
PPo sta wie nie pro ble mu
Ety ka jest na my s∏em nad ludz kim po st´ -

po wa niem, es te ty ka zaÊ zaj mu je si´ sztu -
kà, jej war to Êcia mi, ale tak ̋ e przy ro dà, jej
pi´k nem, a wi´c tym wszyst kim, co ubo -
ga ca oto cze nie cz∏o wie ka.

Czy wa˝ niej sze jest ˝y cie etycz ne, czy
te˝ es te tycz ne? In ny mi s∏o wy: Czy na le ̋ y
w ˝y ciu po st´ po waç g∏ów nie etycz nie,
czy te˝ mo˝ na w nie któ rych wy pad kach
od stà piç od mo ral ne go po st´ po wa nia,
aby dzi´ ki te mu ust´p stwu osià gnàç ja kiÊ
cel, war toÊç, nie ko niecz nie ma te rial nà, ale
jed nak wy mier nà, w po sta ci cze goÊ, co
cie szy oko i ser ce, co wy da je si´ nam
pi´k ne? To od wiecz ny dy le mat fi lo zo fii eu -
ro pej skiej. Czy wa˝ niej sza jest ety ka, czy
te˝ es te ty ka? 

Co ma po wy˝ sze py ta nie do ho dow li,
np. kur, go ∏´ bi lub in nych zwie rzàt trzy ma -
nych w do mach lub obok nich, na po -
dwór kach czy w wo lie rach? Cho dzi o to,
czy wol no nam po st´ po waç nie etycz nie
w wy pad ku dà ̋ e nia do osià gni´ cia ja kie goÊ
ce lu w ho dow li? 

Po zo sta wia jàc na ubo czu wszyst kie
wspó∏ cze sne teo rie etycz ne i es te tycz ne,
za py taj my o zwià zek ety ki i es te ty ki. 

Tak d∏u go, do pó ki do bro uto˝ sa mia no
z tym co pi´k ne (np. u Pla to na), nie wy st´ -
po wa∏ teo re tycz ny kon flikt po mi´ dzy ety -
kà a es te ty kà. Ale es te ty ka, ja ko na mys∏
nad pi´k nem, jest czymÊ au to no micz nym,
za le˝ nym od sà dów ludz kich, a cza sem
wr´cz za pi´k ne uwa ̋ a si´ to, co si´ ko -
muÊ po do ba. Ju˝ sta ro ̋ yt ni Rzy mia nie ma -
wia li: De gu sti bus non est di spu tan dum
(O gu stach si´ nie dys ku tu je). Tym sa mym
pod wa ̋ o ny zo sta je pe wien ak sjo mat, ˝e
pi´k no jest uni wer sal ne. A mo ̋ e w∏a Ênie
dla te go, aby ura to waç na sze ˝y cie, je go ja -
koÊç i wznio s∏oÊç, na le ̋ y trwaç przy ja kiejÊ
teo rii o uni wer sal nym pi´k nie. Za sta na -
wia jà ce jest spo strze ̋ e nie, któ re jest wy ni -
kiem re flek sji nad zdj´ cia mi z Da le kie go
Wscho du b´ dà cy mi po k∏o siem po dró ̋ y

pa na Sta ni s∏a wa Rosz kow skie go. Od kry -
wa my w nich pew ne pi´k no, któ re prze -
cie˝ nie po cho dzi z kr´ gu na szej eu ro pej -
skiej kul tu ry. Z dru giej stro ny, Ja poƒ czy cy
za chwy ca jà si´ na szà sta rà, Êre dnio wiecz -
nà i nie co m∏od szà ar chi tek tu rà i sztu kà.
Ist nie je wi´c przy naj mniej ja kaÊ Êwia do -
moÊç uni wer sal ne go pi´k na. 

A czy mo˝ na mó wiç o pi´k nie w Êwie -
cie przy ro dy? Mó wi my o uro kli wych za -
kàt kach. Ho dow cy za chwy ca jà si´ ró˝ no -
rod no Êcià kszta∏ tów i ko lo rów ho do wa -
nych przez sie bie zwie rzàt. Za chwy ca nas
ma je sta tycz ny lot or ∏a, zwin noÊç ja skó∏ ki,
ba jecz ny, ko lo ro wy Êwiat ko li brów czy or -
chi dei. Pi´k ne sà „ko nie w ga lo pie i nie bo
nad na mi”.

