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Słowo wstępne

W pracy zatytułowanej Zwierzęce imiona – upodmiotowienie czy zawłaszczenie1 Han-
na Mamzer przedstawia liczne badania na temat współczesnych i historycznych me-
chanizmów nadawania imion gatunkom nie-ludzkim. Badaczka wskazuje na dualny 
charakter tego zjawiska. Z jednej strony imię jest formą upodmiotowienia (a ściślej: 
brak imienia wskazuje na depersonalizację lub reifikację). Na przeciwnym biegunie 
lokuje się jednak kategoria zawłaszczenia, gdyż „nadawanie zwierzętom imion, jest 
bezsprzecznie antropocentryczną formą oznaczania Innego, nakładania na niego ety-
kiet, których nie jest w  stanie zarzucić”2. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzupeł-
nienia rozważań Mamzer – porusza zagadnienie imion psów, jednak nie w kontek-
ście ich nadawania, lecz akceptacji. Przedmiotem badań jest tu fenomen wzięcia pod 
opiekę psa wraz z zachowaniem imienia, które nadał mu ktoś inny.

Uwagi metodologiczne

Badanie nad zjawiskiem akceptacji psich imion zostało przeprowadzone w  styczniu 
2018 roku metodą ankiety internetowej, zatytułowanej Przyczyny zachowania pierwot-
nych imion psów. Kategoria pierwotności w kontekście canis lupus familiaris jest nie-
co problematyczna, gdyż kojarzy się z  rasami pierwotnymi – to jest takimi, których  

1 Por. H.  Mamzer, Zwierzęce imiona  – upodmiotowienie czy zawłaszczenie [on-line:] https://www.
academia.edu/30683211/Zwierz%C4%99ce_imiona-_upodmiotowienie_czy_zaw%C5%82aszczenie 
[11.01.2018].

2 Ibidem, s. 13.
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materiał genetyczny w najmniejszym stopniu różni się od genów wilka3. Jednak do-
stępna w języku polskim pula określeń wydała się w tym wypadku raczej uboga: ka-
tegoria „imię wcześniejsze” implikuje bowiem, że będzie jakieś „późniejsze”; podobnie 
„pierwsze imię” nasuwa myśl o „drugim”. Określenie „pierwotny” nie jest doskonałe, 
lecz uwarunkowania języka polskiego pozwalają założyć, iż wersja pierwotna może być 
również wersją ostateczną. Terminem „imię pierwotne” posługuje się również Alek-
sandra Małus, opisując zjawisko zmiany imienia wśród dzieci adoptowanych4. Dla uła-
twienia ankieta rozpoczynała się krótkim wprowadzeniem, w którym wyjaśniono ro-
zumienie użytego określenia, a także zaznaczono, że respondent może wypowiedzieć 
się na temat psa, którego opiekunem już nie jest, ale był w przeszłości. Pytania ankie-
towe – prócz tych, które poruszały zagadnienia prawne – formułowane były w sposób 
upodmiotawiający psa: zamiast „mieć psa” zastosowano formułę „być opiekunem psa”, 
zamiast „kupić/dostać psa” wykorzystano „wziąć psa pod swoją opiekę”. Podkreślanie 
stosunku właścicielskiego ma bowiem charakter uprzedmiotawiający5.

Magdalena Szpunar zauważa, że badaniom internetowym zarzuca się niski sto-
pień reprezentatywności6. W przypadku omawianego tematu jest to niezwykle pro-
blematyczne: skala zjawiska nie jest znana, trudno więc mówić o  tym, jaka grupa 
może je reprezentować.

Celem dotarcia do jak najszerszej liczby respondentów o pomoc w popularyzacji 
badania poproszono blogerów. Link do ankiety wraz z  zachętą do jej wypełnienia 
pojawił się niemal równocześnie w mediach społecznościowych na trzech profilach 
prowadzonych przez blogerów z branży kynologicznej. Za zgodą administratora opu-
blikowano post z linkiem do ankiety również na Facebooku w grupie Pies w Krako-
wie, liczącej wówczas ponad 9 tys. członków. Możliwość śledzenia komentarzy pod 
postami zachęcającymi do uczestniczenia w badaniu pozwoliła na spojrzenie na samą 
ankietę z zupełnie nowej perspektywy. Respondenci wypowiadali się w naturalnym 
dla siebie środowisku, gdzie wymieniali opinie o  kwestionariuszu, czasami dzielili 
się swoimi odpowiedziami i nawiązywali dyskusję. Wykorzystanie mediów społecz-
nościowych przyniosło gwałtowny wzrost wypełnień ankiety w pierwszej dobie od 
publikacji odnośników do niej: w  ciągu 24 godzin formularz wypełniło 220 z  261 
wszystkich respondentów.

3 Por. S. Łapiński, I. Guja, A. Bendik, Charakterystyka morfometryczna włosów psów ras pierwotnych, 
„Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” 2014, nr 4, s. 18.

