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zwierzęcia czczonego ze względu na jego zalety bądź utożsamienia się z nim9. 
Dalekim odbiciem tej prawidłowości są herby rycerskie, godła państwowe 
czy przydomki klubowe, które wydają się pozostałością właśnie po myśleniu 
mitologicznym.

Religia, wykraczając poza mitologię, wprowadza do myślenia o zwierzę-
tach pewien porządek. W swej rozwiniętej postaci nie ustosunkowuje się ona 
do poszczególnych zwierząt, lecz raczej określa ich ogólny status aksjologicz-
ny – miejsce w porządku świata. Oczywiście niektóre z wczesnych systemów 
religijnych mieszają te porządki (na przykład w starożytnym Egipcie panował 
jeszcze porządek mitologiczno-magiczno-religijny), ale w największych funk-
cjonujących do dziś systemach religijnych wydaje się obowiązywać zasada 
wspomniana wcześniej. Z tego też powodu można je podzielić na antyzo-
ofilne i zoofilne. Do pierwszej grupy należeć będą judaizm, chrześcijaństwo 
i islam. Do drugiej zaliczymy hinduizm, dżinizm i buddyzm. Posługując się 
zaś terminologią ks. Tadeusza Ślipki odnoszącą się do moralnych postaw wo-
bec zwierząt, można mówić o filoanimistach i filohoministach. Filoanimiści 
twierdzą, że zwierzęta stanowią rzeczywisty przedmiot moralności i dlatego 
przysługują im określone prawa; filohominiści natomiast uznają, że zwierzęta 
mogą co najwyżej stanowić dla człowieka pewien obszar obowiązków10. Od-
nosząc ten podział do problemu aksjologicznego statusu zwierząt w myśleniu 
religijnym, można przyjąć, że mamy do czynienia z jednej strony z religiami 
filoanimistycznymi (zoofilnymi), a z drugiej z religiami filohoministycznymi 
(antyzoofilnymi, niezoofilnymi). Oczywiście podział ten nie ma cechy roz-
łączności. Stanowi, używając języka Ruth Benedict, rodzaj łuku lub wachlarza 
kulturowego11. Dla przykładu, we wczesnym chrześcijaństwie zabijanie zwie-
rząt było grzechem. Jeszcze katarowie na przełomie dwunastego i trzynastego 
wieku uznawali, że w ciałach zwierząt znajdują się pokonane przez szatana 
dusze anielskie, a także dusze ludzkie. Dlatego też uważali, że zwierząt nie 
wolno zabijać, co zresztą ślubowali. Jean z Tuluzy, próbując przekonać in-
kwizytorów, że nie jest katarem, mówił: „Nie jestem katarem, ponieważ mam 
żonę i dzieci. Jadam mięso, kłamię i składam przysięgi. Jestem zatem wiernym 
chrześcijaninem”12. Z drugiej strony mnich buddyjski może spożywać mięso 
zwierzęce, jeśli tylko nie ma on wiedzy na temat tego, że zostało ono specjalnie 
dla niego przygotowane.
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