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Emocje i etyka, 
czyli co łączy mnie ze zwierzętami

Piotr Skubała
Uniwersytet Śląski

O korzystnej zmianie w stosunku człowieka do zwierząt możemy mówić dopie‑
ro od niedawna. Wystarczy przypomnieć, że zaledwie w 1988 roku w Austrii 
zmieniono zapis prawa starożytnego Rzymu, wedle którego zwierzęta były za‑
liczane do kategorii rzeczy – res mancipi. W Polsce musieliśmy czekać jeszcze 
9 lat, nim Sejm RP przyjął nową ustawę o ochronie zwierząt, zgodnie z którą: 
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”1. Niestety, jest to 
w dużej mierze tylko zapis: zwierzę, w świetle prawa, nie jest rzeczą, ale nie 
jest też podmiotem prawa. Uważam, że dla naszego gatunku właściwe ułożenie 
relacji ze zwierzętami to rzecz o niezwykłej wadze. Michael Tobias (pisarz, 
twórca filmów) pisze o tym następująco: „Jeżeli nie uda nam się zaangażować 
w dialog, jaki królestwo zwierząt z nami podejmuje; albo jeśli, ostatecznie, nie 
będziemy potrafili być milczący, pokorni i spokojni wobec zwykłego cudu ży‑
cia, rzeczywiście stoczymy się w biologicznej historii na pozycję najgorszej, 
najmarniejszej, najkrócej żyjącej pomyłki w dziejach ewolucji”2. Konieczne jest 
odkrycie i przyjęcie całej prawdy o życiu zwierząt. Wiedza, którą dzisiaj gro‑
madzimy powinna doprowadzić do przełamania stereotypów i traktowania istot 
pozaludzkich z szacunkiem i współczuciem.

Życie emocjonalne zwierząt

Współczesne badania naukowe w dziedzinie biologii ewolucyjnej, etologii po‑
znawczej i społecznej neurobiologii wyraźne dowodzą, że wiele zwierząt po‑

1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dostępne w Internecie: http://www.
eko.org.pl/lkp/prawo_html/ust_ochrona_zwierzat.html [data dostępu: 10.05.2013].

2 Cyt. za: M. Beckoff: O zakochanych psach i zazdrosnych małpach. Emocjonalne życie 
zwierząt. Kraków, Wydawnictwo Znak, 2010, s. 78.
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siada bogate życie emocjonalne. Wszystkie ssaki (łącznie z ludźmi), ale i inne 
kręgowce, posiadają podobne struktury neuroanatomiczne i neurochemiczne 
przekaźniki, które odgrywają ważną rolę w doświadczaniu uczuć. Neurobio‑
logia nie znalazła dotąd ani jednego obszaru ludzkiego mózgu niemającego 
odpowiednika w małpim3. Najbardziej znanym przykładem takich struktur są 
neurony lustrzane. W zasadzie spełniają one tylko jedno zadanie. Odpowiadają 
za powielanie emocji innej osoby, której zachowanie obserwujemy. Bez względu 
na to, czy emocje drugiej osoby odczytamy w sposób świadomy lub podświa‑
domy, dzięki neuronom lustrzanym możemy przeżywać doświadczenia wspólne 
z nią4. Nasz mózg jest nimi dosłownie „nafaszerowany”. John M. Allman z Ca‑
lifornia Institute of Technology uważa, że są to neurony, „które decydują o tym, 
że jesteśmy ludźmi”5. Ale odkryto je też u małp6. 

Uczucia zwierząt stały się tematem artykułów w najbardziej prestiżowych 
czasopismach naukowych, takich jak np. „Science”, „Nature”, „Trends in Eco‑
logy and Evolution”, „Proceedings of National Academy of Sciences”. Uczucia 
zwierząt bywają tematem filmów, wystarczy przywołać np. Marsz pingwinów, 
wzruszającą opowieść o życiu emocjonalnym tych urzekających zwierząt, któ‑
rym przyszło żyć w niezwykle trudnych warunkach. W pracach coraz więk‑
szej liczby uczonych – do nich zaliczamy Nico Frijda (holenderski psycholog), 
Michaela Gazzaniga (amerykański psycholog), Josepha LeDoux (amerykański 
neurolog) czy António Damásio (portugalski neurolog) – znaleźć można do‑
wody na to, że nasze reakcje emocjonalne oparte są na ewolucyjnie starych 
mechanizmach neuronalnych. 

