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Na zvířatech záleží - Marc Bekoff ke stažení
PDF Marc Bekoff ve své knize Na zvířatech
záleží objasňuje, proč si zvířata zaslouží naši
lásku a úctu. Je odborníkem, který zvířata

doopravdy miluje, protože si uvědomuje, že s
námi sdílejí všechny emoce, včetně citu
lásky, úzkosti, radosti, obavy i slitování.
První vydání této knihy vyšlo v roce 2000

pod názvem „Kráčíme se svými příbuznými"
(Stroffing with Our Kin: Speaking For and
Respecting Voiceless Animals). Kniha slavila
úspěch v německém, italském, španělském,
japonském i čínském vydání, což je důkazem
obrovského celosvětového znepokojení nad
krutým zacházením se zvířaty a potvrzením
sílícího vlivu globálního hnutí za zlepšení
života všech druhů zvířat. Jaké otázky je
třeba v souvislosti se vzájemným vztahem
mezi lidmi a zvířaty zvážit? Proč bychom
měli mít o zvířata zájem? Je správné dělat

zvířatům, co se nám zachce? Dělat jim to jen
proto, že jsme lidé a „páni tvorstva"? Jen
proto, že můžeme? Nebo bychom se měli
naopak ubezpečit o tom, že zvířata, s nimiž

přicházíme do styku, jsou šťastná,
respektovaná a že je o ně dobře postaráno?

Univerzitní výzkumníci z nejrůznějších oborů
— včetně biologie, filosofie, psychologie,

antropologie, sociologie, historie, náboženství
a práv — spojili síly a snaží se odpovědět na
mnoho složitých otázek týkajících se vztahu
zvířat a lidí. V současné době považuje tyto
otázky za enormně důležité stále více lidí. Při
čtení knihy zjistíte, že mezi probíranými

otázkami existuje úzká spojitost — například
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zda zvířata mají, či nemají stejnou hodnotu
jako lidé, zda zvířata mají, či nemají práva,
zda zvířata mají, či nemají vědomí, zda

zvířata mají, či nemají emocionální život, zda
si na situace, v nichž se nacházejí, dělají, či
nedělají názor, zda cítí, či necítí bolest, zda
trpí, či netrpí, zda jsou jedinci důležitější než
celý živočišný druh, nebo zda na nich tolik

nesejde. Odpovědi na tyto otázky
jednoznačně ovlivňují náš názor na zvířata i
naše jednání s nimi. Obsah: 1. Mají zvířata
duši? Na co se ptáme? 2. Všichni jsme
smrtelní Uvědomují si zvířata smrt?

3.Strašidýlka, šotci a čtyřnohé potvůrky Mají
zvířata smysl pro tajemno? 4. Srdce písně

Proč ptáci zpívají? 5. Umění pro umění Proč
zvířata kreslí? 6. Evoluční etika Rozlišují

zvířata dobro a zlo? 7. Partneři na celý život
Prožívají zvířata lásku? 8. Jde o hru Proč
jeřábi tančí? 9. Oči naděje Jsou si zvířata
vědoma sama sebe? 10. Já v zrcadle Ztratili
bychom svou duši ve světě bez zvířat? 11.
Mají zvířata duši? Jak zní odpověď? 12.

Jedna země, jeden duch Kam odsud jdeme?
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