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Surnmary

Nowadays, thanks mainly to the media, a rather distorted view about Arabic Muslims has been presented in
our society.It is very difficult to understand certain aspects of the behavior of the inhabitants of the Middle
East due large|y to a complete lack of common knowledge about their religion and traditions. Contrary to
Christianity, Islam is not only a religion, but contains very important rules about life and belief in Koran and
hadith, which create Sunna. These describe some specific ways of behavior. Arab's attitude to dogs is quite
different to ours but is not a manifestation of their cruelĘ. It is sanctioned by religious obligation, tradition
and geographic and climatic conditions. The authors of the paper attempt to explain how the conditions
governing the attitude of Arabs to dogs have been created and that they are still alive within their culture.
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Informacje o krwawych zamachach terrorystycznych
dokonywanychprzez ekstremistów islamskich oraz o woj-
nach w krajach muzułmańskich docierajape do nas za spra-
wą mediów są wybiórcze i często prowadzą do wytworze-
nia w naszym kręgu kulturowym stereotypu - Arab to ter-
rorysta, Niedobór profesjonalnych opracowań o islamie
dostępnych w je7yku polskirn wpływa na opieranie wiedzy
o tej religii i kulturze na podstawie relacji telewizyjnych
i prasowych, co ugruntowuje ten negatywny stereotyp. Taki
stan rzeczy oparly rra fobiach i braku rzetelnej wiedzy nie
słuzy wzajemnemu poznaniu i zrozutnieniu. Wśrod wielu
zachowań zżyciacodziennego tych ludzi dla nas nlezrozl-
miałych i często potępianych jest, trudne do zaakceptowa-
niaprzez nas, podejście arabskich muzułmanów do psów.
Zagadnienle to jest szczególnie interesujące z uwagi na
tolerowanie przez nas i Arabow krańcowo odmiennych
zachowań w stosunku do wymienionych zwterząt (2, 5,8,
I2-I3,15-i8).

Wiadomo, że jednym z klyteriow humanitaryzmu. jest
wrazliwość na ból i cierpienie innych, w tym równiez zwie-
rzaJ. Taki pogląd wyraźnie krystalizuje się w naszej rze-
czywisto ści. Przykładem odzwierciedlaj ącym j e go u grun-
towanie w powszechnej świadomości jest chociazby obu-
rzenie społeczne na próby liberalizacji ustawy o ochronie
zwierząt. W naszym kraju zwierzęta towarzyszące, w tym
zwłaszcza psy, postrzegane są prawie wszędzie poprzez
pryzmat ptzyjacielskich stosunków. Wrazliwość nie pozwa-
la nam nazaakceptowanie czy też na tolerancję wobec za-
chowań będących w sprzeczności z naszątradycją i pra-
wem (4, 5, 8, 13-18), czego przykładern są zaskakujące,
a nawet szokujące swoiste polowania na ida.ce poboczami
psy urządzane w krajach Bliskiego Wschodu przez miejs-
cowych kierowców, szczególnie na mniej uczęszczanych
drogach. Podobne odczucia występują kiedy widzi się dzie-

ci obrzucające kamieniami wychudzone psy zbllżające się
do zabudowań. Te licznie napotykane sytuacje i zdarzenia
jeszczebardziej drastyczne, w których psy stająsię ofiara-
mi, znane autorom z autopsji, skłaniają do zastanowienia
się nad powszechnościątego zjawiska i jego przyczynami.

Zjednoczenle przęz proroka Mahometa plemion Bedu-
inów jako wyznawców nowej religii nię oznacza, że Ara-
bowie na Bliskim Wschodzie stanowią jednolitą społecz-
nośc. Z drugiej jednak strony islam stanowi podstawę za-
chowań swoich wyznawców. Zycie, zarówno religrjne, jak
i świeckie reguluje Koran fiako księga objawiona) oraz
hadisy opisy precedensów i wypowiedzi Mahometa oraz
relacje dotyczące jego czynów (I, 3, J , 11-12). Wańo tez
wiedzieć, że hadisy stanowią podstawę tradycji czyli sun-
ny. One tez są swoistymi instrukcjami nakazującyni o1aeś-
lone zachowania w różnych sytuacja zyciowych.