Dzisiaj wiemy, że nie jesteśmy jedynymi stworzeniami posiadającymi umie‑
jętność rozwiązywania problemów, zdolnymi do miłości i nienawiści, radości 
i smutku, strachu i rozpaczy. Jane Goodall, wybitna specjalistka w dziedzinie 
prymatologii i etologii, twierdzi, że „Pomiędzy zwierzętami będącymi ludź‑
mi i całą resztą świata zwierzęcego królestwa nie istnieje wyraźna granica”7. 
Z kolei Marc Bekoff, czołowy specjalista w dziedzinie emocji zwierząt, ekolog, 
biolog ewolucyjny, uważa, że „różnica pomiędzy ludźmi i innymi zwierzętami 
jest raczej kwestią nasilenia tych cech niż różnicą jakościową”8. Co może wy‑
dawać się zadziwiające, już Karol Darwin uznawał, że zwierzęta doświadczają 

3 F. De Waal: Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych. Kraków, 
Copernicus Center Press, 2014, s. 150.

4 G. Rizzolatti, G. Luppino, M. Matelli: The organization of the cortical motor system: new 
concepts. “Electroencephalography and Clinical Neurophysiology” 1998, no 106, s. 283–296.

5 J.M. Allman, K.K. Watson, N.A. Tetreault, A.Y. Hakeem: Intuition and autism: a possi‑
ble role for Von Economo neurons. “Trends in Cognitive Sciences” 2005, no 9, s. 369. Jeśli nie 
zaznaczono inaczej, cytaty z pozycji obcojęzycznych podano w tłumaczeniu autora artykułu.

6 G. Rizzolatti, G. Luppino, M. Matelli: The organization of the cortical motor system… 
7 Cyt. za: M. Beckoff: O zakochanych psach…, s. 9.
8 Cyt. za: Ibidem, s. 104.
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w większym lub mniejszym stopniu tych samych emocji co ludzie9. Zakładał 
on istnienie ewolucyjnej ciągłości w świecie zwierząt, która dotyczyła również 
emocji, empatii i moralnego zachowania u zwierząt. 

To właśnie emocje są prawdopodobnie najbardziej skutecznym środkiem 
komunikacji pomiędzy gatunkami, przy braku możliwości porozumiewania się 
językiem10. Emocje u zwierząt pozostają dla nas tajemnicą, ale pewne jest, że 
ich emocje są dla nich tak samo ważne, jak nasze emocje dla nas. Badania 
jednoznacznie potwierdzają bogate życie emocjonalne zwierząt, a mimo tego 
tak trudno nam to przyjąć. Chociaż biolog, który podważałby dzisiaj istnienie 
emocji u zwierząt naraża się na poważną krytykę. 

Dlaczego istnienie uczuć u zwierząt ignorowano?

Jeszcze do niedawna większość badaczy obawiała się mówić otwarcie o emo‑
cjach zwierząt. Zachowywali ostrożność, pisząc, że zwierzęta zachowują się 
tak, „jak gdyby” miały uczucia. Takie określenia jak: „szczęśliwy”, „smutny”, 
„zazdrosny”, czy „pogrążony w żalu” w odniesieniu do zwierząt ujmowali 
w cudzysłów. W latach 50. i 60. XX wieku słowa „empatia” i „współczucie” 
były umieszczane w cudzysłowie w opracowaniach psychologów eksperymen‑
talnych. Część podręczników poświęconych zdolnościom poznawczym zwie‑
rząt wciąż nie wspomina o empatii czy współczuciu. Niektórzy naukowcy  
(np. Gerald Hüther, niemiecki neurobiolog), wbrew oczywistym dowodom, po‑
trafią zaprzeczać zdolności odczuwania empatii u części innych gatunków poza 
naszym11. Nie oznacza to, że te i inne zdolności nie stanowią istotnej części 
życia zwierząt, ale że tradycyjna nauka ich nie dostrzega.