4 Por. A. Małus, Znaczenia osobiste przypisywane imieniu, „Psychiatria i Psychoterapia” 2016, nr 1, ss. 25‒42.
5 Por. B. Cyrek, Uprzedmiotowienie i uczłowieczenie – wizerunek psa w serwisach ogłoszeniowych, „Maska” 

2017, nr 34: Kontrast, dualizm, opozycja, ss. 91‒102.
6 Por. M. Szpunar, Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do 

badań online – casus eBadań [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 2008, ss. 252‒259.
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Nieco ponad 9% wszystkich wypełnionych ankiet nie spełniało warunków bada-
nia. We wprowadzeniu do kwestionariusza znajdowała się informacja: „przystępując 
do badania, deklarujesz, że jesteś lub byłeś opiekunem psa, który miał już imię, gdy 
dostał się pod Twoją opiekę, a  któremu tego imienia nigdy nie zmieniłeś”. Mimo 
to, aż 24 ankiety wypełnione były przez osoby, które same nadawały imiona psom, 
a w pytaniach otwartych uzasadniały swoje decyzje. Ponadto w 19 kwestionariuszach 
odpowiedzi wzajemnie sobie przeczyły lub były uzupełnione niepoprawnie (przy-
kładowo: losowymi ciągami znaków), stąd nie zostały one uwzględnione w analizie. 
Ostatecznie materiał badawczy stanowi 218 wypełnionych formularzy, dotyczących 
łącznie 326 psów.

Wyniki badania

Imię wyrażone w języku jest charakterystyczną dla rzeczywistości społecznej homo sa-
piens formą oznaczenia podmiotu. Imiona, szczególnie dawniej, pełniły wiele funkcji 
(wyrażały życzenia, opisywały cechy fizyczne), przede wszystkim zaś – co zachowało 
się do dzisiaj – służyły identyfikacji7. Rola imienia w procesie kształtowania i podtrzy-
mywania tożsamości jest bezdyskusyjna, bowiem stanowi ono stały atrybut jednostki8.

Badając zjawisko zachowania pierwotnych imion psów, należy zastanowić się, czy 
rozumienie imienia jako elementu tożsamości przystaje również – w optyce homo sa-
piens – do świata zwierząt nie-ludzkich. Człowiek nie może odciąć się od własnych na-
rzędzi poznania rzeczywistości, stąd znane sobie mechanizmy przenosi na inne gatun-
ki. Tej niemożności transgresji dowodzą między innymi badania Johna Aleca Bakera, 
Farleya Mowata czy Charlesa Fostera, które przywołuje Hanna Mamzer, stwierdzając 
przy tym, że „wcielenie się w Innego pozostaje na zawsze niespełnionym życzenio-
wym projektem, który kończy się fiaskiem […] ze względu na fizjologiczne ograni-
czenia ustalające nieprzekraczalne granice pomiędzy gatunkami”9. Nie mogąc poznać 
roli, jaką imię pełniłoby w świecie zwierząt nie-ludzkich, przenosimy na psy rozmaite 
znaczenia ustalone w społeczeństwie homo sapiens. Tym samym zagadnienie stosowa-
nia zoonimów rodzi pytanie o granice upodmiotowienia gatunku canis lupus familiaris.

Konieczność posiadania imienia

Dla człowieka to, jak się nazywa, jest determinantą jego tożsamości, co szczególnie 
ujawnia się w rozmaitych obrzędach przejścia (vide: wstąpienie do zakonu czy zmiana  

7 Por. K. Doroszewicz, Psychologiczne aspekty imion ludzkich, „Psychologia Jakości Życia” 2003, nr 1, s. 89.
8 Por. K.  Doroszewicz, M.  Krzemińska, Forma imienia jako przesłanka wnioskowania o  osobowości, 

„Przegląd Psychologiczny” 2007, nr 3, s. 260.
9 H.  Mamzer, Ludzka tożsamość wobec ekokolonializmu, s. 12 [on-line:] https://www.academia.

edu/35575834/Ludzka_to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_wobec_ekokolonializmu [19.01.2018].
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nazwiska po ślubie). Zważywszy na fakt, że imię jest fenomenem, który wykształcił 
się niezależnie we wszystkich kulturach10, można stwierdzić, że jest to immanentna 
kategoria życia społecznego, nieodłącznie się w  nim zawierająca. Czy jednak czło-
wiek musi posiadać imię? Rozmaite współczesne sposoby rozróżniania obywateli, jak 
choćby numer PESEL, mają potencjał, by podważyć konieczność posiadania imienia. 
A  jednak konieczność ta regulowana jest prawnie11. Jak podkreśla Hanna Mamzer: 
„Brak imienia oznacza brak tożsamości, a to niemożność korzystania z praw przyna-
leżnych, przywilejów i korzyści prawnych. Brak imienia stawia poza prawem”12.Cyfro-
wy system identyfikacji psów – po numerze chipu – zdaje się być swoistym, acz wciąż 
nieobligatoryjnym odpowiednikiem numeru PESEL. A  jednak i w  tym przypadku 
imię oczekiwane jest w  sytuacjach codziennych (rejestracja do lekarza weterynarii13, 
założenie książeczki zdrowia psa), a niekiedy również wymagane odrębnymi przepisa-
mi. Przykładowo Regulamin Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Pol-
sce, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r., w paragrafie siódmym, punkt 6. głosi: 

Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę 
samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion 
szczeniętom z kolejnych miotów14.

