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że pewien naród uważa, że wszystko 
co żyje w wodzie przeznaczone jest 
do zjedzenia. Rzecz jasna, zaraz mu-
siał przepraszać za swoją wypowiedź, 
bo „pewien naród” podniósł krzyk, że 
to rasizm i straszliwa obraza. (Pod ko-
niec ubiegłego roku widziałem w tym 
samym miejscu przedstawiciela obra-
żonego narodu z wiadrem na sznurze.)
  Przypominam to wydarzenie sprzed 
lat, ponieważ mój normalny stosunek 
do Chińczyków – taki sam, jak do 
wszystkich innych narodowości – 
uległ niedawno ochłodzeniu z podob-
nego powodu. Chodzi o zupę z płetwy
rekina, która dla Chińczyka jest da-
niem wykwintnym, świadczącym o je-
go statusie społecznym, szpanerskim.
  Jest wyłącznie daniem szpanerskim, 
ponieważ płetwę rekina można goto-
wać ile się chce, a woda co najwyżej 
zmieni konsystencję, ale nie smak, 
czyli pozostanie wodą o smaku wody. 
Smak zupie z płetwy rekina nadają 
przyprawy, więc można by spokojnie 
poprzestać na nich, zagęszczając wodę
czymś innym. Ale nie, bo bez płetwy 
rekina nie byłoby szpanu, i cena zupy 
byłaby niższa, przez co potrawa dla 
nowobogackiego z Hongkongu prze-
stałoby być atrakcyjne. Połowy reki-
nów są zatem bardzo z tego powodu 
opłacalne. Wyławia się rekiny, obcina 
im się płetwę i wrzuca żywe do wody. 
Albo robi się to na brzegu, na lądzie – i 
wtedy giną w drgawkach, i rosną stosy 
okaleczonych rybich trupów.
  Widziałem to na jednym z poważ-
niejszych kanałów telewizyjnych i nie 
mogę odgonić się od tego obrazu. Na-
wet teraz – pisząc o tym – zęby zacis-
kam na to nieopisane okrucieństwo.
  Mówił o okrucieństwie wobec zwie-
rząt Jerzy Nowosielski. Mówił o tym 
w kontekście religii chrześcijańskiej 
i głównie zwierząt hodowlanych, ale 
wśród obcinających płetwy rekinom 
jest na pewno dużo chrześcijan – po 
drugie, okrucieństwo wobec wszyst-
kich zwierząt jest nieludzkie, jest bes-
tialskim złem – po trzecie, to dobrze, 
że Nowosielski mówił o chrześcijań-
stwie, ponieważ polska gazeta nie 
wpłynie na Chińczyka, natomiast, co
byłoby bardzo pożądane, może wy-
wołać refleksję w Polaku, w Polaku-
-katoliku. Mówił więc Nowosielski, 
odpowiadając na pytanie Zbigniewa
Podgórca o okrucieństwo wobec zwie-
rząt: „Proszę Pana, skoro jesteśmy 
okrutni wobec ludzi, często w sposób 
bezmyślny, to dlaczego nie mielibyś-
my być okrutni w stosunku do zwie-
rząt, przecież chrześcijaństwo nie wy-
robiło w tym zakresie odpowiednich 

hamulców moralnych. I dlatego okru-
cieństwo w stosunku do zwierząt, 
szczególnie wśród prymitywnych 
chrześcijan, ludzi ze wsi, ludzi o ma-
łej świadomości religijnej jest nader 
częstym zjawiskiem. To jest po prostu 
wynik złego systemu wierzeń, który 
nami rządzi”.
  W telewizyjnym dokumencie o zabi-
janiu rekinów dla ich płetwy mówi się 
o tym, że rekiny, które są na ziemi od 
450 milionów lat, najprawdopodobnie 
wyginą teraz w ciągu jednego pokole-
nia.
  Na tym nie koniec. Nie lubię Chiń-
czyków też za to, że z ich powodu kłu-
sownicy zabijają tutejsze niedźwie-
dzie. Ma to zabijanie związek z tra-
dycyjną chińską medycyną. Owszem, 
wierzę w akupunkturę, uczestniczy-
łem w kilku sesjach – new age music, 
igły w głowie – odczułem dobroczyn-
ne działanie, podobało mi się to. Wie-
rzę też w bakteriobójcze właściwości 
żeń-szenia. Nie wiem natomiast, czy 
cudownym lekarstwem jest żółć niedź-
wiedzia. Wiem tylko, że nawet gdyby 
tak było, to pozyskiwanie tego leku 
odbywa się w sposób straszliwy. Wy-
obraźcie sobie niedźwiedzia jako ma-
szynę do produkcji żółci, zamknięte-
go na stałe, na ile przeżyje jeszcze lat, 
w ciasnej klatce, w której nie może się 
podnieść ani nawet zmienić pozycji, 
kłutego metalowym przyrządem do 
odciągania żółci. To jest praktykowa-
ne w Chinach. W Kolumbii Brytyj-
skiej niedźwiedzie żyją na wolności, 
ale nie przestają być przez to dostar-
czycielami opłacalnego towaru, który 
zdobywa się po zabiciu niedźwiedzia.
  Chińczyk wierzy, że żółć i pęchęrzy-
ki żółciowe niedźwiedzia leczą wszel-
kie urazy, skręcenia w stawie, złama-
nia, hemoroidy, zapalenie spojówek, 
zapalenie wątroby, wysoką gorączkę, 
napady padaczkowe i majaczenia. Ta-
kie cudowne lekarstwo musi mieć od-
powiednio wysoką cenę, więc ruszają 
po nie kłusownicy, zabijają niedźwie-
dzie, odcinają im łapy, które są dro-
gim przysmakiem, i pozbawiają pę-
cherzyków żółciowych, a resztę po-
zostawiają, żeby gniła. Zdobycz prze-
mycana jest do Azji, część niechybnie 
sprzedawana jest po cichu, na miejscu: 
w Chinatown, w Richmond...
  Te drastyczne przykłady mają zwią-
zek z tym miastem, z tą prowincją, 
z najliczniejszą w Metro Vancouver 
mniejszością narodową („mniejszość” 
to termin wyłącznie umowny) i dlate-
go im przede wszystkim poświęcam 
uwagę. Z Chińczykami sprawa nie 
jest łatwa, ponieważ wszystko, co się 

