O knize, která poučí a potěší – Citový život zvířat.
Knih o chování a životě zvířat je na knižním trhu mnoho. Mnohé z nich byly napsány již před mnoha
lety, některé jsou stále ještě aktuální. Jiné procházejí dobou jako zajímavé a milé knižní relikty.
Připomeňme třeba Život pavouka od francouzského přírodovědce a spisovatele J. H. Fabreho. Ale o
tom třeba někdy příště. Do rukou a před zrak se mně dostala kniha Petera Wehllebena, Citový život
zvířat. Jak jsem již napsal, knih o chování a životě
zvířat bylo napsáno mnoho. Jenže tato kniha mě
zaujala. Především tím, že zde je většinou
popisováno chování, jednání, život a smrt zvířat,
která žijí v naší přírodě. Je to proklatě hmatatelné.
Dalším bodem, který učinil knihu pro mě zajímavou,
je to, že autor ji protkal svými vlastními
pozorováními zvířat, kterých má zřejmě jako
pracovník lesní správy v nedalekém Německu více
než dost. A to vše je v textu obohaceno poznatky
Mravenec lesní (Formica rufa), Hrad Skočice
různých vědeckých nebo výzkumných institucí. Jejich
seznam je uveden v zadní části knihy a je velmi
bohatý. Už jen ta práce všechny tyto prameny přečíst a správně v knize použít! Sám autor je za
hranicemi osobou mediálně známou. Jako osobnost je zachycen na Wikipedii třeba pod odkazem zde.
Zajímavý je i doslov nakladatele. Celkově je kniha napsána lehkým, čtivým a citlivým slohem. Myslím,
že pokud si ji přečte čtenář, který o životě zvířat uvažoval takřka a pouze z pozice domnělého pána
tvorstva, možná jen mávne rukou s výrokem „No jo, ale co s tím, nějak se prosadit a živit jako lidé
musíme!“ Nebo se mu do mozkové kůry, těch skrytých lidských, šedých, myslících buněk vloudí kus
empatie, potažmo vcítění a tolerance k živému. Rostlinnému a živočišnému. Ale to už musí případný
čtenář okusit sám. Kniha je nyní „položkou“ i na výpůjčním pultu pobočky Šmidingerovy knihovny ve
Strakonicích. A nakonec citace:
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Případně doplnit fotku, třeba mravenců.

