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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Zanim znajdziemy sposób na żywienie się powietrzem 
Nie jestem mordercą. Państwo, którzy czytacie ten felieton, też nie jesteście mordercami, choć 
pomysłodawcy akcji "Krwawe Święta" uważają inaczej. 

Płynący z radia ponury głos wydawał wyrok: "wszyscy jesteśmy mordercami!" Byłam wściekła. 
Stwierdzenie, że my, którzy jemy w Wigilię karpia, jesteśmy mordercami jest obraźliwe. Jest też 
szkodliwe, ponieważ zmienia znaczenie słów. Używając emocjonalnego szantażu żongluje się 
znaczeniem groźnego słowa, czyli niszczy język.  

Ci, którzy jedzą karpia nie są mordercami, podobnie jak nie są mordercami amatorzy szynki, pstrąga, 
czy pierogów z mięsem. Jeśli bowiem skandalem jest "mord" na karpiu, to takim samym skandalem 
byłoby jedzenie kaczki, gęsiny czy wołowiny.  

Cała ta antykarpiowa heca robi nam wodę z mózgu dość w sumie cynicznie, bo kampania w ogóle nie 
odnosi się do potraw mięsnych. Jak podejrzewam, z prostego powodu - obrzydzanie większej ilości 
potraw zostałoby uznane za groteskowe i po prostu zlekceważone.  

Sama jem mięso rzadko, ale w żadnym razie nie mam zamiaru zostać wegetarianką. Z kilku 
powodów. Po pierwsze w naszej strefie klimatycznej byłoby to delikatnie mówiąc lekkomyślne. Po 
wtóre uważam ideologiczny wegetarianizm za czystą hipokryzję: gdyby te założenia wziąć pod lupę 
logiki, musielibyśmy również zrezygnować z potraw roślinnych. Jak wiadomo rośliny też są częścią 
natury, też potrafią się porozumiewać (o czym wiedzieli zawsze miłośnicy kwiatów, ale udowodnili 
naukowcy z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW). Rośliny przekazują sobie 
informacje i reagują stresem, gdy ktoś zbliża się do nich np. z ogniem. Jeśli zatem przyjmiemy 
kryterium "nie zabijaj" w odniesieniu do całej natury - to wypada zrezygnować również z chleba i 
sałaty.  

Ale żeby żyć, musimy jeść i - zanim znajdziemy sposób na żywienie się powietrzem lub energią 
słoneczną - jesteśmy skazani na korzystanie z posiłków mięsnych, rybnych i roślinnych.  

Cytat z książki wybitnego bioetyka: "Tygodniowe niemowlę nie jest bytem racjonalnym, posiadającym 
samoświadomość. [...] Zatem życie ludzkiego noworodka ma dla niego mniejszą wartość, niż ma życie 
świni, psa czy szympansa dla każdego z tych zwierząt". Autor tej myśli Peter Singer nie wzywa 
oczywiście do zabijania niemowląt; chce tylko podnieść status zwierząt. Jednak przytoczone wyżej 
zdania szokują, ponieważ ich konsekwencją jest radykalna zmiana moralnych ocen naszych czynów. 
Jeśli zmienimy kryteria wedle sugestii Singera, to zgładzenie noworodka byłoby mniejszym złem niż 
zabicie zwierzęcia? Na przykład karpia?  

Nigdy dość apeli by ludzie zwierzęta traktowali po ludzku, czyli dobrze. Maltretowanie zwierząt 
uważam za wyjątkową podłość, bo one należą do świata słabszego. Dlatego wspieram działania 
opiekunów zwierząt i doceniam apele o szacunek i dobre warunki egzystencji dla nich wszystkich: 
psów, kotów, wiewiórek, tygrysów, motyli... Również karpi. Nie dajmy się jednak zwariować.  

 


