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Temat świadomości zwierząt nieustannie powraca przy okazji dyskusji nad etycznymi 
aspektami wegetarianizmu. Zadawanie bólu istotom świadomym wydaje się czymś nader 
okrutnym i niemoralnym. Różnica pomiędzy najbardziej nawet zaawansowanym tech-

nicznie robotem, a czującą i świadomą istotą jest oczywista bez względu na wyznawany świato-
pogląd i wartości. 

Zaakceptowanie faktu istnienia rzekomej świadomości u zwierząt postawiłoby w nowym 
świetle i zakwestionowało większość naszych obecnych przekonań. Przewartościowaniu ulec 
musiałyby wszystkie dotychczasowe schematy i stereotypy leżące u podstaw naszej antropocen-
trycznej wizji świata. Dlatego też temat świadomości zwierząt jest tematem niewygodnym. Nie 
tylko dla samych naukowców ale też dla społeczeństwa, któremu dotychczasowa ignorancja po-
zwalała na nieograniczoną eksploatację innych istot. 

 Świadomość zwierząt, jak każdy temat związany bezpośrednio z naszymi „mniejszymi” 
braćmi napotyka na potężny opór ze strony, tradycyjnie pojmowanego, hierarchicznego porząd-
ku świata. Realna dyskusja na temat świadomości możliwa jest jedynie po odrzuceniu całego 
ciężaru pseudonaukowych zabobonów będących często zupełnie nie uświadomionym udziałem 
każdego z nas.   

Teza o nieświadomych zwierzętach pozwalała i pozwala nadal postrzegać je w kategoriach 
poddanych naszej woli automatów. Odkrycie świadomości dokonałoby w tym kontekście przeło-
mu wręcz rewolucyjnego, dla wielu oznaczającego „uczłowieczenie” zwierząt. To jedna z pierw-
szych pułapek jakie napotykają ludzie interesujący się mentalnymi doświadczeniami naszych 
ewolucyjnych krewnych. Pułapka nadinterpretacji. Badanie świadomości zwierząt nie ma na celu 
uczłowieczania któregokolwiek z nich. Ma jedynie dostarczyć obiektywnej wiedzy na temat ich 
natury i zachowań. Świadoma żyrafa nie przestanie być żyrafą. Zmienią się jedynie nasze błęd-
ne wyobrażenia, a nie realnie istniejąca rzeczywistość, w której żyrafa i człowiek nadal pozosta-
ją odrębnymi gatunkami. 

Kolejnym powodem, dla którego powyższa teza o „uczłowieczaniu” znajduje tak szeroki po-
klask jest niezrozumienie samego pojęcia świadomości. 

Przez stulecia definiowana ona była w kontekście metafizycznym, potwierdzającym nasze 
boskie pochodzenie i wyższość względem bezrozumnej i pogardzanej przyrody. Stanowisko to 
popierane w dużej mierze przez panującą w Europie religię judeochrześcijańską nie pozostawia-
ło jakichkolwiek wątpliwości wobec pytań o zwierzęcą psychikę. 

Dziś, tego typu wiara i wyrastająca z niego etyka wydaje się haniebnym przeżytkiem. W kon-
tekście współczesnej biologii świadomość stanowi rezultat zjawisk zachodzących w ośrodko-
wym układzie nerwowym.  Badania neurologiczne nie stwierdziły jakichkolwiek unikalnych wła-
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ściwości ludzkiego mózgu. Co więcej – dowiedziono istnienia odpowiedników ludzkich obsza-
rów Broca i Wernickiego, (odpowiadających za mowę) u innych zwierząt. Wskazywałoby to, że 
w niektórych wypadkach brak zdolności artykułowania mowy jest jedynie kwestią anatomii. 
Wzorzec REM, czyli fazy snu, podczas której pojawiają się marzenia senne wykazuje podobny 
kształt również u innych ssaków i ptaków.1 

Świadomość, w perspektywie ewolucyjnej, interpretowana winna być więc jako jedna z wie-
lu cech adaptacyjnych, nie różniących się w swej naturze od przystosowawczych właściwości na-
szych kończyn czy zmysłów.       

Ewolucja zakłada ciągłość rozwoju filogenetycznego. Absurdem jest więc rozpowszechnio-
ne przekonanie o jednoznacznej, ludzkiej definicji świadomości. Świadomość innych zwierząt 
różnić się będzie nie tylko stopniem jej rozwoju, ale również, a może przede wszystkim – tre-
ścią. Każdy gatunek posiada charakterystyczny dla siebie świat mentalny. Nie jest możliwym do-
świadczanie rzeczywistości w ten sam sposób przez węże posługujące się zmysłem termowizyj-
nym jak i przez, polegające na węchu psy. 

Zakwestionowanie świadomości zwierząt stawia tym samym pod znakiem całą teorię ewo-
lucji. Nie jest możliwym by cecha taka jak świadomość powstała nagle i wyewoluowała, w tak 
krótkim czasie, do obecnego poziomu tylko u jednej gałęzi rozwoju gatunku. Nie ma absolutnie 
żadnego racjonalnego wyjaśnienia dla którego świadomość w formie mniej złożonej czy nawet 
szczątkowej nie mogłaby być udziałem także innych zwierząt. Należy przy tym zastrzec, że teza 
o świadomości zwierząt nie oznacza wcale, że wszystkie zwierzęta są zawsze świadome otaczają-
cej rzeczywistości i swoich działań. Przede wszystkim świadomość percepcyjna nie jest równo-
znaczna ze świadomością introspektywną. Pierwsza pozwala być świadomym wobec świata ze-
wnętrznego, tj. stwierdzić, że pies biegnie lub antylopa ucieka. Druga pozwala na uświadomienie 
sobie własnych myśli. Choć potocznie ignoruje się pierwszą z nich, ona również stanowi ważną 
formę świadomego przetwarzania informacji. 

