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ZZwie rz´ ta to wa rzy szà cz∏o wie ko wi od cza -
sów hi sto rycz nych. Do wia du je -
my si´ o tym z wy ko pa lisk lub sta rych in -

skryp cji. Pies pil no wa∏ do mo stwa oraz 
to wa rzy szy∏ cz∏o wie ko wi pod czas po lo wa -
nia. Ko nia daw niej u˝y wa no w wal ce, wo -
∏u zaÊ do pra cy na po lu. Go ∏àb do star -
cza∏ wra ̋ eƒ es te tycz nych, by∏ po s∏aƒ -
cem, a tak ̋ e zwie rz´ ciem ofiar nym. Cho -
cia˝ w nie któ rych wy pad kach funk cje udo -
mo wio nych zwie rzàt si´ zmie ni ∏y, to jed -
nak za sad ni czo s∏u ̋ à one na dal cz∏o wie ko -
wi, któ ry po tra fi ich na tu ral ne w∏a Êci wo -
Êci wy ko rzy staç i spo ̋ yt ko waç dla swo je -
go do bra. We wspó∏ cze snych cza sach zwie -
rz´ ta wraz z cz∏o wie kiem bio rà udzia∏ w ró˝ -
ne go ro dza ju za wo dach. Wy star czy tu wspo -
mnieç jeê dziec two, wy Êci gi char tów itp. 

Dzi siaj go ∏´ bie nie s∏u ̋ à ju˝ do prze no sze -
nia wia do mo Êci, cho cia˝ jesz cze pod -
czas II woj ny Êwia to wej by ∏y wy ko rzy sty wa -
ne do te go ce lu. Nasz pol ski li sto nosz prze -
sta∏ byç li sto no szem; po dob nie nie któ re bag -
de ty czy te˝ sy ryj ski ˝y la sty. Te raz z udzia -
∏em go ∏´ bi or ga ni zu je si´ ró˝ ne go ro dza ju za -
wo dy. Na ca ∏ym nie mal ̋ e Êwie cie zna -
ne sà wy Êci gi go ∏´ bi pocz to wych czy te˝ za -
wo dy w d∏u go Êci lo tu. Spo ty ka my si´ tak -
˝e z ró˝ ne go ro dza ju lo kal ny mi za wo da -
mi. Nie cho dzi tu o ich ska ta lo go wa nie i opi -
sa nie. Ra czej cho dzi o py ta nia: Czy wszyst -
kie ro dza je spor tów z udzia ∏em go ∏´ -
bi z punk tu wi dze nia ety ki sà do za ak cep to -
wa nia? Czy cza sem nie ma my do czy nie -
nia ze spor tem na gra ni cy uczci wo Êci i nie -
uczci wo Êci, lub na gra ni cy dzia ∏a nia etycz ne -
go i nie etycz ne go?

Naj bar dziej po pu lar ne sà za wo dy z udzia -
∏em go ∏´ bi pocz to wych. Or ga ni zo wa -
ne sà one od daw na i nic nie wska zu -
je na to, aby kie dyÊ tzw. za wo dy z udzia -
∏em go ∏´ bi pocz to wych prze sta ∏y byç atrak -
cyj nym spor tem. Zda waç si´ mo -
˝e, ˝e jest to szla chet na ry wa li za cja. Mo ̋ e kie -
dyÊ by ∏a, ale ta kà prze sta ∏a byç ju˝ daw -
no. Rzad ko si´ zda rza, aby ho dow cy go ∏´ -
bi pocz to wych ry wa li zo wa li mi´ dzy so -
bà tzw. me to dà gniaz do wà. Ra czej to do ko -

sza wk∏a da ne sà tzw. „wdow ce”, czy li sam -
ce, któ re od d∏u˝ sze go cza su nie ma jà part ne -
rek. Przed w∏o ̋ e niem ich do ko sza, wk∏a -
da si´ do ich miejsc gniaz do wa nia sa mi -
c´, a na st´p nie w sta nie pod nie ce nia, nie mal -
˝e eu fo rii, za bie ra si´ sam ca i wy sy -
∏a si´ go w da le kà po dró˝. Ka˝ dy ho dow -
ca wów czas li czy, ˝e je go pu pil przy le ci pierw -
szy. Czy na pew no pu pil, a mo ̋ e tyl -
ko „coÊ”, czy li rzecz, któ rà po trak to -
wa∏ przed mio to wo? 

W ry wa li za cji go ∏´ bi pocz to wych, al bo
– jak cz´ sto si´ obec nie mó wi – go ∏´ bi spor -
to wych, jest sze reg ele men tów, któ re etycz -
nie sà wàt pli we. Wk∏a da jàc go ∏´ bia do ko -
sza, na ra ̋ a si´ go na du ̋ y, wie lo go dzin -
ny stres, nie rzad ko w cia sno cie, a na st´p -
nie na po wrót do ma cie rzy ste go go ∏´b ni -
ka. Deszcz, wiatr, upa∏ – wszyst ko na swo -
jej dro dze mo ̋ e spo tkaç, tak ̋ e dy bià ce -
go na je go ˝y cie g∏od ne go dra pie˝ ni ka. Go ∏´ -
bie ma jà wro dzo ny na wyk po wro tu do gniaz -
da. Ale czy zmu sza nie ich do po wro tu z bar -
dzo da le ka – co byç mo ̋ e pod nie ca ho dow -
c´ – nie jest szko dze niem ˝y wym zwie rz´ -
tom, trak to wa niem ich jak ma szy ny? Czy ce -
lo we prze trzy my wa nie sam ców i sa -
mic w okre sie roz p∏o do wym bez w∏a Êci we -
go dla p∏ci part ne ra nie jest dzia ∏a -
niem wbrew na tu rze? Czy cz∏o -
wiek ma do te go pra wo? Ho dow cy go ∏´ -
bi pocz to wych po win ni so bie ta kie py ta -
nia po sta wiç i pró bo waç bez emo -
cji na nie od po wie dzieç. 

