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Kultura p rzełomu wieków jedyn ie pozornie jest ku lturą wyczu loną 

na doświadczenie inności . W ist ocie jest i pozostaje kultu rą różnicy, 

wciąż zbyt rzadko jesteśmy zdolni spotkać innego, jako innego. 

Doświadczenie autentycznego spotkania z innym jest czymś niezwykle 

rzadkim, a świadomość t ego jest tym bardziej doj mująca, im więcej 

mamy możl iwości nawiązania kontaktu. Człowiek jednak nie może 

być sobą, nie otwierając s i ę na to, co od niego inne, szczególnie 

na innych ludzi. Istnien ie ludzkie ma bowiem charakter dialogiczny. 

Wyobraźmy sobie położen ie kogoś, kto znalazł s i ę w nowym 

środowisku, w nieznanym otoczeniu, wśród obcych sobie osób. Nikt 

do niego nie zwraca się po imien iu, nikt od niego niczego nie chce, nikt 

nawet na niego nie patrzy. Ist nieje i j ed nocześn i e nie istnieje. Jest jak 

kamień, jak rzecz. Osobą jest bowiem tyl ko w takiej mierze, w jakiej . 
istnieje „dla" kogoś innego, dla innej osoby. Właśn i e to „dla" jest i s totą 

spotkania. Spotkanie jest wydarzeniem. Nie można go zap lanować 

ani przewidzieć, zaskakuje nas. Spot kan ie jest bowiem darem, któ ry 

wypływa z wol ności. Spotkanie zmienia życ ie człowie ka w sposób 

radykalny. Nie pozwala nam żyć tak jak dotychczas. Budzi w nas 

bowiem pragnienie dobra. Nie w iemy jednak, co budzimy w innym. 

Dlatego spotkanie zawsze przesło nięte jest zasłon ą tajemnicy. 

Tadeusz Gadacz, „o umieJętności życ ia" 



Normy moralne obowiązujące w ludzkim świecie nakazują zająć się 

dziećmi osieroconymi przez siostrę. brata czy innego członka rodziny. 

Niestety. nie zawsze postępujemy zgodnie z tymi zasadami. Choć sami 

wymyśliliśmy pojęcie moralności, to zwierzęta częściej zachowują się 

bardziej przyzwoicie. Człowiek powie: „Nie mogę zająć się dzieckiem 

siostry. bo sam ledwo wiążę koniec z końcem". Mysz domowa za 

to przenigdy nie pozwoli, aby dzieci sióstr i braci pozostały bez opieki. 

Adopcja osieroconych kuzynów zdarza się nagminnie, bo myszy bardzo 

często. aby związać koniec z końcem, wpadają w śmiertelne pułapki. 

Tego typu zachowania w świecie zwierząt mają miejsce częściej niż 

można by przypuszczać. 

Od dawna wiadomo. że najlepszymi mamkami są kotki. Z tego 

powodu często wykorzystywane są jako matki zastępcze w ogrodach 

zoologicznych. Wiele lat temu byłam świadkiem dość niezwykłej adopcji. 

Kotka domowa przyjęła pod swoją opiekę dwie małe, jeszcze ślepe 

wiewiórki. Samica miała jednego dwutygodniowego kociaka i bez wahania 

obdarzyła uczuciem obce gatunkowo oseski wielkości myszy. Karmiła. 

myła i tuliła całą trójkę. Kiedy wiewiórki podrosły i zaczęły wyprawiać 

swoje harce, kotka patrzyła na nie z miłością. ale i z pewnym zdziwieniem 

- jakby pytała samą siebie: „Czy aby dobrze pamiętam wszystkie 

szczegóły swoich randek?" 

Mało kto wie, że samce wie tu gatunków ptaków chętn ie 

podejmują trud adopcyjnego ojca. Jeśli pan bażant spotka 

osierocone pisklęta, nie odchodzi obojętnie. W j ednej 

chwili zamienia się w kwokę i wodzi stadko maluchów, 

nawet jeśli nie są t o małe bażanty, ty tko kuropatwy. 

Gdyby ludzie chcieli brać przykład ze świata zwierząt. 

mogliby znaleźć wiele wzorców godnych naśladowania , 

ale często nawet nie chce im się szuka ć. 

Dorota Sumińska. „Zwierzęca adopcja" 
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