Ale cz∏o wiek chce wszyst ko zmie niaç.
Pra gnie to, co pi´k ne, uczy niç jesz cze
pi´k niej szym. To na tu ral ne, Êwiad czy to
o trans cen do wa niu cz∏o wie ka, o je go po -
nad hi sto rycz nym wy mia rze. Ale czy na
pew no za wsze w dà ̋ e niu do zmian, cza -
sem na wet w sza leƒ stwie, do rze ko me go
ulep sza nia czy te˝ uszla chet nia nia, za cho -
wu je my w∏a Êci wy umiar? Tym sa mym zno -
wu do cho dzi my do dy le ma tu: ety ka, czy
es te ty ka? Czy przy pad kiem w na szym dà -
˝e niu do zmie nia nia, jak mó wià ho dow cy
go ∏´ bi, do uszla chet nie nia ra sy, za cho wu -
je my nie tyl ko umiar, ale czy przy pad kiem
nie oka zu je my si´ nie etycz ni? 

Dy le mat roz wià za ny
Wspó∏ cze sne nur ty fi lo zo fii, zaj mu jà ce

si´ g∏ów nie na szà eg zy sten cjà, a wi´c fi lo -
zo fia eg zy sten cja li stycz na czy per so na li -
stycz na, zde cy do wa nie opo wia da jà si´ za
prio ry te tem ety ki nad es te ty kà, a wi´c
wa˝ niej sze jest etycz ne po st´ po wa nie
cz∏o wie ka ni˝ am bi cje ulep sza nia Êwia ta,
je go pi´k na i uni wer sa li stycz ne go do bra. 

Cho cia˝ I. Kant pi sa∏ o au to no mii es te ty -
ki, to jed nak dla nie go nie ule ga ∏o wàt pli -
wo Êci, ˝e etycz ne po st´ po wa nie cz∏o wie -
ka ab so lut nie mu si pa no waç nad tym, co

cz∏o wiek czy ni w sfe rze es te tycz nej.
G. He gel uwa ̋ a∏, ˝e sztu ka ma swój cel
osta tecz ny w so bie sa mej, za strze ga∏ jed -
nak, ˝e nie mo ̋ e ona pro wa dziç do nie -
mo ral no Êci al bo uczyç nie etycz ne go ˝y cia.
Z po glà du te go wy ro s∏a mark si stow ska
teo ria sztu ki, a mia no wi cie, ˝e sztu ka po -
win na s∏u ̋ yç ide olo gii. Tak wi´c sztu ka,
któ ra we d∏ug Kan ta ma pro wa dziç do wol -
no Êci, mo g∏a i sta ∏a si´ na rz´ dziem znie -
wo le nia. 

Duƒ czyk, Søren Kier ke ga ard, oj ciec fi lo -
zo fii eg zy sten cja li stycz nej uwa ̋ a, ˝e isto ta
ludz ka nie ja wi si´ ja ko na tu ra lub duch,
lecz ja ko eg zy sten cja. Wi zja lo su cz∏o wie -
cze go sk∏o ni ∏a Kier ke ga ar da do re flek sji na
te mat wy bo ru po staw wo bec ˝y cia. Ujà∏
on to w for mie dy le ma tu: „al bo/ al bo” (ja ki
nie uchron nie to wa rzy szy isto cie my Êlà cej.
Zda niem duƒ skie go fi lo zo fa sa mot ny, za -
gu bio ny w t∏u mie cz∏o wiek, któ ry jest roz -
dar ty mi´ dzy co dzien nym do Êwiad cza -
niem cha osu Êwia ta i nie odmien nym pra -
gnie niem spo ko ju, ma do wy bo ru trzy od -
mien ne for my re ali za cji cz∏o wie czeƒ stwa.
Mo ̋ e wy braç: ˝y cie es te tycz ne i dà ̋ yç do
ku mu lo wa nia zmien nych wra ̋ eƒ; ˝y cie
etycz ne, tzn. za an ga ̋ o wa nie spo ∏ecz ne,
któ re mo ̋ e za pew niç pew nà sta ∏oÊç wi zji
Êwia ta oraz ˝y cie re li gij ne. Zde cy do wa nie
do strze ga my w my Êle niu Kier ke ga ar da
nad rz´d noÊç ety ki nad es te ty kà. 

Wspó∏ cze Ênie do roz wa ̋ aƒ nad sztu kà
i es te ty kà w∏à czo na zo sta ∏a tzw. ety ka
przy ro dy. 

Dy le mat ety ka czy es te ty ka zo sta∏ roz -
strzy gni´ ty. Lek ce wa ̋ e nie prio ry te tu ety ki
w dzie jach ludz ko Êci, szcze gól nie w na szej
wspó∏ cze snej rze czy wi sto Êci, pro wa dzi ∏o
za wsze do ka ta strof, do cier pie nia, de gra -
da cji itp. 