Tak jak w przypadku homo sapiens, tak i tutaj imię daje pewną podmiotowość praw-
ną – narodzonemu w hodowli ZKwP szczenięciu przysługują prawa, a jego właściciel 
zobligowany jest do przestrzegania szeregu obowiązków. W przypadku psów znajdu-
jących się pod opieką schronisk niejednokrotnie stosowana jest podwójna identyfika-
cja – po numerze oraz po imieniu. Imię w tym wypadku pełni funkcję upodmiota-
wiającą, ale ma również mniej idealistyczną rolę – dla potencjalnych opiekunów jest 
łatwiejsze do zapamiętania niż numer.

W  jednym z  otwartych pytań ankietowych respondenci opisywali genezy zoo-
nimów, których nie zmienili. Analiza materiału zebranego w badaniu wykazała, że 
w  puli 326 zachowanych pierwotnych imion 73 (22,4%) pochodziły z  hodowli, zaś 

10 Por. A. Małus, op. cit.
11 Reguluje to m.in. Prawo o aktach stanu cywilnego, której art. 56 pkt. 2 mówi o konieczności nadania 

dziecku imienia z urzędu, jeśli rodzice nie dadzą imienia lub nie zgłoszą urodzenia dziecka w terminie 
21 dni od jego narodzin. Por. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 
2014, poz. 1741).

12 H. Mamzer, Zwierzęce imiona…, s. 9.
13 Wymóg ten generuje między innymi cyfryzacja sektora medycyny weterynaryjnej. Za kartami pa-

cjentów kryją się stworzone w tym celu algorytmy, które jednak można oszukać – na przykład w sy-
tuacji zgłoszenia się do kliniki ze znalezionym psem, którego imię nie jest znane, w rubryce „imię” 
można wpisać dowolny znak, np. „X”.

14 Regulamin Hodowli Psów Rasowych [on-line:] http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_ho-
dowli_psow_rasowych.pdf [19.01.2018].
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w domu tymczasowym, fundacji lub stowarzyszeniu imię zostało nadane 45 (13,8%) 
psom i dokładnie takiej samej ilości (45) w schroniskach. Wśród pozostałych odpo-
wiedzi znalazły się takie stwierdzenia jak „poprzedni opiekun”, „poprzedni właściciel”, 
„znalazca”. Co ciekawe, w przypadku aż 68 psów (20,9%), ankietowani nie wiedzieli, 
kto nadał imiona ich podopiecznym. Jednak to zróżnicowanie źródeł zoonimów wy-
daje się nie mieć wpływu na fakt, że respondenci postrzegają posiadanie przez psa 
imienia jako konieczność. Na zamknięte pytanie „Czy uważasz, że pies musi mieć 
imię?” udzielono aż 210 (96,3%) odpowiedzi twierdzących. Zaledwie 4 osoby (1,8%) 
stwierdziły, że nie mają zdania i dokładnie taka sama liczba odpowiedziała przecząco.

Czy w świecie innych zwierząt imię ma taką samą wartość jak w świecie ludzi? 
Nie można tego stwierdzić, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę obecny stan wiedzy. Skąd 
zatem bierze się przeświadczenie o tym, że pies musi mieć imię? Względy praktycz-
ne można łatwo zakwestionować. Imię z powodzeniem mógłby zastąpić numer chi-
pu, do przywoływania zaś można zastosować uniwersalne komendy, na przykład „do 
mnie”, „noga”. Jak zauważa Janusz Strutyński, także funkcja odróżniająca zoonimu 
schodzi na dalszy plan, gdy żyjemy tylko z jednym psem. Zdaniem autora imię pełni 
tutaj inną funkcję – impresywną, służy nawiązaniu więzi15. Nawet jeśli z rozmaitych 
perspektyw nadawanie psu prawa do imienia nie jest zasadne, przez respondentów 
postrzegane jest jako konieczność. Jest to wyraz upodmiotowienia gatunku canis lupus 
familiaris, postrzegania bytu nie-ludzkiego jako indywiduum, które musi mieć swoją 
tożsamość wyrażoną w ludzkim języku.