Chociaż hadisy, podobnie jak sury Koranu, zaczęto spi-
sywać 1eszcze za życia Mahometa, to jednak w kształcie
zna7lym współczesności powstały wiele lat po jego śmier-
ci, dlatego tez istnieje po kill<a, aczasemwięcej wersji tych
samych przesłań. Najbar dziej znanymibadaczuni hadisów,
którym zawdzięcza się mozliwość korzystania z ich ma!-
rości, jest żyjący w IX wieku Al-Br"rcharj (właściwie Abu
Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn lbrahim ibn al-Mu-
ghira al-Ja'fa|) orazjego uczeń Sahih Muslim (właściwie
Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Nisapuri). Mistrz ze-
brał ponad 9000 przekazow i lznał za prawdziwe jedynie
2602, porza,dkujap je w 93 księgach (Kitab) opisujących
najwazniejsze dziedziny życia. IJczeń zapoznał, slę z aż
300 000 przekazow i zaprawdzlwe uznał około 4000 hadi-
sów, porządĘąc je w 43 księgach.

Autorzy, w większości przypadków, korzystali ztłuma-
czeń hadisów z oryginału na języJ< angielski zaczelpnię-
tych ze stron internetowych Uniwersytetu Południowej



Kalifornii w Los Angeles (http://www.usc l
reference/searchhadith, http://www.usc. l
fundamentals/hadithsunnah/bukhari l,http l
dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/, http: l l
ww,w, usc. edu/dept/M SA/fundamentals/hadithsunnah/
abudawud/, http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/
hadithsunnah/malik/).

Z tego źródłapochodzą też hadisy spisane przez dwóch
innych badaczy słów proroka- żyjącego w VII w. Malika
(Malik ibn Anas bin Malik ibn Abu Amir Al-Asbahl) oruz
starszego o ponad sto lat Abu-Dawuda (Abu-Dawud Sula-
iman ibn Al-Aash'ath Al-Azdi as-Sijistani).

Poszczególne przekazy zę zbiotów tych czterech auto-
rów (niestety, nie zachowały się w całości) w literaturze

ięgi
, Je-
po-

W księdze objawionej, jaką stanowi dla Muzułmanów
Koran jest tylko jedna wzmianka o psie. Natomiast w hadi-
sach znajduje się wiele nakazów i zakazów dotyczących
psa, jak tez porównań do tego zwierzęcia (I,3,'7, Il, 12).

Najbardziej znany i najczęściej cytowany hadis odno-
szący slę a psa nie po to, by
mu służył ziemi,ten kazdego
dnia traci od Boga za dobrę
czyny" (Bukhari: 3, 39, 516; 7, 6], 389-39l, Malik: 54,
54.5.12-13, -3824;010,38
I2). Zdanie w róznych mo
jednakże ist jednoznaczna
jedynie sŁńyć. Nie mozna go utrzymywać jako zwierzę
towarzyszące. To ostrzezenie w różnychwersjach jest bar-
dzo mocnąprzestrogądla ludzi ufnych bezgranicznie w raj-
skie zycie po opuszczeniu ziemskiego padofu. W innym
hadisie, podawanym równiez w wielu wersjach mowi się,
ze aniołowie łask ów, gdzie przeby-
wają psy lub gdzi czy rzeżby przed-
stawiające istoty , 0227;3ż, 4140;
32, 4l46,Buchari: 4, 54, 44B 4, 54, 450; 4, 54, 539; 5, 59,
338; 7, 7 2, 833 ; 7,'7 2, B43, Muslim: 024, 5246; 0ż4, 5248-
5250;024,5ż54) (ll). W tym kontekście nie powinno dzi-

5217). Wytłumaczenie szkodliwego wpłyrvu dzwonków
znajduje się w relacji wskazującej, że jest to instrument
szatana (Abu-Dawud: 34, 4218). Należy też wiedziec, że
modlitwa dla muzułmanina jest nieważna,jeżeli podczas
j ej o dmawia nia ptzed mo dlącym p r zej dzie pie s lubkobi eta

ri: 3,29, 54-55; 4, 54, 53I-532, Muslim: 007,27I7-I719;
007 ,272l; 007 , ż123-ż729; 007 ,273I; 0I0,3B l2).

Hadi sy naka nj ąr ów nież zab ij ani e p s ó w pr zy cho dzący ch
z kobietami z pustyni, Tenprzekazmateż wersję mówiącą
o konieczności zabijania jedynie psów czarnych z dwoma
kropkami na oczach, bo w takich psach mieszka diabeł
(Abu-Dawud: 16, 2840; Muslim: 010, 3B 13).