Do za sta no wie nia
Zja wi sko mu ta cji w Êwie cie przy ro dy

jest zja wi skiem po wszech nym, cho cia˝ nie
cz´ stym. Cz∏o wiek na uczy∏ si´ ko rzy staç

forum czytelników

99 listopad/grudzieƒ 2008

Karol Jasienica

Ety ka czy estetyka



forum czytelników

100listopad/grudzieƒ 2008

z da ro wa nych mu przez przy ro d´ do bro -
dziejstw. Dzi´ ki pra cy ho dow la nej uda ∏o
nam si´ wy ho do waç ro Êli ny i zwie rz´ ta,
któ re znacz nie ró˝ nià si´ pod wzgl´ dem
bu do wy i ko lo rów od form wyj Êcio wych.
Ale cz∏o wiek ko rzy sta rów nie˝ cza sem
z mu tan tów, któ re w przy ro dzie nie mia -
∏y by ˝ad nych szans prze ̋ y cia. Wi´ cej,
dzi´ ki swo jej nie za wsze god nej po chwa ∏y
po my s∏o wo Êci i wy obraê ni, wa dy, g∏ów nie
w bu do wie, sta ra si´ utrwa liç, a na wet wy -
ol brzy miç. Przy k∏a dów jest doÊç du ̋ o. 

Wszy scy zna jà go ∏´ bia pa wi ka. Je Êli pa -
wik in dyj ski nie wy ka zu je zde cy do wa nych
cech de ge ne ra cji kr´ go s∏u pa, to zu pe∏ nie
ina czej jest w wy pad ku pa wi ka an giel skie -
go i po cho dzà ce go od nie go pa wi ka ty pu
ame ry kaƒ skie go. Cz∏o wiek w przy pad ku
pa wi ka dzia ∏a∏ wbrew na tu rze. Je go pra ca
ho dow la na do pro wa dzi ∏a do te go, ˝e
pew nej licz bie po pu la cji go ∏´ bi po gor szo -
no zde cy do wa nie ja koÊç i kom fort ˝y cia,
wr´cz za da no cier pie nie. 

Wie lu ho dow ców w ce lu tzw. uszla -
chet nie nia ra sy „skra ca” – dzi´ ki od po -
wied nie mu do bo ro wi – dzio by. Au tor ni -
niej sze go ar ty ku ∏u wi dzia∏ tur bi ta, któ ry
w∏a Êci wie ju˝ nie mia∏ dzio ba. Go ∏´ bie
krót ko dzio be nie tyl ko ma jà k∏o po ty z wy -
cho wa niem swo je go po tom stwa, ale tak ̋ e
z po bie ra niem po kar mu. W∏à czo ne do sta -
da go ∏´ bi o d∏u˝ szym dzio bie, po ja kimÊ
cza sie gi nà. Nie wy trzy mu jà kon ku ren cji.
To dru gi przy k∏ad ne ga tyw nej in ge ren cji.
Ho dow ca mu si so bie zda waç z te go spra -
w´ i po wi nien za sta no wiç si´, jak da le ko
mo ̋ e si´ po su nàç, do ko nu jàc zmian
wbrew na tu rze. 

Nie któ rym gar ∏a czom wy d∏u ̋ o no do
te go stop nia no gi, ˝e ma jà trud no Êci z wy -
sia dy wa niem swo ich jaj. Cz∏o wiek unie -
mo˝ li wi∏ im to, co jest dla nich nor mal ne
i na tu ral ne. 

To wy star czy, aby po ka zaç, ˝e doÊç
dziw nie po j´ ta es te ty ka wzi´ ∏a gó r´ nad
etycz nym po st´ po wa niem cz∏o wie ka. Ho -

dow la wie lu zwie rzàt ma na ce lu do star -
cze nie cz∏o wie ko wi wra ̋ eƒ es te tycz nych,
ale nie kosz tem ja ko Êci ˝y cia ho do wa nych
zwie rzàt. Eto lo gia uczy, ˝e zwie rz´ ta ma jà
ró˝ ne ˝y cio we po trze by za rów no w ja ko -
Êci ˝y cia, jak rów nie˝ w prze d∏u ̋ e niu ga -
tun ku, któ re sà ich po trze ba mi pod mio to -
wy mi. Stàd po win no Êcià cz∏o wie ka jest
usza no wa nie tych po trzeb. Obec nie na ca -
∏ym cy wi li zo wa nym Êwie cie ety ka w ho -
dow li zwie rzàt bie rze gó r´ nad es te ty kà,
tym bar dziej ˝e cza sem ludz kie wy obra ̋ e -
nie o pi´k nie zwie rz´ cia, któ re jest czàst kà
przy ro dy, jest zwy k∏à z∏u dà. 

Cz∏o wiek jest isto tà ro zum nà i po wi nien
byç Êwia dom swo je go dzia ∏a nia. Cz∏o wiek
wzno si si´ na wy˝ szy sto pieƒ cz∏o wie czeƒ -
stwa nie tyl ko wte dy, kie dy ro zu mie sie bie
i za spo ka ja swo je upraw nio ne po trze by,
ale kie dy ro zu mie tak ̋ e ota cza jà cà go
przy ro d´.