Przyczyny zachowania imion pierwotnych

Jak podkreśla Hanna Mamzer, nadawanie nazwy czy imienia może być postrzegane 
jako zdobycie władzy symbolicznej nad tym, co (kto) zostało nazwane. Zjawisko to 
jest bowiem formą układu hierarchicznego, gdzie nazywający jest dominującą stroną 
aktywną, a nazywany biernie się podporządkowuje16. Źródeł tego można doszukiwać 
się już w starożytności. Jak bowiem zaznacza Małus, „według onomastyki semickiej, 
mającej swoje stare (babilońskie i  amoryckie) korzenie, nadanie imienia oznaczało 
poznanie czegoś i rozciągnięcie swojej władzy nad czymś”17. Tak rozumiane nadawa-
nie zoonimów jest formą opresji. Czy jednak człowiek, rezygnując z prawa do na-
zwania psa, rezygnuje również z zawłaszczenia i dokonuje upodmiotowienia go? Czy 
może jest to w  tym przypadku wyraz obojętności i  deprecjonowania roli imienia? 
Wszak rodzice nadają imiona dzieciom, nie pozwalają, by zrobił to za nich ktoś inny. 

15 Por. J. Strutyński, Urbozoonimia polska, Kraków 1996, s. 105.
16 Por. H. Mamzer, Zwierzęce imiona…
17 A. Małus, op. cit., s. 26.
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W badaniu tego problemu szczególnie istotne wydają się przyczyny zachowania zoo-
nimów. Jak podkreśla David Bell: 

Wyniki codziennych obserwacji dowodzą, że w życiu psychicznym trudno znaleźć coś przypad-
kowego. Nie sposób na przykład wybrać jakiegoś imienia przypadkowo; zawsze okaże się ono 
z jakichś powodów znaczące18.

Mechanizm ten wydaje się dotyczyć nie tylko wyboru imienia, ale szerzej rozumianej 
decyzji o imieniu – również o jego zmianie bądź zachowaniu. Przyczyny pozostawie-
nia zoonimów respondenci podawali w pytaniu półotwartym wielokrotnego wyboru.

Przyczyny estetyczne

W jednym z pytań ankietowych respondenci zostali poproszeni o określenie, czy pier-
wotne imię (imiona) ich psa (psów) się im podoba. Na 218 osób aż 177 (81,19%) wska-
zało, że przypadły im do gustu wszystkie zachowane zoonimy ich podopiecznych, 
16 (7,34%) stwierdziło, że żadne z pierwotnych imion ich psów się im nie podoba, 9 
osób (4,13%) wskazało postawę neutralną, a w trzech formularzach (1,38%) widniały 
wyłącznie odpowiedzi pośrednie („umiarkowanie”, „średnio”). Ponadto 5 osób (2,29%) 
określiło, iż początkowo pierwotne imiona się im nie podobały, lecz z czasem uległo 
to zmianie. W  ośmiu (3,67%) kwestionariuszach opiekunowie psów zadeklarowali, 
że podobają się im tylko niektóre z zachowanych przez nie pierwotnych zoonimów.

Hanna Mamzer podkreśla, że to właśnie względy estetyczne, a  nie konotacje 
znaczeniowe bywają powodem nadania imienia19. Czy jednak są one bezpośrednią 
przyczyną decyzji o zachowaniu pierwotnego zoonimu? Wśród 185 osób, które za-
deklarowały, że (wszystkie lub niektóre) imiona pierwotne ich psów się im podobają, 
125 (57,34% wszystkich respondentów) podało ten fakt jako przyczynę zachowania 
imienia, z  czego 38 (17,43% wszystkich respondentów) wskazało walory estetyczne 
imienia jako jedyny powód zachowania go. Co ciekawe, dwie osoby podały imię jako 
przyczynę adopcji konkretnego psa, o czym świadczą ich wypowiedzi: „planowałam 
tak nazwać swoją sukę, jak znalazłam tą to uznałam to za przeznaczenie ;)”; „to chyba 
ze względu na imię wybrałam tego psa”.

Zważywszy na fakt, że ponad połowa ankietowanych wskazała przyczyny este-
tyczne, można stwierdzić, że odgrywają one ważną rolę w procesie decydowania o za-
chowaniu pierwotnego imienia. Kwestia estetyki wydaje się mieć wobec problematyki 
upodmiotowienia psów charakter dwojaki. Z jednej bowiem strony pozostanie przy 
imieniu pierwotnym wynika tutaj wyłącznie z upodobania osoby decyzyjnej, z dru-

18 D.  Bell, Ludzki błąd [w:] Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne, tłum. D.  Golec, L.  Kalita, 
A. Rokujżo, red. C. Gerland, Warszawa 2009, s. 44.

19 Por. H. Mamzer, Zwierzęce imiona…, op. cit.
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giej jednak te same mechanizmy działają również w rzeczywistości społecznej homo 
sapiens, gdzie estetyka odgrywa niebagatelną rolę podczas nadawania imion dzieciom.