W prze sz∏o Êci w pew nym okr´ gu prze my -
s∏o wym w Eu ro pie, pew na cz´Êç ho dow -
ców gar ∏a czy… (nie na Âlà sku) sta le trzy ma -
∏a w po go to wiu kil ka wol nych sam ców, któ -
re zo sta wa ∏y wy pusz cza ne, kie dy w oko li -
cy go ∏´b ni ka po ja wia ∏a si´ ja kaÊ sa mi ca. Rze -
ko mo doÊç cz´ sto pa da ∏a ona ∏u pem w∏a Êci -
cie la sam ców i là do wa ∏a w garn ku nie uczci -
we go ho dow cy. Za cho wa nie god ne na ga -
ny. A ile zm´ czo nych, nie mo gà cych zna -
leêç dro gi do swo je go go ∏´b ni ka, go ∏´ -
bi pocz to wych tra fia do garn ka? 

Z po dob nà sy tu acjà ma my do czy nie -
nia, kie dy ho dow cy go ∏´ bi lot nych po dej mu -

jà pró b´ zma jo ry zo wa nia nie wiel kie go stad -
ka sà sia da, przez swo je znacz nie licz niej -
sze sta do. Mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e po czàt ku jà -
cy ho dow ca, w bar dzo krót kim cza sie, tra -
ci wszyst kie swo je pta ki ku pio ne za ci´˝ -
ko za ro bio ne pie nià dze. Go rzej, kie -
dy tym po czàt ku jà cym ho dow -
cà jest uczeƒ gim na zjum lub li ceum, któ -
ry swe oszcz´d no Êci po Êwi´ ci∏ na za -
kup pierw szych go ∏´ bi. 

Wcze snà wio snà, w pew nym okr´ gu eu ro -
pej skie go kra ju, przed pa ro wa niem go ∏´ bi or -
ga ni zu je sí  doÊç oso bli we za wo dy. W da -
nej miej sco wo Êci wy pusz cza sí sam ce i jed -
nà sa mi c´. Roz po czy na sí  wte dy sza leƒ czy ta -
niec go do wy wo kó∏ jed nej sa mi cy. Sa -
miec, za któ rym sa mi ca po fru nie do go ∏´b ni -
ka, zo sta je zwy cí z cà ro ku. W∏a Êci ciel sa mi -
cy zga dza sí  na to, ˝e mo ̋ e utra ciç swo je -
go go ∏´ bia. Zresz tà w∏a Êci ciel zwy ci´ skie -
go sam ca za wsze mo ̋ e od daç sa mi c´ swo je -
mu ko le dze. To jest ry wa li za cja, któ rej trud -
no za rzu ciç nie etycz ne mo ty wy.

Szla chet ne jest wspó∏ za wod nic two w wy -
ho do wa niu zdro wych, jak naj pi´k niej -
szych go ∏´ bi. Szla chet ne jest wspó∏ za wod -
nic two w wy trwa ∏o Êci lo tu go ∏´ bi lot -
nych, a tak ̋ e wspó∏ za wod nic two mi´ dzy ho -
dow ca mi go ∏´ bi akro ba tycz nych (np. wy -
wrot ki, takle itp.). Szla chet ne jest wszel -
kie wspó∏ za wod nic two, jed nak ̋ e nie kosz -
tem ho do wa nych zwie rzàt. 

Z po wy˝ sze go wy ni ka, ˝e ho dow ca sta -
le ocie ra si´ o pew ne za gad nie nia i py ta -
nia etycz ne. Nie mo ̋ e ich lek ce wa ̋ yç, je -
Êli chce zy skaç sza cu nek u ko le gów, a tak -
˝e w spo ∏e czeƒ stwie. Cià gle – przy naj -
mniej w na szym spo ∏e czeƒ stwie – ho dow -
ca go ∏´ bi jest go ∏´ bia rzem, co cz´ -
sto jest sy no ni mem cz∏o wie ka nie uczci we -
go, k∏ó tli we go, a na wet z∏o dzie ja. Ta kiej za -
le˝ no Êci, sko ja rzeƒ nie spo ty -
ka si´ np. w Cze chach, a g∏ów nie w Niem -
czech, gdzie w du ̋ ych i mniej szych aglo -
me ra cjach miej skich ho dow cy trzy ma -
jà swo je zwie rz´ ta na nie strze ̋ o nych dzia∏ -
kach (go ∏´ bie, kró li ki, ku ry i in ne) i pra -
wie nie zda rza jà si´ kra dzie ̋ e.

Ka rol Ja sie ni caEtycz ne dy le ma ty
w spo rcie go ∏´ biar skim 