Islam zabrania handlu psami. Korzyśc i ze sprzedaży tych
zw ierząt porównyr,vane są z Ęmi czetp any mi z Lichwy czy
prostytucji. Islam dopuszcza jedyny wyjątek transakcji
kupna-sprzedaży,kiedy nabywa się psa ułozonego do po-
lowań. W takich okolicznościach opłatę pobiera się za szko-
lenie, a nie za zwierzę (Abu-Dawud: 23,3414;23,342l;
23, 3412; 23, 3475 23, 3477; 27, 3798, Buchari: 3, 34,
299; 3, 34, 439; 3, 34, 439-440 3, 36, 4B2; 7, 63, 25B' 7,
7I,60J,Malik: 31,31.29,68, Muslim: 010, 3803; 010, 3B05-
-3806; 010, 3811), W praktyce psy łowcze trzymanebyły
przezmożnowładców i często były przedmiotem mile wi-
dzianych darow, podobnie jak ptaki łowcze, utensylia myś-
liwskie czy elementy lzbrojenia (Iż).

W hadisach znajduje się też wiele porównań do psów,
w których zwierzęta te stawiane są w niepochlebnych ro-
lach. Mówi się na przykład, że ten, kto daje prezent, a po-
tem go odbiera jest jak pies połykający swoje wymiociny
(Buchari: 3, 4], 791-79ż; 4, 52, ż47 ; 9,86, 105, Malik: 17,
17 .26.50, Muslim: 0l2, 39 49 -39 50; 0I2, 39 5 5 ; 0I2, 39 57 ;

0I2,3960).
Cho ciaż po dane przykłady słów proroka Mahometa, j ak

tez opisy jego zachowań, przekazane w hadisach mogą
wydawać się zabobonne i nięztozumiałe, to jednak warto
pokusić się o próbę ich wyjaśnienia, mając nauwadze fakt,
że często zakazy i nakazy religijne były podyktowane ob-
serwacjami z życia. Przede wszystkim należy nadmienić,
ze teksty zawierające te swoiste ,,instrukcje postęowania"
narzlcająpytanie, skąd wzięła się tak agresywna i zdawa-
łoby się niehumanitarna postawa człowieka wobec psa
w kręgu wyznawcow islamu. Otóż nakaz zabijania psów
można wywi e ś ć (za sprawą hadi su) z Me dyny, gdzi e wałę-
sające się i często wściekłe psy stanowiły utrapienie miesz-
kańców (Malik: 45,45.ż.8i). Również inne ludy na Bliskim
Wschodzie (w tym Żydzl) odnosiły się z niechęc iąibojaź-
nią do psow (12).

Takwięc zabijanie psów, szczególnie bezpańskich, mog-
ło być nakazęmpraktycznym. Wszakze i dzisiaj w naszym
kraju, w niektorych miastach sfory bezdomnych psów sta-
ją się niebezpieczne dla ludzi, a niektóre ztakich stad czy-
nią spustoszenie wśród zwierząt łownych (4, 13,15). Po-

kiedy brakowało anĘbiotyków, zakażenia tych ran często
było przyczyną śmierci (6). Wytłumaczeniem koniecznoś-
ci zabljania psów przybyr,vających z pustyni moze wyni-
kaó z faknt niewiadome go p o cho dzenia tych zw ier ząt, nio -
sących potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia lldzi.

Strach przed pogryzieniemprzęzpsy, szczegóInle te nie-
znane, był na obszarze zajmowanym obecnie przezkłaje
arabskie powszechny. U Babilończyków można zna\eźć



zaklęcie mające sŁużyó obronie przed psami - ,,.,.Niesie
swe nasienie w pysku. Gdzięugryzie zostawia swe potom-
stwo..." (12).

Należy też nvrócić uwagę na nakaz hadisu mówiący o ko-
nieczności siedmiokrotnego umycia przedmiotów poliza-
nychprzezpsy, w tym przynajmniej razprzy lżyciu piasku
(Malik: 2,2.6.36, Muslim: 002, 0546,002, 0548-0552).
Jest on świadectwem wiedzy płynącej z obser-wacji,zroz])-
mienia zjawisk i praktycznego sposobu ich wykorzystania
w zapobieganiu chorobom. Czy nie są to przypadkiem na-
kazy higieniczne ubrane w przypowieści, chociazby o anio-
łach łaski, które stanową jedynie tylko silny pretekst do
ochrony przed chorobami, w tymprzypadku odzwierzęcy-
mi? Pomijając wściekliznę i pokąsania, psy sązywicielami
pośrednimi wielu pasozytów, a i przebywające na nich
owady przenoszą wiele groźnych chorób, jak chociażby
robaczyce, czy nie występującą w naszym kraju leiszma-
niozę (9, 10). Chociaz dokładnie nie wiadomo, co przy-
świecało Mahometowi, kiedy mówił o aniołach nie wcho-
dzagych do domu, gdzie są psy, to jednak w ostatnich wie-
kach pierwszego tysiąclecia, na terenach, o których mowa,
tenzakaz miał na pewno wymiar profilaktyczny. Warto tez
zalważyć, ze na ubogich w wodę obszarach słowa proroka
nakazywały Arabom przestrzegania zasad higieny (przy-
najmniej raz w tygodniu kąpiel i mycie zębów) (11)!

