•
•
•
•

od głodu i pragnienia,
od dyskomfortu,
od bólu, urazów i chorób,
ekspresji normalnych zachowań,
od strachu i dystresu.
Przepisy UE, dotyczące głównie zwierząt gospodarskich (w gospodarstwie,
w trakcie transportu i podczas uboju), nie tylko pozytywnie wpłynęły na prawodawstwo w krajach trzecich, ale także na dziką przyrodę, zwierzęta laboratoryjne
i zwierzęta domowe [33].
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Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością
Gottfried E. Lessing
Stowarzyszenie powstało w roku 2017. Jest zrzeszeniem osób fizycznych
zawiązanym dla promowania i wspierania zdrowia w różnych grupach społecznych, prowadzenia działalności naukowo-szkoleniowej oraz charytatywnej.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują zawodowo, w większości na
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Bardzo się lubimy, przyjaźnimy i zawsze wspieramy. W Stowarzyszeniu działamy wyłącznie w ramach wolontariatu,
bez wynagrodzenia.
Stowarzyszenie Pro Salute jest organizacją non profit, które nie ma etatowych pracowników i sztabu Public Relations do pomocy. Wszystkie zgromadzone środki w 100% wydajemy na potrzeby naszych podopiecznych, nie ponosząc
kosztów związanych z etatami pracowników. Mocno wierzymy jednak, że w taki
sposób, nieetatowo, też można zrobić wiele dobrego. Stowarzyszenie utrzymuje
się jedynie ze składek członków. Nie mamy też na razie odpisu 1%.
Naszymi Ambasadorami są: Edyta Krzemień, Damian Aleksander, Ryszard
Doliński oraz Rafał Supiński.
Nasze działania ukierunkowane są na pomoc 42 dzieciom z dystrofią mięśniową Duchene’a (DMD), których sukcesywnie przybywa z całej Polski i z zagranicy,
w wieku od 5 do 17 lat, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB.
Dystrofia mięśniowa jest chorobą nieuleczalną. Dzieci średnio żyją 15–18
lat, maksymalnie do 30 lat. Można jednak, dzięki jedynej w Polsce terapii prowadzonej w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UMB, pomóc im godnie żyć i zmniejszyć
objawy choroby.
Bez pomocy ludzi o wielkich sercach nie damy jednak rady zebrać funduszy
na ich terapię i rehabilitację, która nie jest refundowana przez NFZ, a musi trwać
do końca ich życia. Ta terapia to jedyna w Polsce prowadzona we wspomnianej
Klinice (na stronie http://www.prosalute.com.pl/nasi-podopieczni można o niej
i jej efektach przeczytać więcej).
Więcej o Stowarzyszeniu:
www.prosalute.com.pl
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/

Ludzie podzielili się na rasy, religie, kultury i uważają, że ich powinnością jest dbanie o swoich. Tymczasem
to wcale nie jest ważne. Wiesz, piesku, najważniejsze jest współczucie. Ten rodzaj współodczuwania, który pozwala poczuć ból cierpiącego. Wy, zwierzęta, znacie to doskonale. To od was powinniśmy się uczyć, ale zamiast
tego zadajemy wam ból.
Dorota Sumińska, Świat według Psa
Badania na zwierzętach wykonywane były już starożytności, umożliwiając poznanie anatomii i fizjologii oraz opracowanie skutecznych metod leczenia chorób. Interesowali się nimi Arystoteles, Erasistratos z Keos i Galen, którego nawet ochrzczono mianem ojca badań nad zwierzętami. Niestety, zwierzęta
używane do eksperymentów traktowano przedmiotowo i często nikt nie przejmował się zadawanym im
bólem. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku coraz częściej były testowane na zwierzęcych organizmach nowe leki i nowe teorie medyczne. Szacuje się, że w XX wieku, kiedy to doszło do dynamicznego rozwoju przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego, ponad milion zwierząt padło ofiarami testów różnych nowoodkrytych substancji. W okresie II wojny światowej zwierzęta wykorzystano także
w celach wojskowych (np. psy obkładano bombami z nietypowym zapalnikiem, licząc, że wczołgają się
pod czołg wroga, gołębie wykorzystywano do lokalizowania terenów skażonymi trującymi substancjami, świnie i naczelne wykorzystywano w celu sprawdzenia działania nowych substancji bojowych lub
materiałów wybuchowych). Dopiero w roku 1959 dwóch brytyjskich zoologów – William Russell i Rex
Burch – ogłosiło zasadę 3R – Replacement (zastąpienie), Reduction (ograniczenie) i Refinement (udoskonalenie), która ogranicza cierpienie i same testy na zwierzętach, ale nadal ich nie zakazuje. W Polsce
i innych krajach Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach.
Nadal można jednak prowadzić testy, których celem jest poprawa hodowli, zapobieganie chorobom
u zwierząt czy roślin oraz ochrona środowiska naturalnego. W innych częściach świata w dalszym ciągu
firmy farmaceutyczne, prowadzące sprzedaż na skalę światową, wykonują testy swoich kosmetyków na
zwierzętach, tyle tylko, że w ośrodkach pozaeuropejskich.
Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w jakiejkolwiek ustawie są wzmianki o tym, że takie badanie jest wymagane, aby produkt mógł wejść do obiegu na rynek (chyba że to lek lub
chemikalia)? Czy są sprecyzowane metody, jakimi dany środek ma zostać przebadany, aby mógł się znaleźć w sprzedaży? Co tak naprawdę daje ludzkości jakikolwiek test na zwierzęciu? Jaka jest świadomość
społeczna na temat tego, co się robi ze zwierzętami – nie tylko w laboratoriach, ale też np. w hodowlach
i rzeźniach? Czy zwierzęta mają duszę i samoświadomość? Jakie relacje łączyły i łączą ludzi ze zwierzętami? Czy zwierzęta mają jakieś prawa? Czy ktoś o te prawa walczy?
Jako redaktorzy książki mamy nadzieję, że na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszej publikacji, bowiem jak już twierdził Konfuncjusz: „Człowiek, który zadaje pytanie, jest głupcem przez minutę.
Człowiek, który nie zadaje pytań, jest głupcem przez całe życie”.
10% wszystkich zysków ze sprzedaży zostanie przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia Pro Salute
sprawującego na co dzień opiekę nad dziećmi z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). Kupując książkę, nie tylko stajesz się jej posiadaczem, ale również wspierasz terapię i rehabilitację dzieci z DMD.
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski
Dr hab. Jacek Breczko
Dr n. społ. Paulina Maria Wiśniewska
Dr n. hum. Sebastian Surendra
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