Dlaczego tak długo ignorowano możliwość doświadczania empatii i współ‑
czucia przez inne zwierzęta? Jednym z powodów był zapewne strach przed 
antropomorfizacją, który wstrzymywał badania nad emocjonalnością zwierząt. 
Zwracają na to uwagę Jaak Pankseep, amerykański psychobiolog12, i Frans de 
Waal, holenderski prymatolog i etolog13.

Drugą istotną przyczyną jest jednostronny, nieprawdziwy obraz świata 
natury przedstawianego jako świat walki, a nie związków społecznych. Lord 

 9 K. Darwin: O pochodzeniu człowieka. W: Dzieła wybrane. T. 4. Tłum. S. Panek. War‑
szawa, PWRiL, 1959, s. 26.

10 M. Beckoff: O zakochanych psach…, s. 34.
11 G. Hüther: The Compassionate Brain. How Empathy Creates Intelligence. Boston, Trum‑

peter, 2006, s. 114.
12 J. Panksepp: Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions. 

Oxford, Oxford University Press, 1998.
13 F. De Waal: Anthropomorphism and anthropodental: Consistency in our thinking about 

humans and Rother Animals. “Philosophical Topics” 1999, no 27, s. 255–280.
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Alfred Tennyson, XIX ‑wieczny poeta angielski, jest autorem słynnego powie‑
dzenia będącego metaforą ewolucji darwinowskiej: „Nature, red in tooth and 
claw”14. Postrzeganie przyrody jako okrutnej, „czerwonej od kłów i pazurów” 
było charakterystyczne dla neo ‑darwinistów. Twierdzili oni, że organizmy pod‑
legają ewolucji wtedy, gdy mutacje genetyczne sprawiają, że organizm staje się 
wydajniejszy we współzawodnictwie i dzięki temu jego geny zostają przekazane 
następnym pokoleniom. Postrzegają przyrodę jako dżunglę, w której organizmy 
walczą przeciwko sobie, aby przetrwać. Według neo ‑darwinistów w przyrodzie 
nie ma miejsca na współpracę, kooperację. Zależności przynoszące obustronne 
korzyści są traktowane jako wyjątek. Niestety, niewiele się od tamtego czasu 
zmieniło: „Darwinowskie idee, wśród których koncepcje bezlitosnej konkuren‑
cji i przeżywanie najstosowniejsze, należały do najbardziej istotnych, nadal są 
fundamentem naszego współczesnego myślenia o przyrodzie”15. Dzisiaj, gdy 
podajemy przykłady interakcji symbiotycznych (porosty, mikoryza, bakterie 
brodawkowe), traktujemy je raczej jako ciekawostki. Na większość organizmów 
patrzymy z niechęcią. Wirusy uważamy za czynniki patogenne. Usunięcie bak‑
terii traktujemy jako nasz biologiczny obowiązek. Pasożyty jelitowe usuwamy 
bezwzględnie z naszego przewodu pokarmowego. 

Tymczasem rola tych organizmów dla życia na Ziemi i dla trwania naszego 
gatunku jest fundamentalna i jakże odmienna od tej, którą my jej przypisujemy. 
Wirusy to swoista „poczta genetyczna” przenosząca fragmenty DNA między 
różnymi osobnikami, a nawet gatunkami. Odgrywają one ogromną rolę w ewo‑
lucji, są najbardziej kreatywne genetycznie ze wszystkich znanych nam czynni‑
ków. W DNA Homo sapiens uczeni doliczyli się już 35 „wartościowych” genów 
pochodzenia wirusowego. Ludzki organizm to połączenie komórek ludzkich 
i mikroorganizmów, nasz genom to suma ludzkich genów i genów mikroorga‑
nizmów, a wypadkowe właściwości naszego metabolizmu to mieszanka cech 
metabolizmu człowieka i mikroorganizmów zasiedlających go. Nasz organizm 
to „superorganizm”: mikroorganizmy nadają mu cechy, których sam nie byłby 
w stanie rozwinąć16. Nasze ciało zbudowane jest z kilku bilionów „własnych” 
komórek, ale zarówno w nim, jak i na nim występuje ponad sto bilionów ko‑
mórek mikroorganizmów17. Zatem na każdą „ludzką” komórkę budującą nasz 

14 A. Tennyson: Memoriam A.H.H. 1849. Dostępne w Internecie: http://en.wikisource.org/
wiki/In_Memoriam_A._H._H. [data dostępu: 10.05.2013].