Przyczyny praktyczne

Gdy pies reaguje na nadane mu wcześniej imię, zachowanie zoonimu ma znaczenie 
praktyczne, nie trzeba bowiem pracować nad nauką nowego hasła. Respondenci za-
deklarowali, iż spośród 326 psów na swoje pierwotne imię reagowało 215 (66%) a 24 
(7,4%) reagowały słabo lub nie zawsze. Wśród 171 ankietowanych, którzy odpowie-
dzieli, że co najmniej jeden z psów będących pod ich opieką reagował (dobrze lub 
średnio) na swoje imię, 117 (53,7% wszystkich respondentów) zadeklarowało, że re-
agowanie było powodem zachowania zoonimu, z czego 19 (8,7% wszystkich respon-
dentów) wskazało ten fakt jako jedyny powód. Ponadto 5 osób opisało dodatkowe 
motywy, które również mają podłoże pragmatyczne: 

• praca nad imieniem w  domu tymczasowym  – dotychczasowi opiekunowie, na 
przykład w hotelach czy przytuliskach, wypracowali u psa reakcję na jego imię – 
spojrzenie na człowieka, przybiegnięcie do wołającego  – dzięki czemu pies już 
w chwili adoptowania go reaguje na zoonim, nie trzeba uczyć go od nowa;

• wystawy – gdy imię rodowodowe jest jednocześnie tym, które używane jest na co 
dzień, nie ma konieczności podawania dwóch zoonimów, co skraca czas przedsta-
wiania psa.

Tym samym względy praktyczne są drugimi najczęściej wskazywanymi przez respon-
dentów przyczynami.

Te aspekty pragmatyczne mają jednak nieco ambiwalentny wymiar, jeśli spojrzeć 
na nie pod kątem podmiotowości canis lupus familiaris. Kierując się takimi pobudka-
mi, opiekunowie ułatwiają sobie codzienną współpracę z psem, nie muszą poświęcać 
czasu na naukę nowego imienia, wyrabiać nowej książeczki zdrowia et cetera. Nie-
mniej na drugim biegunie tego zjawiska lokuje się również wygoda psa. Klarowna ko-
munikacja międzygatunkowa pozwala tutaj obu stronom na łatwiejsze odnalezienie 
się w nowej sytuacji.

Przyczyny społeczne

Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że opinia osób trzecich może odgry-
wać ważną rolę w procesie decyzyjnym na temat zachowania lub zmiany pierwotne-
go zoonimu. 17 ankietowanych (7,8%) wskazało, że nalegania bliskich lub znajomych 
były przyczyną pozostawienia psu jego imienia, w tym dwie osoby podały ten fakt 
jako jedyny powód.

Do przyczyn społecznych zaliczyć można również zjawisko zachowania zooni-
mu przez wzgląd na osobę, która go nadała. W  jednej z  ankiet prócz odpowiedzi 
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wybranych z dostępnej puli podano również powód „z szacunku dla hodowcy”. Inny 
kwestionariusz zawierał następującą dodatkową odpowiedź: „zostało nadane przez 
ludzi którzy się nią opiekowali”. Zachowanie pierwotnego imienia jest tutaj wyrazem 
tego, że nowemu opiekunowi nie jest obojętna osoba, która nadała imię. Tym samym 
zachowanie zoonimu stanowi wyraz szacunku, wdzięczności, podkreśla dobre zdanie 
o nazywającym. Zoonimy mogą zatem być uwikłane w szereg społecznych mecha-
nizmów i stanowić odbicie relacji nie tylko na linii człowiek – pies, ale również re-
lacji międzyludzkich. Dla zagadnienia podmiotowości canis lupus familiaris zjawisko 
to ma znaczenie ambiwalentne. Imię traktowane jako nośnik informacji dla osoby 
trzeciej nasuwa myśl o przedmiotowym traktowaniu psów. Z kolei fakt, że zoonim 
okazuje się przedmiotem dyskusji w rodzinie czy gronie znajomych jest nobilitujący 
i pokazuje znaczenie, jakie człowiek przypisuje imieniu, nawet w przypadku gatun-
ków nie-ludzkich.

Przyczyny bagatelizujące

Eric Berne zwraca uwagę na fakt, że imię może być nadane w sposób przypadkowy 
lub beztroski20. Niektóre ze wskazanych przez respondentów przyczyn sugerują, że 
podobny charakter może mieć również decyzja o zachowaniu imienia. Bagatelizujący 
stosunek do zoonimu sugerują takie odpowiedzi jak „imię jest bez znaczenia” (wska-
zane przez 6% ankietowanych) lub „nie miałem pomysłu na nowe” (zaznaczone przez 
12% ankietowanych, w tym przez 4 osoby jako jedyny powód).

Bagatelizowanie intuicyjnie kojarzymy ze stosunkiem negatywnym lub przynaj-
mniej obojętnym. Neutralna postawa wobec zoonimów – względem nie tyle konkret-
nego słowa, jego brzmienia, znaczenia i genezy, ile imion psów w ogóle – skonfron-
towana z  ogromnym znaczeniem przypisywanym imionom wśród ludzi, wskazuje 
na nierówność. Jednak upodmiotowienia nie należy rozumieć jako uczłowieczenia. 
W nadaniu gatunkom nie-ludzkim statusu podmiotu nie chodzi przecież o przenie-
sienie na nie systemu znaczeń z  rzeczywistości społecznej, lecz o uznanie ich jako 
równorzędnych i posiadających pełnię praw do życia współuczestników ekosystemu. 
Zbagatelizowanie imienia nie musi oznaczać bagatelizowania psa. Przeciwnie, może 
to być oznaką lekceważenia tego, co istotne dla homo sapiens na rzecz poświęcenia 
większej uwagi temu, co istotne dla canis lupus familiaris. Po raz kolejny zatem za me-
chanizmem zachowania pierwotnych zoonimów kryją się przyczyny niejednoznacz-
ne wobec kwestii upodmiotowienia.