Nakaz zabljarria psów, jak równiez myszy, skorpionów,
czy węży nie musi wynikać li tylko zlprzedzehMahometa
i jemu współczesnych. Skorpiony i węże zawsze stanowiły
i stanowią niebezpieczeństwo dla życta człowieka, a my-
szy i szczury - to rezerwuar chociazby salmonelloz i, za
sprawą pcheł, nosiciele tak groźnej dżumy (9).

Interesujące sąteż hadisy wnoszące przestrogi i instruk-
cje dotyczape zjadania zdobyczy upolowanej lub aporto-
wanej przez psy i ptaki łowcze. Hadisy zabraniajązjadaó
zdobycz w przypadkujej uszkodzenia, jeżeli podczas po-
lowania zntĘa z oczLl łowcy, nawet jeżeli została apolto-
wana przez psa nalezącego do myśliwego. Ten sam zakaz
dotyczy równiez przypadków, kiedy zdoby cz została poli-
zanalllb wzięta w pysk przez inne nieznane psy (Abu-Da-
wud: 16, 2845-2846; 16,2850, Bukhari: |,4, I75;3,34,
270; 7, 61,3B4-3B5, Malik: 20, żO.ż4.81;25, ż5.I.5-5a;
25,25.2.'7-Bl, Muslim: 02I, 4732-4734; 0żI, 4737; 02I,
474I;02I,4743).

Islam jest religią dązącą do harmonii ze światem ze-
wnętrznym i jeżeli nawet znajdllą się w nim przesłania
Mahometanakazującezabljaniewybranychgatunkówzwie-
rząt, to fakt ten możnalważać raczej za następstwo przy-
naleznego człowiekowi biocentryzmu niz uleganie niskim
pobudkom (5).

Religia ta zabranta pastwienia się nad innymi istotami
żywymi. Hadisy zawierają wiele przykładów zabraniają-
cych ftzycznego znęcania się nad zwterzętami. Swiadczy
o tym chociażby przyHad pochwaleniaprzezAllacha pod-
różnego, który napoił spragnionego, bezsilnego psa, czy
teżkara w postaci piekła dla kobiety głodzącej kotkę (Bu-
chari: 1, 4, I'74;3, 40, 551; 3, 43, 646;8, 73, 3B, Malik: 49,
49.I0.ż3, Muslim: 0ż6, 5 57'7 -5 5'7 9) (3, 1 1 ). Nie można tęż
pominąć zakazl psychicznego znęcanra się nad zwierzę-
ciem, co dla wielu współczesnych Europejczykow może
byó wielkim zaskoczeniem. Wiadome jest, ze Mahomet
spytał kiedyś człowieka trzymającego między nogą owcę

i ostrzącego jednocześnie nóż: ,,dlaczego zabljaszją dwa
razy?" (3).

Po szukuj ąc żr ódeł stosunku Arabów do psów należy też
odbyć wędrówkę na południową i południowo-zachodnią
część Półwyspu Arabskiego - miejsce rodzenia się islamu.
Tereny te graniczyĘ na północnym wschodzie z Persj ą (Ira-
nem) rządzonąprzęz Sasanidów, gdzie żyliwznawcy za-
r atusztr anizmu, dl a których p i e s był zw i er zęci em świ ętym.
W rytuale pogrzebowym zarailsztran specjalnie szkolone
psy ogryzały kości zmarłych, co bardzo nie podobało się
muzułmanom. Po śmierci Mahometajego następcy, pierw-
si kalifowie, dokonali podboju królestwa Sasanidów i trak-
towali zatatlsztran z wielką pogardą. Następstwem tego
stało się między innymi okrutne traktowanie psów. Jest tez
wysoce prawdopodobne, że neofici przechodzapy na islam
chcąc przypodobać sięnajeżdźcom poprzez złe traktowa-
nie psów wyrażali odrzucenie wiary przodków i podkreś-
lali swoją gorliwość (ż,'7).