15 Cyt. za: P. Skubała, M. Oziewicz: Do We Live on the Symbiotic Planet? Ecological Prin‑
ciples of Life on Earth and Their Literary Implications. W: Towards or Back to Human Values? 
Spiritual and Moral Dimensions of Contemporary Fantasy. Eds. J. Deszcz ‑Tryhubczak, M. Ozie‑
wicz. Cambridge, Cambridge Scholars Press, 2006, s. 150.

16 P.J. Turnbaugh, R.E. Ley, M. Hamady, C.M. Fraser ‑Liggett, R. Knight, J.I. Gordon: The 
human microbiome project. “Nature” 2007, no 449, s. 804–810.

17 D.C. Savage: Microbial Ecology of the Gastrointestinal Tract. “Annual Review of Micro‑
biology” 1977, no 31, s. 107–133.
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organizm przypada dziesięć komórek zamieszkujących nas mikroorganizmów. 
Żyjemy w symbiozie z niezliczonymi mikroorganizmami, nasza samowystar‑
czalność jest mitem. Organizmy te są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami: 
ewoluowały wraz z nami przez setki tysięcy lat. Odnośnie do pasożytów, praw‑
da na ich temat też jest bardziej złożona. W ciągu ostatnich 50 lat zaczęliśmy 
skutecznie pozbywać się pasożytów z naszego ciała, a w efekcie obserwujemy 
wzrost zachorowalności na choroby autoimmunologiczne, np. chorobę Crohna. 
Zaobserwowano, że dzieci, u których usunięto pasożyty są znacznie bardziej 
narażone na alergie. Związek pomiędzy obecnością pasożytów i funkcjonowa‑
niem naszego układu odpornościowego jest dzisiaj dla badaczy oczywisty18.

Pogląd ujmujący symbiozę jako zjawisko typowe, mające podstawowe zna‑
czenie dla istot żywych, powoli toruje sobie drogę we współczesnej nauce. 
Naukowcy z różnych dziedzin, w tym biolodzy, ekolodzy, fizycy, chemicy, 
geolodzy, meteorolodzy, zaczynają rozumieć, że biosfera jest jak żywy orga‑
nizm, w którym różne reakcje chemiczne i systemy biologiczne tworzą niezli‑
czone ilości synergistycznych i symbiotycznych pętli wzajemnych powiązań. 
Badania ekosystemów wskazują, że stosunki między organizmami żywymi są 
w większości oparte na współpracy, zasadzie współistnienia i wzajemnych za‑
leżnościach, dowodzą też, że stosunki te mają mniej lub bardziej symbiotyczny 
charakter19. Lynn Margulis, biolożka amerykańska, w jednej ze swoich książek 
pisze: „Życie na ziemi rozwinęło się nie w wyniku walki, ale współpracy”20. 
Wszystko wskazuje na to, że rację ma Douglas Boucher, biolog z Uniwersytetu 
w Quebec, który proponuje opis przyrody alternatywny w stosunku do zapro‑
ponowanego przez Tennysona. Postrzega on przyrodę jako wielką wspólnotę 
„green in root and flower”21. 

Moralność u zwierząt

Jeszcze trudniejsza do przyjęcia przez wielu ludzi, w tym naukowców, jest moż‑
liwość istnienia moralności wśród zwierząt. Wciąż silny jest pogląd naukowy, 
zgodnie z którym w rzeczywistości nie jesteśmy istotami prawdziwie moralny‑
mi. Badacze, którzy go podzielają uważają moralność za cienką, kulturową za‑
słonę, która skrywa naszą egoistyczną, brutalną naturę, a która jest niemal siłą 

18 R. Dunn: The Wildlife of Our Bodies: Predators, Parasities and Partners That Shape 
Who We are Today. New York, HarperCollins Publishers, 2011.