20 Por. E. Berne, Dzień dobry… i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia, tłum. M. Karpiński, Po-
znań 1998.
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Przyczyny tożsamościowe

Imię stanowi składową tożsamości, jest pewną stałą kategorią, w oparciu o którą jed-
nostka buduje poczucie własnego „ja”. W tym sensie można je nazwać identyfikacją21. 
Imię pełni zatem nie tylko funkcję identyfikującą (rozróżniającą), ale też identyfika-
cyjną (tożsamościową, jako coś, z czym się identyfikujemy). Dzięki temu, jak słusznie 
podkreślają Dorota Gębuś i Jarosław Jagieła, 

za sprawą nadawania lub odbierania imienia można tworzyć lub negować tożsamość i godność 
człowieka. Można też, zmieniając imię, wpływać celowo na przeobrażenie tożsamości22.

Hanna Mamzer podkreśla, że zmiana zoonimu po adopcji „ma charakter życzenio-
wego myślenia magicznego: […] ma zapewnić powodzenie w  lepszym, domowym 
życiu zadbanego zwierzęcia”23. Należy zadać tutaj pytanie o to, czy pies rozumie taką 
zmianę jako symbol zmiany na lepsze. Czy ta forma rytualnego przejścia do nowego 
życia jest możliwa do odkodowania dla gatunków nie-ludzkich? Z całą pewnością 
ma ona symboliczne znaczenie dla człowieka. Nasuwa się zatem kolejne pytanie: czy 
zachowanie imion pierwotnych można uznać za zaniechanie rytuału przejścia?

Analiza zebranego materiału badawczego wskazuje na inne podejście responden-
tów do omawianej kwestii. Trzecia najczęściej wskazywana przyczyna pozostawienia 
zoonimu brzmi „nie chciałem zmieniać psu jeszcze jednej rzeczy w jego życiu”. Tak 
postrzegane imię pierwotne nie jest stygmatem istoty porzucanej/sprzedawanej/od-
dawanej, lecz właśnie identyfikacją tożsamościową, której zachowanie – bez względu 
na okoliczności – ma dawać psu poczucie bezpieczeństwa w nowej sytuacji. Łącznie 
przyczyny tożsamościowe wskazało 96 (44%) ankietowanych, w tym 10 osób podało 
je jako jedyne. Z udzielonych przez respondentów odpowiedzi wyłania się wizja psa 
traktowanego jako byt holistyczny, którego imię jest jego częścią: „brałam psa jako ca-
łość, z imieniem, więc po co je zmieniać”, „nie chciałem robić mu w głowie mętlika”. 
Co więcej, tego rodzaju powody podało aż 69% spośród tych respondentów, którzy 
zadeklarowali, że pierwotne imiona ich podopiecznych się im nie podobają. Mecha-
nizm ten ma również odzwierciedlenie wśród homo sapiens: ludzie nie są chętni, by 
swe imiona zmieniać, a gdy mają taką możliwość, często stawiają opór, ponieważ za-
chowanie imienia pozwala ochronić tożsamość24.

21 W rozumieniu identyfikacji tożsamościowej. Por. E. H. Eriksson, Tożsamość a cykl życia, tłum. M. Ży-
wicki, Poznań 2004, s. 109.

22 D. Gębuś, J. Jagieła, Nadanie imienia – początek biografii a skrypt, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 
2016, nr 5, s. 185.

23 H. Mamzer, Zwierzęce imiona… s. 5.
24 Por. A. Małus, op. cit.
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Identyfikacyjna funkcja imienia  – charakterystyczna dla ludzi  – zostaje zatem 
przeniesiona na świat psów. Tym samym zachowanie zoonimu jest wyrazem podmio-
towego traktowania podopiecznego „branego jako całość”, w którego tożsamość nie 
chce się ingerować. Należy przy tym pamiętać, iż w kontekście zwierząt nie-ludzkich 
tożsamość pozostaje bytem nieinteligibilnym, niemożliwym do poznania, a  jedynie 
domniemanym, o którym wyobrażenie nasycone jest znaczeniami pochodzącymi ze 
świata homo sapiens.

Odwrócenie ról?

