Nic co zwierzęce nie jest nam obce
Książka Łukasza Bożyckiego i Pawła Fortuny wymyka się szufladkowaniu, bo nie jest klasycznym
poradnikiem o tym jak dokonać rewolucji w życiu, książką psychologiczną o przemianach osobowości, od
początku do końca książką popularnonaukową czy albumem przyrodniczym - jest po prostu wszystkim po
trochu. Ale to akurat można poczytać za jedną z jej zalet. Jest również niezwykłym przewodnikiem po
różnorodnym świecie zwierząt, których zachowania bywają zadziwiająco podobne do tych całkiem ludzkich.
Łukasz Bożycki, przyrodnik i wielokrotnie nagradzany fotograf przyrody, opisuje niezwykłe zachowania
zwierząt pokazując, jacy z nich wytrawni łowcy, doskonali stratedzy czy mistrzowie planowania i podstępu.
Niezwykłym fotografiom bohaterów książki towarzyszą ciekawe refleksje i naukowe fakty. Co istotne,
zachowania zwierząt mogą, a nawet powinny stać się dla człowieka inspiracją, począwszy od tych
niepozornych istot (np. pająk, krewetka) a na znanych i wielkich skończywszy (kot, wilk czy piżmowół).
Animal Rationale to dwadzieścia opowieści o zwierzętach, dwadzieścia lekcji, które należy koniecznie odrobić.
Paweł Fortuna, psycholog społeczny i coach, zaprasza czytelników do fascynującego świat przyrody i zarazem
podobnego do naszego uniwersum. Autorzy za pomocą prostych analogii wprowadzają czytelnika do świata
przyrody i udowadniają, że w toku ewolucji gatunek ludzki wcale tak bardzo się zmienił. Rozprawiają się też ze
stereotypami i mitami, jakie narosły wokół wielu badań, na przykład wpływu muzyki Mozarta na inteligencję.
Opowieści ze świata natury są tak skonstruowane, że czytelnik automatycznie zaczyna szukać analogii z
własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Okazuje się bowiem, że świat zwierząt wcale tak bardzo od
ludzkiego się różni, co więcej, wiele sytuacji i zachowań wygląda znajomo. Doskonałym zabiegiem jest podział
poszczególnych rozdziałów na dwie części. W pierwszej autorzy wprowadzają czytelnika w tajniki
specyficznych zachowań i obyczajów naszych braci mniejszych, druga wprowadza czytelnika w rozważania o
ludzkiej kondycji i poczynaniach.
Albumowe wydanie ma ładną szatę graficzną, barwne fotografie, nietypowy format i zostało wyposażone w
świetną, żartobliwą zakładkę w kształcie kociego ogona, przez co między innymi książka przyciąga uwagę. Ale
również jej zawartość, utrzymana w tonie barwnych opowieści, jest interesująca i z pewnością warta uważnego
przeczytania. Kolejny atut to szczegółowa bibliografia. Animal Rationale jest opowieścią o tym, że
zapomnieliśmy o bardzo prostym fakcie: człowiek również jest zwierzęciem. I w obu tych światach jego
mieszkańcy funkcjonują na podobnych założeniach. W świecie zwierząt nie ma podziałów kulturowych czy
rasowych a ich zachowania są uniwersalne. Może warto więc dwa razy się zastanowić, zanim posądzimy kogoś
o zezwierzęcenie?
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