19 J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa, PWN, 1999, 
s. 589.

20 Cyt. za: L. Margulis, D. Sagan: Microcosmos: Four Billion Years of Evolution from Our 
Microbial Ancestors. New York, Summit Books, 1986, s. 15.

21 A. Fausto ‑Sterling: Is Nature Really Red in Tooth and Claw? “Discover” 14 April 1993,  
s. 27.
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narzucana na nasze egoistyczne popędy. Do niedawna było to ujęcie dominujące 
zarówno wśród biologów ewolucyjnych, jak i w tekstach popularyzatorów na‑
uki. Pogląd ten, nazywany przez de Waala teorią fasady, ma swe bezpośrednie 
źródła w myśli Thomasa Henry’ego Huxleya, angielskiego zoologa i paleontolo‑
ga. Huxley uważał ludzką etykę za dowód zwycięstwa nad krnąbrnymi, wred‑
nymi procesami ewolucji22. Twierdził, że to, co czyni nas ludźmi, wymyka się 
wyjaśnieniom ewolucyjnym: możemy być moralni, jedynie przeciwstawiając się 
swojej naturze23. George C. Williams, amerykański biolog i ewolucjonista, pisze 
o okropności natury i dochodzi do wniosku, że ludzka moralność jest zwy‑
kłym produktem ubocznym procesów ewolucyjnych: „Uważam moralność za 
przypadkową zdolność stworzoną przez bezgranicznie głupi proces biologiczny, 
który normalnie jest sprzeczny z tym, co zdolność ta wyraża”24.

Obecnie zaczynamy jednak rozpoznawać rolę moralności w życiu innych 
gatunków i odkrywać korzenie, które są nam, ludziom i innym gatunkom, 
wspólne. Coraz więcej biologów, neurobiologów, filozofów i etologów skłania 
się ku opinii, że moralność może być strategią adaptacyjną, która ewoluowa‑
ła u wielu gatunków. Techniki neuroobrazowania pokazują, że podejmowanie 
decyzji moralnych wykorzystuje różne obszary mózgu, także te bardzo stare25.  
Nauka dostarcza danych wspierających tezę, że ludzka moralność jest ewolu‑
cyjnie zakorzeniona w charakterystycznych dla ssaków tendencjach prospo‑
łecznych. Najważniejszym krokiem w procesie ewolucji ludzkiej moralności 
było przejście od relacji interpersonalnych do koncentracji na większym dobru. 
Początki tego procesu obserwujemy u małp człekokształtnych26. Zdaniem de 
Waala, w świetle jego teorii matrioszki, reakcje emocjonalne są „elementami 
budulcowymi” moralności człowieka. Uważa on, że moralność jest głęboko za‑
korzeniona w naszej zwierzęcej naturze. Z natury ludzie są dobrzy, chociaż 
czasem im „nie wychodzi”. Ludzkie zachowanie moralne jest znacznie bardziej 
złożone od zachowania jakiegokolwiek zwierzęcia niebędącego człowiekiem, 
ale zgodnie z poglądem de Waala zachowuje ono ciągłość z zachowaniem zwie‑
rzęcym27. 

Takie poglądy prezentował już Karol Darwin. Wierzył on, że jego teoria 
może wskazać źródła moralności i nie dostrzegł konfliktu między szorstkością 
procesów ewolucyjnych a łagodnością niektórych ich tworów. Zamiast przedsta‑

22 F. De Waal: Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Kraków, Copernicus Center 
Press, 2013, s. 30.

23 Ibidem, s. 31.
24 Cyt. za: G.C. Williams: Reply to comments on „Huxley’s Evolution and Ethics In Socio‑

biological Perspective. “Zygion” 1988, no 23, s. 438. 
25 J. Greene, J. Haidt: How (and where) does moral judgmenet work? “Trends in Cognitive 

Sciences” 2002, no 16, s. 517–523.
26 F. De Waal: Małpy i filozofowie…, s. 37.
27 Idem: Bonobo i ateista…, s. 31.
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wiać gatunek ludzki jako coś, co przekracza prawa biologii, podkreślał ciągłość 
w zakresie zdolności ludzkich i zwierzęcych, nawet w dziedzinie moralności28. 