Rozważania Hanny Mamzer na temat nadawania imion gatunkom nie-ludzkim uka-
zują ambiwalentny charakter tego zjawiska. Nazywanie jest przydzieleniem tożsa-
mości, ale może mieć charakter zawłaszczający, być wyrazem wyższości strony nazy-
wającej. Ta ambiwalencja jest chyba niemożliwa do przełamania. Czy jednak osoby, 
które zachowały imiona swoich podopiecznych, byłyby skłonne zgodzić się na to, by 
to pies nadał im imię? Choć rozważania na ten temat mogą mieć jedynie charakter 
domniemywań, to jednak deklarowana gotowość do takiej uległości jest jak najbar-
dziej mierzalna. A uległość w tej sytuacji świadczyłaby o rezygnacji z zawłaszczenia.

Na koniec ankiety omawianej ankiety postawiono respondentom nieobligato-
ryjne pytanie półotwarte jednokrotnego wyboru, dotyczące tej właśnie kwestii: „czy 
pozwoliłbyś, aby Twój pies wybrał imię dla Ciebie?”. Odpowiedzi udzielili wszyscy 
ankietowani, spośród których aż 106 osób (49%) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 60 
osób (28%) wskazało odpowiedź „nie wiem” a 35 (16%) odpowiedziało przecząco. 17 
odpowiedzi okazało się niemożliwe do jednoznacznej klasyfikacji.

Ponadto wszystkie (23) odpowiedzi dodatkowe podzielono pod kątem reakcji na 
samo pytanie. Wśród nich 12 ma charakter pozytywny, zaledwie 2 negatywny, 2 neu-
tralny a w przypadku pozostałych 7 nie można jednoznacznie ocenić. W odpowie-
dziach dodatkowych wyrażenia obawy i ryzyka (np. „obawiam się, że mogłabym mieć 
na imię…”; „wolałabym nie ryzykować”) pojawiają się równie często jak deklaracje 
ciekawości (np. „to mogłoby być bardzo ciekawe”; „ciekawa jestem, jakie by wybrał”).

Wyniki badania pokazują, że większość respondentów nie jest jednoznacznie 
przeciwna sytuacji, w której ich psy miałyby nadać im imię. Może to sugerować, że – 
przynajmniej dla części opiekunów psów – główną funkcję imienia stanowi budo-
wania więzi, zaś podkreślanie układu hierarchicznego, o  ile brane jest pod uwagę, 
schodzi na daleki plan.
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Wnioski

Za mechanizmem nadawania imion kryją się rozmaite zjawiska, między innymi my-
ślenie życzeniowe, personalizowanie, ale również swoista opresyjność i zawłaszcze-
nie. Imię traktowane jako identyfikacja posiada moc podtrzymania lub stworzenia 
na nowo tożsamości. Zachowanie go wiąże się zatem z nienaruszeniem „ja” Innego.

Imię daje tożsamość i podmiotowość prawną. Nie zostało wyparte nawet w dobie 
algorytmizacji i cyfryzacji kultury. Człowiek przywiązuje ogromną wagę do imienia – 
nawet jeśli nie do jego brzmienia czy znaczenia, to do konieczności jego posiadania. 
Mechanizmy te przenoszone są na gatunek canis lupus familiaris. Choć za zjawisko za-
chowania pierwotnych zoonimów odpowiadają rozmaite czynniki, mało kto podważa 
sens i niezbędność posiadania imion przez psy. W kontekście upodmiotowienia gatun-
ków nie-ludzkich decyzje o tym, by pozostać przy pierwotnym imieniu, wydają się mieć 
znaczenie szczególnie uczłowieczające, choć ich przyczyny bywają niejednoznaczne. 
W dyskusji na temat zawłaszczającego charakteru nazywania psów pomocne może się 
okazać hipotetyczne pytanie o swoistą zamianę ról – lecz pomiarowi podlegać tu mogą 
wyłącznie deklaracje, bez szansy na skonfrontowanie ich ze stanem faktycznym.

Hanna Mamzer słusznie stwierdza, że „tak jak nie można wedle relatywizmu kul-
turowego opisywać kultur innych, kategoriami charakterystycznymi dla kultury wła-
snej; tak nie można nisz biologicznych innych gatunków zrozumieć, bez wcielenia 
się w te gatunki”25. A ponieważ transgresja taka nie jest możliwa, pies został wpisany 
w kanony rozmaitych ludzkich kultur. Tutaj jego pozycja nie zawsze daje mu pod-
miotowość, lecz kategoria domniemanej tożsamości, której składową jest stałe imię, 
wydaje się za tą podmiotowością przemawiać.