W odniesieniu do zwierząt częściej słyszy się jednak o instynkcie aniżeli o myśleniu czy 
świadomości. Sam instynkt nie wyklucza jednak świadomości. Również ludzie robią wiele rzeczy 
w sposób instynktowny. Niemniej wyciąganie na tej podstawie wniosku o naszej absolutnej nie-
świadomości jestnadużyciem. Działania nieintencjonalne, jak np. rumieniec na twarzy, choć są 
od nas niezależne, mogą być w pełni uświadomione.

Zwierzęta w swoim naturalnym środowisku napotykają na setki nieprzewidzianych sytuacji. 
Trudno sobie wyobrazić aby natura nieustannie dawała zwierzęciu gotową genetycznie zako-
dowaną instrukcję postępowania. Dlaczego bowiem nie miałaby również człowieka wyposażyć 
w tego typu instrument? W tym kontekście nawet cząstkowa świadomość wydaje się dużo wy-
godniejszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem. Wcale też nie bardziej skomplikowanym. 

Tzw. „kanon Morgana”  mówi, że „żadna czynność nie może być potraktowana jako efekt wyż-
szych zdolności duchowych, jeśli można ją również objaśnić jako konsekwencję zdolności znaj-
dującej się niżej w skali psychologicznej”. Świadomość nie jest jednak „zdolnością duchową”, 
a zjawiskiem o podłożu materialnym. Należałoby być równie konsekwentnym i powyższą teo-
rię zastosować w stosunku do ludzi. W efekcie okazałoby się, że większość naszego życia upływa 
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w nieświadomości. Jednocześnie współczesna nauka zarejestrowała tysiące zachowań zwierząt, 
które trudno wyjaśnić bez odwołania się do pojęcia świadomości. 

Przez długi czas nauki przyrodnicze i etologia bały się jak ognia pojęcia zwierzęcej świado-
mości. W obawie przed naruszeniem kruchej piramidy ludzkiej moralności traktowały wszel-
kie dywagacje o świadomości świata zwierząt jako herezję i pseudonaukowe brednie. Triumfu-
jący behawioryzm, kazał ignorować mentalne doświadczenia zwierząt jako nieistotne w proce-
sie badania ich natury. Najbardziej radykalni i konsekwentni behawioryści ignorowali również 
rolę ludzkiej świadomości. Choć tłumaczenie ludzkiego zachowania wyłącznie kategoriami bo-
dziec-reakcja, wydaje się absurdem, to z bliżej nieokreślonych powodów, w stosunku do innych 
zwierząt nie budzi wątpliwości. 

Ostatnimi czasy w odpowiedzi na dogmatyczne teorie behawioryzmu pojawiła się etolo-
gia kognitywna (poznawcza) zrywająca z dotychczasowymi schematami, nie bojąca się stoso-
wać względem zwierząt pojęć i słów zarezerwowanych dotąd wyłącznie dla gatunku ludzkie-
go. Świadomość, uczucia i emocje zwierząt stały się w końcu obiektem rzeczywistego zaintereso-
wania.  Behawiorystyczna krytyka etologii poznawczej w dużej mierze skupia się wokół zagad-
nień „uczłowieczania” objawiając tym samym swoją, naznaczoną antropocentryczną ideologią, 
słabość.

Celem niniejszego artykułu nie jest przedstawienie doświadczeń sugerujących czy dowodzą-
cych świadomego przetwarzania informacji u zwierząt (być może jest to kwestia osobnego tek-
stu). Nie chce jest moim celem również przekonanie kogokolwiek o istnieniu takowej świadomo-
ści.  Choć, co do niektórych gatunków (np. szympansów, delfinów czy słoni) większość etologów 
nie ma już wątpliwości, to jednak badania nad świadomością są dopiero w fazie wstępnej. Nie jest 
w tej chwili możliwym danie jednoznacznej odpowiedzi na temat rozpowszechnienia zdolności 
poznawczych w królestwie zwierząt. Nie ma jednak żadnych podstaw aby udzielać, tak wszech-
obecnych i autorytatywnych stwierdzeń o braku zwierzęcej świadomości. Wręcz przeciwnie. 
Ruch wyzwolenia zwierząt powinien pamiętać, że obiektywna, wolna od ludzkiego egocentry-
zmu, nauka stoi po jego stronie. Przez stulecia cywilizacja starała się znaleźć ostrą i wyraźną gra-
nicę oddzielającą nas od zwierząt. Pierwszy i najpoważniejszy cios zadała jej przed 150 laty teo-
ria Darwina. Kwestia świadomości wydaje się ostatnim już, a zarazem najtrudniejszym do poko-
nania bastionem ignorancji i gatunkowego szowinizmu.  

Czas przestać budować etykę na wartościach negatywnych, nieustannie wyklucza-
jących i deprecjonujących. Empatia i sprawiedliwość nie wymagają ciągłej legitymizacji 
i usprawiedliwień. To dotychczasowe praktyki potrzebują nieustannej ideologicznej pożywki ja-
kiej dostarczają zmyślone opowieści o „Koronie i Panu stworzenia”. Ich koniec to już tylko kwe-
stia czasu.  

Artykuł pierwotnie ukazał się w „Vege” nr 2/2010
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