Dzisiaj mamy coraz więcej dowodów na to, że moralność jest głęboko zako‑
rzeniona w naszej zwierzęcej naturze. Nasza moralność jest dziedzictwem na‑
szych przodków niebędących ludźmi. W efekcie dzisiejsze debaty nad tym, czy 
zwierzęta mają emocje, czy mogą kierować się etyką, powoli tracą na znaczeniu. 
Ważna staje się kwestia, dlaczego emocje u zwierząt ewoluowały w ten, a nie 
inny sposób, oraz u jakich zwierząt po raz pierwszy możemy mówić o ukształ‑
towaniu się zrębów moralności. 

Dlaczego tak długo kwestionowano istnienie moralności u zwierząt? Do tej 
pory moralność postrzegano jako wyłączne prawo człowieka, czasem nawet sta‑
nowiła ona definicję człowieczeństwa. Przeciwna opinia zdaje się narażać na 
niebezpieczeństwo szczególny i wyjątkowy status człowieka. Bekoff uważa, że 
przejawem antropocentrycznego szowinizmu gatunkowego jest twierdzenie, że 
jesteśmy jedynymi moralnymi istotami w królestwie zwierząt29.

Jak irracjonalna potrafi być obrona argumentów podejmowana przez na‑
ukowców, dowodzi przykład opisany przez de Waala w książce Bonobo i ate‑
ista. W połowie lat 70. odkryto, że szympansy godzą się po walkach, całując 
i obejmując przeciwników. Jedna ze studentek de Waala broniła badań tego 
zachowania przed komisją psychologów. Psycholodzy kategorycznie wykluczy‑
li możliwość istnienia pojednania pośród zwierząt. De Waal zapraszał ich do 
zoo, aby zobaczyli, co szympansy robią po walkach. Odmówili, argumentując: 
„Co dobrego przyjdzie nam z oglądania tych zwierząt? Bez ich wpływu łatwiej 
będziemy mogli pozostać obiektywni”30.

Dlaczego istnienie emocji i etyki u zwierząt jest ważne? Stanowią one klucz 
do przetrwania. Bez nich zwierzęta, w tym i człowiek, nie przetrwałyby. „Mo‑
ralność” jest prawdopodobnie dalekosiężną biologiczną koniecznością dla spo‑
łecznego życia31. Obserwując uważnie historię badań dotyczących emocji i mo‑
ralności u zwierząt, zauważyć można „dziwną” prawidłowość: nauka zwykle 
odkrywa to, co od dawna podpowiadała nam intuicja odnośnie do uczuć czy 
altruizmu u zwierząt.

Źródła etycznych decyzji

Gdzie powinniśmy szukać wskazówek pozwalających nam na podejmowanie 
etycznych decyzji odnośnie do przyrody i zwierząt? Widzę dwa takie źródła. 

28 Idem: Małpy i filozofowie…, s. 37.
29 M. Beckoff: O zakochanych psach…, s. 126.
30 Cyt. za: F. De Waal: Bonobo i ateista…, s. 144.
31 M. Beckoff: O zakochanych psach…, s. 106.
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Z jednej strony to współczesna wiedza, jaką posiadamy o życiu emocjonalnym 
zwierząt. Z drugiej – wiedza o funkcjonowaniu przyrody i roli, jaką odgry‑
wają w niej poszczególne gatunki, zgromadzona dzięki rzetelnym badaniom 
naukowym, powinna wyznaczać standardy naszego postępowania wobec istot 
pozaludzkich. Ekologia, jako nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, 
przybliża nas do nowego pojmowania świata, jako systemu holistycznego, całoś‑ 
ciowego, w jego skomplikowanej współzależności, w którym każdy z jego two‑
rów jest ważny. Efektem badań ekologii jest obraz świata niezwykle skompliko‑
wany, w którym wszystkie jego elementy (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy, 
woda, powietrze, gleba) są powiązane na najprzeróżniejsze sposoby. Uważnie 
studiując zależności w świecie wokół nas, dochodzimy do wniosku, że każdy 
gatunek, niezależnie od szczebla rozwoju ewolucyjnego, jest potrzebny, ważny, 
ma do spełnienia niezwykłe zadanie. Każdy byt żyje tylko dzięki innym bytom. 
Istotą życia na Ziemi są zależności, one w pewnym sensie tworzą i warunku‑
ją funkcjonowanie biosfery. W pięknych słowach pisze o tym Lewis Thomas, 
lekarz, i poeta: „nie ma istot prawdziwie samotnych. Wszystkie stworzenia są, 
w pewnym sensie, związane z całą resztą i od niej zależne”32. Ekologia dowo‑
dzi bezsprzecznie, że każdy drapieżnik, pasożyt czy organizm chorobotwórczy 
(a więc ten, który tak trudno nam określić mianem sprzymierzeńca czy przyja‑
ciela), odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie funkcjonowania ekosystemu, 
jest gwarantem utrzymania homeostazy, a więc gwarantem istnienia innych 
form życia. 