Uwagi i sugestie do dalszych badań

Przedstawione w  niniejszym artykule badanie jest wprowadzeniem do zagadnie-
nia zachowania imion pierwotnych psów. Zbadanie tej problematyki niesie ze sobą 
liczne wyzwania metodologiczne. W związku z faktem, iż skala zjawiska zachowania 
zoonimów nie jest znana, wydaje się konieczne przeprowadzenie badania, w którym 
respondenci będą deklarować, w przypadku ilu z będących pod ich opieką psów zmie-
nili/zachowali imię. W szybkim dotarciu do znacznej grupy respondentów pomaga 
metoda ankiety internetowej, ale obarczona jest ona licznymi wadami. Jedną z najbar-
dziej znaczących jest swoista multilokacja w cyberprzestrzeni. Internauta może w jed-
nej karcie przeglądarki uzupełniać formularz, a w tym samym czasie w innej dokony-
wać zakupów, oglądać film et cetera. Tym samym podtrzymanie uwagi respondentów 

25 H. Mamzer, Ludzka tożsamość…, s. 13.
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nie jest łatwe, a w przypadku odpowiadania na pytania dotyczące kilku czy kilkunastu 
psów czas wypełnienia ankiety znacznie się wydłuża. Problem nieuwagi ankietowa-
nych pojawił się w prezentowanym badaniu przy okazji pytania „ile lat miał pies, gdy 
dostał się pod Twoją opiekę?”. W przypadku aż 19 psów padły odpowiedzi „miałem 
wtedy około…” lub podany został wiek w zasadzie niemożliwy do osiągnięcia przez 
psa (powyżej 20 lat).

W dobie urządzeń mobilnych respondenci mogą wypełniać kwestionariusze na 
małych ekranach, w dowolnym miejscu i czasie – efektem tego są rozmaite błędy wy-
nikające między innymi ze stosowania słowników. W opisanym tutaj badaniu padały 
odpowiedzi, które sugerowały działanie takiego właśnie słownika, na przykład stwier-
dzenie, że danego psa ma się pod opieką „od Szczecina” (od szczenięcia?), lub że pies 
ma na imię „Czsartek” (Czwartek?).

Badania internetowe dotyczące psów mają jeszcze jedną istotną wadę – brak kon-
troli nad tym, kto wypełnia arkusz. O ile w przypadku zachowań dotyczących dzieci 
profilowanie respondentów jest ułatwione (dziecko ma jedną biologiczną matkę, jed-
nego biologicznego ojca, może mieć matkę/ojca zastępczego, macochę, ojczyma – są 
to sztywno określone role), o tyle w przypadku psów granica pomiędzy opiekunem 
a właścicielem nie jest łatwa do wytyczenia. Prawny właściciel wcale nie musi opieko-
wać się psem, spędzać z nim czasu czy decydować o jego losach. Z kolei opiekunów 
może być więcej niż jeden. Powtarzające się w ankiecie zoonimy mogą wskazywać na 
popularność pewnych imion, ale też mogą być oznaką tego, że kilka osób wypełniło 
ankietę na temat tego samego psa. Tym samym określenie klarownej, reprezentatyw-
nej próby badawczej jest utrudnione.

W rozważaniach nad tożsamością i zmianą szczególne znaczenie wydaje się mieć 
upływ lat – osoby starsze z wiekiem mogą stawać się zachowawcze, unikają zmian. Na 
wzór tożsamości ludzkiej tworzona jest domniemana tożsamość psa – tak postrzega-
ny gatunek canis lupus familiaris z wiekiem także trudniej znosi zmiany. Zachowanie 
pierwotnego imienia powinno zatem dotyczyć szczególnie starszych psów. Przedsta-
wione w artykule badanie pokazuje jednak tendencję odwrotną. Na 307 psów, których 
wiek został w badaniu prawidłowo określony, aż 154 (50%) zmieniło dom w wieku od 
kilku tygodni do 1 roku; 93 (30%) w wieku powyżej 1 roku do 5 lat; 39 (13%) w wieku 
powyżej 5 do 10 lat; 11 (4%) w wieku powyżej 10 lat; a w przypadku 10 psów (3%) wiek 
był nieznany nawet szacunkowo. Nie oznacza to jednak, że starszym psom rzadziej 
zachowuje się imiona. Młode psy częściej są adoptowane lub kupowane, więc staty-
styka ta nie oddaje wiernie problemu. 
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Streszczenie

Artykuł podejmuje zagadnienie upodmiotowienia psów w sytuacji rezygnacji z na-
dania im imienia na rzecz akceptacji zoonimu, który nadał im wcześniej kto inny, 
z  uwzględnieniem ambiwalentnego charakteru imienia, przyznającego podmioto-
wość nazywanemu, ale też podkreślającego jego zależność w stosunku do nazywają-
cego. Metodą ankiety internetowej zbadano stosunek respondentów do psich imion 
oraz przyczyny ich zachowania. Badanie wykazało przenoszenie kulturowych zna-
czeń na gatunek canis lupus familiaris, w szczególności zaś domniemanie o tożsamości 
psa reprezentowanej przez jego imię.

Summary

The Original Dog Names and the Limits of Empowerment

The naming process has an ambivalent meaning: it gives subjectivity to the named, 
but it also emphasizes its dependence in relation to the one who named them. The 
article deals with the empowerment of dogs in the situation of resigning from giving 
them a name – the acceptance of a name which someone else gave. The method of 
the online survey examined the attitude of respondents to dog names and the reasons 
for keeping them. The study showed the transfer of cultural meanings to the species 
canis lupus familiaris, in particular the presumption of the dog’s identity represented 
by his name.


