
Wstęp

Naszą  drugą  książkę  z  serii  Zwierzęca  recepta  na  sukces  w  biznesie nazwaliśmy 
Bestiarium,  odwołując się  do pewnego gatunku literatury starożytnej,  który święcił  swoją 
drugą młodość  w epoce  średniowiecza.  Bestiaria  czy bestiariusze  określane  często  „epiką 
poświęconą bestiom” traktowano przez lata jako prace naukowe z zakresu historii naturalnej. 
Ich  pierwowzorów  szukać  można  w  starożytnym  Egipcie,  Grecji  i  Rzymie,  w  pismach 
Herodota,  Arystotelesa  i  Pliniusza,  w  mitologiach  i  relacjach  podróżników.  W  wiekach 
średnich przykładami ze świata zwierząt posługiwał się Kościół dla potrzeb nauki moralnej, 
przykładając  większą wagę do ich dydaktycznej  czy alegorycznej  wymowy niż  naukowej 
dokładności.  Bestiariusze  stały  się  wówczas  mieszaniną  prawdy  i  fantazji.  Dopiero  na 
przełomie XI i XII wieku zaczęto je systematyzować i opatrywać ilustracjami, dzięki czemu 
przekształcały się powoli w poważne dzieła literatury i sztuki, z których można było czerpać 
wiedzę o zwierzętach.

Dominujące  wciąż  poglądy  na  temat  ekonomii  i  zarządzania  opierają  się  na 
przekonaniach,  że wszystko,  co robimy w biznesie,  powinno zasadzać się na rozumowym 
podejmowaniu decyzji, a także na planowaniu opartym o modele szczegółowo przewidujące 
przyszłość. Tego typu podejście nie uwzględnia zwierzęcej natury człowieka. Zapominamy o 
tym,  jak  ważną  rolę  w  naszym  sposobie  działania  czy  podejmowania  decyzji  odgrywają 
instynkty i popędy, czyli te części naszej osobowości, które chcemy ukryć, zmodyfikować i 
którymi staramy się racjonalnie zarządzać. Taki stan rzeczy może przypominać sytuację, w 
jakiej  znajdowała  się  wiedza  w  okresie  średniowiecza,  kiedy  zdominowana  przez  myśl 
chrześcijańską metodologia patrzenia na świat i zachodzące w nim zjawiska wypierała nauki 
płynące ze świata przyrody. 

Zarówno  we  współczesnej  myśli  ekonomicznej,  jak  i  w  nowoczesnych  teoriach 
zarządzania coraz częściej do budowania modeli kierowania firmą oraz wyjaśniania zjawisk 
rynkowych wykorzystywane są nauki przyrodnicze, psychologia i socjologia. W ten sposób 
powstała  ekonomia  behawioralna,  a  behawioralne  techniki  zarządzania  zdobywają  coraz 
więcej zwolenników. Wynika to stąd, że nowo utworzone dyscypliny próbują wyjaśniać takie 
sytuacje rynkowe, które są niezgodne z racjonalnymi oczekiwaniami co do ich wydajności 
biznesowej.  Tłumaczą  przyczyny  źle  ustalanych  cen  czy  irracjonalnego  podejmowania 
decyzji.  Taki  sposób  analizy  zjawisk  zachodzących  na  rynku  jest  szczególnie  przydatny 
podczas  różnego rodzaju gwałtownych  wydarzeń  -  kryzysów,  konfliktów społecznych  lub 
wojen  -  kiedy  pojawiająca  się  panika  czy  zbiorowa  euforia  prowadzą  do  zachowań 
wynikających  z  instynktu  stadnego  lub  myślenia  grupowego.  Znacznie  ważniejszą  rolę 
odgrywają  wówczas  uczucia  niż  racjonalne  kalkulacje.  Nawet  w  „normalnych”  czasach 
wielokrotnie obserwujemy, że klienci podejmują decyzje, opierając się na uproszczeniach i 
regule  kciuka,  a  nie  na  gruntownych  przemyśleniach.  Ludzkie  działanie  jest  bowiem 
niezwykle wrażliwe na okoliczności - podlega instynktom i popędom częściej, niż mogłoby 
nam się wydawać.

