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SŁOWO
WSTĘPNE

Psy towarzyszą mi od dzieciństwa. Byłem nimi zafascynowany już jako małe
dziecko, z czasem stały się moimi najlepszymi towarzyszami i nieocenionymi kompanami. Zawsze łączyła mnie z nimi głęboka emocjonalna więź, pewna szczególna relacja. To, do czego jako dziecko podchodziłem emocjonalnie, przerodziło się później w coś racjonalnego. Z psami mogę być zawsze
szczery, nigdy nie muszę kręcić. Moje psy, pomijając pojedyncze sytuacje,
są również szczere wobec mnie. Jeśli choć przez chwilę zdarzało się, że
takie nie były, od razu to zauważałem. Przed zwierzętami ludzie prawie nigdy
nie udają.
W codziennym życiu jesteśmy uprzejmi i korzystamy niekiedy z koniecznych kłamstewek. W ten sposób się komunikujemy. Gdybyśmy mówili
zawsze prawdę, nasz rozmówca mógłby się poczuć zmieszany. Jeśli moja
suczka, rasy posokowiec, o imieniu Cleo robi coś niewłaściwego, daję jej to
odczuć. Z kolei gdy ja robię coś niestosownego, ona sygnalizuje mi to, ignorując mnie przez krótką chwilę. W ten sposób powstaje ogromna więź. Mam
wrażenie, że zaglądamy sobie nawzajem w dusze i na tym polega bardzo
głęboki emocjonalny związek człowieka i psa.
Podziwiam i zazdroszczę psom przenikliwości ich zmysłów. Cleo jest
moim „wyczulonym nosem”, zwraca moją uwagę na rzeczy, obok których
przeszedłbym obojętnie. Ja nie mam tak wrażliwego zmysłu węchu i słuchu jak ona, poza tym jej spostrzegawczość jest dużo lepsza niż moja.
Dużo szybciej pojmuje również emocjonalną stronę sytuacji. Czasem mam
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wrażenie, że Cleo wie o mnie i o mojej duszy więcej niż moja żona. Wydaje
mi się, że udaje się nam z Cleo komunikować prawie telepatycznie.
Ze względu na moją pracę twórcy filmów o zwierzętach i poszukiwacza
przygód cenię towarzystwo psa jako kompana, szczególnie w dzikiej okolicy. Doceniam jego wyostrzone zmysły oraz przyjaźń – zwłaszcza jeśli dłużej
przebywam w dziczy tylko ze swoim psem. Czuje się wówczas duchową
więź między człowiekiem i zwierzęciem, doświadcza braterstwa dusz między
człowiekiem a wilkiem. W takich momentach przychodzi mi do głowy myśliwy i wilk z epoki kamienia. Spotykali się często podczas polowania. Wilk,
podobnie jak człowiek, poluje w grupie, w której każdy osobnik ma przydzieloną sobie rolę. Być może na początku to wilk, niedźwiedź czy hiena polowali skuteczniej na grubą zwierzynę niż człowiek. Człowiek mógł skorzystać
ze zdobyczy dopiero wówczas, gdy wymienieni już się obsłużyli. Podczas
moich wizyt na ziemiach ludów żyjących jeszcze w warunkach pierwotnych
dane mi było przeżyć wręcz duchową relację z wilkiem. Taki związek jest
możliwy w przypadku zwierząt, które w swoim środowisku mają nieznaczną
przewagę nad człowiekiem.
Jestem zafascynowany również różnorodnością ras psów, które są potomkami wilka. Psy dobierano prawdopodobnie już od tysięcy pokoleń pod
względem ich przydatności do wypełniania różnych zadań. W ten sposób
powstała olbrzymia paleta funkcji. To zadziwiające, jakie role i zadania spełniają psy przewodnicy, psy pasterskie czy psy stróżujące. Istnieje wielka różnorodność psów – zarówno pod względem wyglądu, jak i charakteru. Różnice między nimi powinno się brać pod uwagę przy wyborze psa, szczególnie
pierwszego.
Pies to zwierzę, z którym człowieka łączy najsilniejsza więź emocjonalna.
I odwrotnie. To niezwykle ciekawe i wciągające zastanawiać się głębiej nad
tą fascynującą relacją. Może się do tego przyczynić ta książka. Wyjątkowa
więź między człowiekiem i psem jest w niej poddana rzeczowym i fachowym
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rozważaniom. Mam nadzieję, że książka trafi do rąk wielu miłośników psów,
a także do innych czytelników zainteresowanych tą tematyką.
W każdym razie ja nie mogę sobie wyobrazić życia bez psa. Moje psy
są moimi bliskimi przyjaciółmi, towarzyszą mi całe życie. Warto zająć się tym
tematem głębiej.

Andreas Kieling
fotograf przyrody, twórca filmów dokumentalnych o zwierzętach,
pisarz, laureat nagrody Panda

