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Taková jsme my zvířata - Bernhard Grzimek
ke stažení PDF Povídky, pozorování a pokusy
ze světa zvířat s 182 obrazy. Těšil-li se více
než před čtvrt stoletím velké popularitě

»Brehmův život zvířat«, tím nemenší obliby
požívají články a knihy Dr. Bernharda
Grzimka, v nichž autor se zabývá zvláště
psychologií zvířat, jež nám až doposud

zůstávala polem většinou zcela neznámým.
Články Dr. Grzimka vycházely pravidelně v

týdeníku »Das Illustrierte Blatt«
(»Frankfurter Illustrierte«), doprovázeny
fotografiemi autorovými ze světa zvířat. A
není také žádným tajemstvím, že většina
čtenářů si kupovala »Illu« právě pro

Grzimkovy články, jehož jméno se stalo
nejenom populární v Říši a v Evropě, ale je
velmi dobře známé i u nás. Vždyť také český
denní tisk často přináší referáty o vědeckých

pracech Dr. Grzimka. Jeho neobyčejné
znalosti byly oceněny rovněž místy

oficiálními a říšské ministerstvo školství
zřídilo zvláštní stolici zvířecí psychologie při
Vysoké škole zvěrolékařské v Hannoveru,
jejímž prvním profesorem byl jmenován

vládní rada Dr. Bernhard Grzimek. »Taková
jsme my zvířata« je prvním svazkem z

četných knižnich děl Dr. Grzimka, vyšlých v
originálu v krátké době v několika vydáních,
a Evropské Vydavatelstvo se právem těší z
toho, že prvé může seznámit české čtenáře s
touto pozoruhodnou knihou, ve které autor
poutavě sbližuje člověka se zvířaty, učí ho

rozumět těmto »němým tvářím«, cítit s nimi a
milovat je jako své druhy, vyšedší rovněž z
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vůle Prozřetelnosti. Mnozí čtenáři naleznou
tu po prvé neobyčejně zajímavá pozorování i
po stránce praktického soužití se zvířaty a
mnozí také potvrzení svých vlastních
zkušeností. Jiní se podiví činnosti i

nejmenších, nepatrných tvorů, také hmyzu, a
drobné některé historické příběhy osvětlí jim

působení těchto tvorů na život lidský.
Zkušenosti autorovy vyvrátí pak rozličné
mylné názory, dosud vžité, a opraví vztah
lidstva k tvorům, kteří jsou pokládáni za
tvory »nižší«. Dr. Bernhard Grzimek

neutkává tu jednotné souvislé pásmo, ale
právě ta rozmanitost a rozmarné pojetí upoutá

čtenáře od začátku do konce. Dílo je
doprovázeno 182 obrázky, pořízenými

většinou samotným autorem.
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