Wiedza, którą już posiadamy o przyrodzie i zwierzętach jest wystarczająca, 
by skłonić nas do zmiany naszego postępowania wobec innych form życia. To 
co wiemy na ich temat uległo zasadniczej zmianie – zmianie musi zatem ulec 
także nasze zachowanie.

Emocje i etyka w pracy naukowca

Emocje są podstawowym wyposażeniem człowieka. To pierwotny, głęboki spo‑
sób reagowania na rzeczywistość. Dzięki emocjom jesteśmy w stanie reagować 
automatycznie i spontanicznie. Ich siedliskiem są stare, bazowe obszary mózgu, 
tzw. ciało migdałowate. Niestety, w naszej kulturze, w tym w nauce, emocje są 
deprecjonowane. Udajemy, że ich nie ma lub staramy się je opanować. Emocje 
są ważne między innymi z tego powodu, że na metapoziomie transformują one 
w wartości, a te są podstawą do formułowania zasad etycznych. Bywa, że jako 
naukowiec jestem krytykowany za przekonania o bogatym życiu emocjonal‑
nym zwierząt, za kierowanie się emocjami w wypowiedziach na temat przyrody 

32 Cyt. za: M. Dowd: Earthspirit. A Handbook for Nurturing an Ecological Christianity. 
Connecticut, Twenty ‑Third Publications, Mystic, 1991, s. 16.
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i zwierząt, za zachętę do kierowania się etyką w stosunku do przyrody i istot 
pozaludzkich. Czy nauka może i powinna być wolna od emocji i wartości? 
Uznajemy, że tak, bo tylko wtedy jest obiektywna. Marc Bekoff zwraca uwagę, 
że obiektywna, wolna od emocji i przekonań nauka sama w sobie odzwierciedla 
określony zestaw wartości33. Uważam, że właśnie rzetelna nauka może i powin‑
na być uprawiana z uwzględnieniem kwestii etycznych. Jako badacze powin‑
niśmy przede wszystkim stawiać sobie pytanie: Czy moja aktywność naukowa 
nie czyni nieuzasadnionej szkody zwierzętom (przyrodzie)? Czy moje badania 
sprawią, że los zwierząt będzie lepszy? Należy odejść od założenia, że każda 
działalność naukowa jest dobra (tzw. hipoteza Ortegi)34. Na początku 2010 roku 
brytyjski tygodnik naukowy „Nature” zapytał osiemnastu wybitnych specjali‑
stów, reprezentujących różne dyscypliny wiedzy, o wizję na najbliższe dziesię‑
ciolecie. Paul Anastas, chemik z Yale University, podkreślał: „Naukowcy muszą 
być nadal kreatywni, nie czyniąc jednak krzywdy, poprzez swoją działalność, 
ludziom i planecie”35. Jest wielce pocieszające, że w świecie naukowym jest 
spora liczba osób, które w kontekście swoich badań stawiają kwestie etyczne na 
pierwszym miejscu.