Chcąc poznać skuteczne  recepty na choroby współczesnego biznesu,  poszukaliśmy 
analogii  w  świecie  zwierząt  i  znaleźliśmy  przykłady,  które  ujawniają  „nagą”  prawdę  o 
rzeczywistych powodach naszych zachowań.
 Pierwsza  nasza  książka  z  prezentowanej  serii,  zatytułowana  Pszczela  korporacja, 
pokazała,  jak  mogłaby  być  zorganizowana  firma,  która  ma  sobie  poradzić  w  szybko 
zmieniającym się otoczeniu biznesowym.  Bestiarium zawiera natomiast zestaw wskazówek 
dotyczących tego, w jaki sposób firmą taką należy zarządzać i jaką rolę powinni odgrywać w 
niej wartościowi pracownicy. Piszemy o tym, co może uczynić z nas prawdziwych liderów, 



jak szukać siły i przewagi w naszych zaletach, a także o tym, jak nie dać sobie wmówić, że 
skoro  jesteśmy mniejsi,  to  nie  mamy szans  na zwycięstwo.  Wskazujemy,  w jaki  sposób, 
uwalniając  się  od  chęci  kontrolowania  przyszłości,  możemy  realizować  duże  projekty. 
Opisujemy,  gdzie szukać w zespole synergii  i jak docierać do podświadomości klientów i 
pracowników,  żeby  pomóc  im  w  optymalny  sposób  osiągać  cele,  urzeczywistniając 
jednocześnie założenia biznesowe właścicieli firmy. Staramy się przedstawić cały złożony – 
racjonalny i nieracjonalny – sposób podejmowania decyzji.

Chcemy  również  zwrócić  uwagę  na  to,  że  etyczne  działania  we  współczesnym 
biznesie mogą być skuteczne. Pokazując mechanizmy funkcjonujące w świecie przyrody oraz 
odnosząc  je  do  zasad  działania  korporacji,  takich  jak  RWE czy  ........,  podważamy  dość 
powszechnie panujący wśród menedżerów pogląd, że w dobrze funkcjonującej maszynie, jaką 
jest firma, pracownicy powinni być tylko trybikami. Udowadniamy, że znacznie lepiej jest, 
gdy pracownicy traktowani są podmiotowo, bo dzięki temu w organizacjach uaktywniają się 
„zwierzęce”  mechanizmy  motywacji  grupowej  i  siła  pozytywnych  związków 
interpersonalnych.  Obserwujemy  wówczas  u  pracowników  rosnącą  gotowość  do  brania 
udziału we wspólnym wysiłku,  zaangażowanie w pracę i  przedsiębiorczość.  Każdy zespół 
działa autonomicznie, ale z myślą o korzyści całej firmy. Opisy zachowań różnych zwierząt: 
ssaków, ptaków czy owadów społecznych uświadamiają nam, skąd w zespole może brać się 
motywacja do osiągania wspólnych celów. Jest to motywacja poprzez wartości – zwierzęcy 
lider trzyma się blisko swoich podopiecznych i podejmuje decyzje dla dobra całego stada, a 
nie  swoich  partykularnych  interesów.  Każdy robi  to,  na  czym  się  zna  najlepiej.  Nie  ma 
złożonych  struktur,  wielopoziomowe  hierarchie  są  tylko  tam,  gdzie  jest  to  bezwzględnie 
konieczne. Przy jednoczesnej dyscyplinie i swobodzie działania zespół dąży do wspólnego 
celu. Panuje w nim klimat, w którym oddanie podstawowym wartościom stada połączone jest 
z tolerancją dla różnorodności wszystkich jego członków.

Książkę podzieliliśmy na sześć rozdziałów zawierających opisy zachowań zwierząt i 
wyników badań nad nimi oraz wypowiedzi czołowych polskich menedżerów na temat tego, 
jak  przedstawione  mechanizmy wykorzystywane  są  w biznesie.  Każdy z  tych  rozdziałów 
stanowi  zamkniętą  całość.  Wszystkie  razem  prezentują  natomiast  pewien  nowy  sposób 
patrzenia na biznes. Dzięki takiej konstrukcji naszego Bestiarium, czytelnik może traktować 
interesujące go zagadnienia oddzielnie i zapoznawać się z treścią całej książki w dowolnej 
kolejności. 

Życzmy przyjemnej lektury i zachęcamy do odwiedzenia naszych forów dyskusyjnych 
na Facebooku, GoldenLine i stronie www.brightfuture.pl. Zapraszamy również do obejrzenia 
filmików o zachowaniach zwierząt na naszym kanale YouTube. 
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