DDzie dzi nà na uki zaj mu jà cà si´ wszyst ki -
mi zwie rz´ ta mi jest zoo lo gia, na to -
miast or ni to lo gia jest dzia ∏em nie co

w´˝ szym i zaj mu je si´ tyl ko pta ka mi. Do
te go ol brzy mie go pta sie go ko t∏a, zwa ne go
or ni to lo già, wrzu co no te˝ go ∏´ bie i jak do -
tych czas nie ist nie je u nas w kra ju wy od -
r´b nio na ga ∏àê wie dzy zaj mu jà ca si´ tyl ko
go ∏´ biar stwem. Ko rzy sta jàc z oka zji,
chcia∏ bym za pro po no waç wpro wa dze nie
do na szej spe cja li stycz nej ter mi no lo gii go -
∏´ biar skiej no we go ter mi nu – CO LUM -
BO LO GIA – okre Êla jà ce go pre cy zyj nie t´
dzie dzi n´ wie dzy. Od te go okre Êle nia
mo˝ na te˝ two rzyç na zwy po chod ne.

Uprze dza jàc ewen tu al ne re ak cje wszel -
kiej ma Êci za wo do wych mal kon ten tów,
Êpie sz´ po in for mo waç, ˝e po wy˝ sza pro -
po zy cja otrzy ma ∏a ak cep ta cj´ od jed ne go
z naj lep szych spe cja li stów j´ zy ka oj czy ste -
go, prof. Sta ni s∏a wa Du bi sza z In sty tu tu 

J´ zy ka Pol skie go UW, i t´ spe cja li stycz nà
opi ni´ przed sta wiam po ni ̋ ej, cyt.:

„W zwiàz ku z Pa na li stem po twier dzam,
˝e na zwy go ∏´ biarz, go ∏´ biar stwo ma jà
cha rak ter po tocz ny, choç nie ma w tym
nic z∏e go, bo nie ma jà na ce cho wa nia ne ga -
tyw ne go. Brak jed nak w j´ zy ku pol skim
nazw neu tral nych sty li stycz nie lub nazw
ter mi no lo gicz nych. Po zo sta je za tem ta kie
na zwy utwo rzyç. Od pod sta wy ∏ac. co -
lum bus (go ∏àb) mo˝ na utwo rzyç dwie 
na zwy o cha rak te rze ter mi nów: co lum bo -
lo gia (wie dza o go ∏´ biach i ich ho dow li),
co lum bo log (znaw ca spraw zwià za nych
z ho dow là go ∏´ bi), a tak ̋ e dwie na zwy
okre Êla jà ce mi ∏o Êni ków go ∏´ bi: co lum bo fi -
lia (go ∏´ biar stwo), co lum bo fil (go ∏´ biarz).
Czy ta kie na zwy si´ upo wszech nià, to ju˝
za le ̋ y od sa mych za in te re so wa nych.
A mo ̋ e pol skie na zwy go ∏´ biarz, go ∏´ biar -
stwo za tra cà na ce cho wa nie po tocz no Êcià

i sta nà si´ okre Êle nia mi pod sta wo wy mi?
Nic by w tym z∏e go nie by ∏o. Po zdra wiam
– Sta ni s∏aw Du bisz (kon. cyt.). 

Mam na dzie j´, ̋ e na sze Êro do wi sko przy -
chyl nie przyj mie t´ pro po zy cj´ i po wo li za -
cznie jà sto so waç w ˝y ciu co dzien nym.
Zmia na na zew nic twa nie tyl ko pre cy zyj nie
okre Êli t´ ga ∏àê wie dzy, ale b´ dzie rów nie˝
pew ne go ro dza ju no bi li ta cjà na sze go hob by.

Mo ̋ e my te˝ nic nie zmie niaç i po zo staç
przy sta rym na zew nic twie, ale czy war to?
Po s∏u ̋ ´ si´ przy k∏a dem: s´ dzio wie zo bli -
go wa ni sà do stem plo wa nia kart ocen
imien ny mi pie czàt ka mi, i tak stan dar do wa
treÊç na pie cz´ ci to: „S´ dzia ds. oce ny go -
∏´ bi ra so wych”, co mo˝ na za stà piç skró -
tem – „S¢ DZIA – CO LUM BO LOG”, krót -
ko i tre Êci wie, a zro zu mie to na wet za gra -
nicz ny mi ∏o Ênik go ∏´ bi. 

Po zdra wiam wszyst kich co lum bo lo gów
Zbi gniew Gi lar ski

CO LUM BO LO GIA
– co to ta kie go?