im wytyka tłumaczą tradycją. Stąd nie 
udało się wprowadzić w Kanadzie za-
kazu importowania płetw rekinów; 
no bo skoro zupa z nich jedzona jest 
od dwóch tysięcy lat... Nie bez znacze-
nia jest też to, że wszyscy, niezależnie 
od narodowości, po prostu lubią chiń-
skie dania (bardzo lubię zupę wonton).
Trzeba było prawie roku intensywnej 
akcji protestacyjnej obrońców zwie-
rząt, żeby restauracja Sun Sui Wah na 
Main Street w Vancouver zauważyła
ubytek klientów i wreszcie, kilka ty-
godni temu, oświadczyła, że w paź-
dzierniku lub listopadzie, kiedy zużyje
posiadane zapasy, wycofa z menu zu-
pę z płetwy rekina.
  Znikną z tej planety rekiny, znikną 
też dość szybko afrykańskie słonie. 
W „The Globe and Mail” (numer z 22 
lutego 2014) artykuł Margaret Wente 
In Africa, agony and ivory, który za-
czyna się od zdania: “Pierwszy słoń, 
którego zobaczyłam w Afryce był 
martwy”. Czytamy, że w Tanzanii co 
15 minut zabijany jest słoń dla pozys-
kania kości słoniowej. Kłusownictwo 
szerzy się bez przeszkód, ponieważ 
skorumpowany rząd udaje, że tego nie 
widzi. W całej Afryce ginie rocznie 
35000 słoni, czyli około 10 procent 
ich populacji. Zabijane w takim tem-
pie, szybko będą już tylko wspomnie-
niem.
  I tu znów mamy związek z China-
mi, jako że ten kraj jest największym 
kontrahentem afrykańskich kłusowni-
ków. Ozdoby, ozdóbki, amulety z koś-
ci słoniowej mają pokazywać status
społeczny ich posiadacza. Azjatyccy 
buddyści i katolicy – pisze Margaret 
Wente – uważają, że przedmioty reli-