Opisane fakty nie wyczerpują złożonego wpły,wu trady-
cji, nakazów religijnych oraz uwarunkowań klimatycznych
i geograftcznych na stosunek współczesnych Arabów do
p s ow, j e dnak że p o zw alaj ą na zr o zlmteni e okre ś l o n y ch za -

chowań tych ludzi. Chociaż znaszego punktu widzenia ich
czyny wzbldzajądezaprobatę - to jednak w świetle opisa-
nych uwarunkowań religijno-tradycyjnych nie stanowią
podstaw do przypisywania im zachowań okrutnych. Co
więcej, obecnie są przykładem przestrzegania zasad wy-
znawanej wiary.

piśmiennictwo

I.Bielalłslci J.: Koran. PIW Warszawa l986.
ż.Boyce M,: Zalatusztranie. Wydawnictwo Lódzkie, Łódż 1988.

3 D ane cki J.: Mahomet Mądrości proroka. Wyd. Akadem. Dialog, Warszawa 2000

4 Felsmann M. Z : Problemy z bezdomnymi psami i kotami na obszarach admini-
strowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, [w:] Szarek J., Babińska I.

(red.), Człowiek wobec bezdomnych zwierząt - prawo, a rzeczywistość.ZakJad
Poligraficzny UWM, O1sztyn 2003, 44-48

5 Hull Z.: Podstawy troski o dobro zwierząt, [w:] Szarek J. (red ), Człowiek wo-
bec bezdomnych zw terząt Zakład Poligrafi czny U WM, OIszĘ n 2002, 2 I,23

6 Ibn Munkidh U.: Księgapouczających przykładów Ossolineum 1975_
'l.Jordan M : Islam historia religii i kultuql Swiat Książki, Warszawa 2004,

8.Kalabis K: Zwierzęta bezdomne w aspekcie prawa niemieckiego, [w:] Sza-
rek J. (red ), Człowiek wobec bezdomnych z,;vierzal Zakład Poligraficzny IJWM,
Olsztyn2002,69-73

9 Kassur B , Januszkiewicz J.: Choroby zakaźnei inwazyjne PZWL, Warszawa
1 985

10 Kornaś S , Nowosad B , Skalska M.: Zagrożenie tęgoryjcami psów w schroni-
sku dla bezdolnnych zwierzal Medycyna Wet 2002,58,291,294

I] Kozlow,ska J.,. Mahomet O rnałżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu Wyd
Akadenr Dialog, Warszawa 1999.

lż.Milczarek S.: Kultura łowiecka w świecie islamu Wyd. Akadem Dialog, War-
szawa 2002.

13 Monkielvicz J.: Aspekty obecności psów w życiu człowieka w minionyclr wie-
kach i dziś. Mat Konf. Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.
\Ą roclaw 200l, s l22-I33,

I4 Przeździecka D , Szarek J.: Analiza aspektów praktycznych i teoretycznych eu-

tanazji. Magazyn Wet 2000, 9,48-50.
I5.Radecki I'[.:Problemyprawrrewspółistnienialldzl,1zwierzaJwmiastach Mat.

Konf. Nauk. Etycźne i prawne aspekty ochrony dobrostanu z;wierząt, Wrocław
2001, s 94-]06.

16 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zyłvnościowej z dnia21 sĘcz-
nia 1 999 r w sprawie szczegółowych wa ów weterynaryjnych wymaganych
przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz pro-
wadzeniu schronisk dla zwterząt (Dz U Nr 9, poz 8zl)

l7 TnLszczyńska M., Szarek J., F elsmann M. Z.: Etyczne i prawne zobowiązania
lekarza wetetynarii wobec bezdomnych zwierza3 w Polsce. M edyclłra Wet. 2003,

59,354-358
1 8. Ustawa z dnia 2 1 sielpnia 199'7 r, o ochronie zwierząt (Dz. U z 1997 r., Nr 1 1 1,

poz.724, z 1998 r Nr 106,poz.668 i Nr 113,poz.7] 5, z 2000r Nr 12,poz.136,
zż001, r Nr 3, poz 21 i Nr 111, poz. 1194 oraz z2002r Nr 135, poz. 1141)

Adres autora: płk dr n. wet. Mariusz Z. Felsmann, ul. Gdańska 147, 85-915

Bydgoszcz; e-mail: emzetef@wp.pl