Nie ma nic niewłaściwego w nauce i naukowcach kierujących się emocjami. 
Dążenie do wiedzy, emocjonalność i etyczne traktowanie zwierząt nie są ze 
sobą sprzeczne. Co zrobić, aby przekonać innych ludzi (w tym naukowców), 
że zwierzęta są obdarzone uczuciami, a niektóre z nich kierują się kodeksem 
moralnym postępowania, i tym samym przyczynić się do poprawy ich losu? 
Wystarczy niewiele, po prostu wyrażać swoją opinię głośno, przytaczając naj‑
nowsze doniesienia z badań naukowych. Jak ważna jest rozmowa, pokazują 
badania Henriikki Clarkeburn i współautorów, którzy podają, że nawet trzy 
dyskusje etyczne poprawiły moralną wrażliwość studentów biologii36. A ponad‑
to, nie obawiać się śmieszności, wytykania, pójścia pod prąd. Jako naukowcy 
powinniśmy kierować się rzetelną wiedzą, ale także emocjami i etyką, darami, 
które otrzymaliśmy od zwierząt.

33 M. Beckoff: O zakochanych psach…, s. 153.
34 A. Elżanowski: Moralność naukowców eksperymentujących na zwierzętach. „Przegląd 

Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, no 2 (94), s. 291.
35 Cyt. za: 2020 Visions. „Nature” 7 January 2010, no 463 (7), s. 32.
36 H. Clarkeburn, J.R. Downie, R.G.S. Matthew: Impact of an Ethics Programme in 

a Life Sciences Curriculum. „Teaching in Higher Education” 2002, no 7 (1), s. 65–79.
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Emotions and Ethics or What I Have in Common with Animals

Summary

Modern scientific research in the field of evolutionary biology, cognitive ethology and social 
neuroscience clearly shows that many animals have rich emotional lives. For a long time we 
ignored the presence of empathy and compassion in other animals. One reason for this was the 
fear of anthropomorphism, which inhibited research on animal emotionality. The second reason 
is one ‑sided, false picture of the natural world shown as a site of constant fight rather than sym‑
biotic relationships. The opinion in which symbiosis is a typical phenomenon of fundamental 
importance in nature is making its way in science today. The study of ecosystems suggests that 
the relationships between living organisms are mostly based on the principle of cooperation and 
coexistence. We have more and more evidence that our morality is the heritage of our non ‑human 
ancestors. Morality is the key to survival. We should look for tips for making ethical decisions 
regarding nature and animals in the knowledge that we have about the emotional life of animals 
and the functioning of nature and the role individual species play in it. Reliable science can 
and should take into account ethical considerations. The scientist should be guided by scientific 
knowledge as well as emotions and ethics, gifts that we have received from the animals.

Keywords: emotions, morality, animals, symbiosis, science

Петр Скубала

Эмоции и этика, то есть что я имею общего с животными

Резюме

Современные научные исследования в области эволюционной биологии, когнитивной 
этологии и общественной нейробиологии бесспорно доказывают, что многие животные 
имеют богатую эмоциоальную жизнь. В течение длительного времени игнорировали воз‑
можность существования сопереживания и сострадания в других животных. Одной из 
причин этого был страх антропоморфизации, который подавлял исследования эмоцио‑
нальности животных. Второй причиной является односторонний, ложный образ природы, 
представляемый как мир борьбы, а не общественных отношений. Мнение, определяю‑
щее симбиоз как типичное явление и с принципиальным значением для живых существ, 
прокладывает себе сегодня дорогу в науке. Исследования экосистем показывают, что 
отношения между живыми организмами главным образом основаны на сотрудничестве 
и принципе сосуществования. У нас все больше и больше доказательств, что наша мо‑
ральность является наследием наших предков, которые не были людьми. Моральность 
является ключом к выживанию. Указаний для принятия этических решений, в отношении 
природы и животных, мы должны искать в знаниях, которые мы имеем об эмоциональной 
жизни животных и о функционировании природы и роли в ней отдельных видов. Насто‑
ящей наукой можно и следует заниматься с учетом этических вопросов. Ученый должен 
руководствоваться прочными знаниями а также эмоциями и этикой, дарами, которые мы 
получили от животных. 

Ключевые слова: эмоции, моральность, животные, симбиоз, наука