gijnego kultu wykonane z kości sło-
niowej najlepiej oddają chwałę Bogu.
Chińczycy nie przejmują się skąd po-
chodzi kupowane przez nich tworzy-
wo. Wielu jest przekonanych, że uzys-
kuje się je z martwych słoni, które 
zmarły śmiercią naturalną. Inni myś-
lą, że słonie gubią siekacze i co roku 
odrastają im nowe. A najwięcej jest ta-
kich, których w ogóle to nie obchodzi. 
Mało kto wie, że dla zdobycia kości 
słoniowej trzeba zwierzę zabić.
  You’re first/ I’m last/ You’re thirst/ 
I’m asked to justify/ Killing our last 
heaven beast/ Don’t hunt the whale 
– śpiewa zespół Yes (Don’t Kill the 
Whale). Wieloryby zabija się dla tranu 
i mięsa (które z kolei jest tradycyjnym 
daniem Japończyków). Foki zabijane 
są dla tranu, mięsa i skóry.
 Konsumpcji psiego mięsa zabraniają 
religie żydowska i muzułmańska. Od 
1950 r. zabijanie psów zabronione jest 
w Hongkongu (Dogs and Cats Ordi-
nance), a w roku 2001 Tajwan zakazał 
sprzedaży mięsa psów. Jednak w wie-
lu krajach Azji, Europy, Afryki i Ame-
ryki zabijanie psów dla mięsa jest do-
zwolone, najczęściej z zastrzeżeniem, 
że zwierzę musi być zabite w sposób 
humanitarny. W Kanadzie wymaga 
się, żeby zwierzę zabite było pod kon-
trolą inspektora żywności.
  Jakkolwiek by to było dla nas bul-
wersujące, to obiektywnie rzecz bio-
rąc, nie ma w spożywaniu psiego mię-
sa nic nadzwyczajnego – człowiek za-
bija i zjada bardzo wiele różnych ga-
tunków zwierząt, zdaje się, że bez ma-
ła wszystkie. Straszne natomiast jest 
to, że według konsumentów, mięso 
czworonożnego przyjaciela człowie-
ka jest lepsze w smaku, delikatniejsze, 
jeśli zwierzę przed zabiciem było od-
powiednio długo torturowane. Na in-
ternetowej stronie na rzecz ochrony 
zwierząt znajduje się opis takich tortur: 
„Ponad 4000 psów dziennie (rocznie 
ponad 2 miliony) jest zabijanych w Ko-
rei Południowej dla mięsa. Wcześniej 
okrutnie traktowane (duszone, rażone 
prądem, bite, obdzierane ze skóry, ła-
mane są im łapy, transportowane w 
za małych klatach – czasem po kilka 
psów) w końcu przychodzi ich ko-
niec”.
  W Polsce psów się nie jada. Za to 
są ludzie, zwykle mieszkańcy wsi, 
którzy uważają, że smalec wytopiony 
z tłuszczu psa leczy choroby płuc i im 
zapobiega. „Gazeta Wyborcza” pisa-
ła w 2009 r. o wykryciu w pobliżu 
Częstochowy, Kłobucka i w okolicy 
Radomia hodowli psów na smalec.
  Nasze telefony komórkowe zabijają 
pszczoły.

 Jerzy Nowosielski: „Nie tylko «za ka-
rę» za grzech pierworodny sami mu-
simy umrzeć, ale musimy zadawać 
śmierć całemu otoczeniu”.

  Nie wiem, czy to przez twarz Putina, 
czy przez ogólne napięcie psychiczne, 
czy przez złamaną nogę – irytują mnie 
zachowania ludzi na ulicy. W związku
ze złamaną nogą wychodzę oczywiś-
cie z domu nie tak często, ale te rzad-
sze wyjścia wystarczą, żeby potem 
mnie cholera trzęsła przez parę kwad-
ransów.
  Właściwie nie wiem, czym mnie ci 
ludzie na ulicy wkurzają. Powiedział-
bym, że wszystkim: wyrazem twarzy, 
tępym wzrokiem, ślamazarnym kro-
kiem, telefonem przy uchu, wgapia-
niem się w smartfona i z pochylonym 
łbem, na ślepo, przed siebie – niech 
inni uważają i schodzą z drogi.
  No tak, wiem – to tylko niezbyt wiel-
ki procent przechodniów, którzy wła-
żą mi teraz w oczy, ponieważ złama-
na noga, okrucieństwo wobec zwie-
rząt, Ukraina, twarz Putina i ogólne 
napięcie psychiczne. Tym niemniej 
mam wrażenie, iż tych twarzy, z wy-
pisaną na nich przypadkowością ist-
nienia, przybywa.
 Wybijane gatunki zwierząt, wycina-
ne lasy, zanieczyszczone wody i po-
wietrze, niezdrowa żywność, dziura 
ozonowa i globalne ocieplenie, które 
aktualnie już trzeci dzień jest na pierw-
szym miejscu w BBC World News. 
Opublikowany w tych dniach raport 
ONZ o zmianie klimatu – określany 
jako „najbardziej solidny dowód, jaki 
można uzyskać w dyscyplinie nauko-
wej” – ostrzega, że globalne ocieple-
nie jest poważnym zagrożeniem dla 
naszego zdrowia, perspektyw ekono-
micznych, żywności, wody i bezpie-
czeństwa. Wzrost temperatury do-
tknie zarówno kraje biedne, jak i bo-
gate – chociaż, oczywiście, te pierwsze 
bardziej to odczują – wywoła niedo-
bór żywności, katastrofy żywiołowe, 
zwiększy ryzyko wybuchu wojen.  
Ludzkość zmierza do samozagłady.
  Coś tam się robi, żeby przyhamo-
wać to szaleństwo – lepiej późno niż 
wcale. Słyszę właśnie wiadomość 
(31 marca), że Japonia, która urządza-
ła rzezie płetwali karłowatych (gatu-
nek najmniejszych waleni) w wodach
Antarktyki, pod przykrywką połowów 
naukowych, wyrokiem Międzynaro-
dowego Trybunału Sprawiedliwości 
zmuszona została do wprowadzenia 
zakazu polowania na wieloryby. Or-
ganizuje się konferencje klimatyczne, 
podpisuje międzynarodowe porozu-
mienia, mające zmniejszyć emisję do


