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cenzenta, zresztą niektóre z nich nie do końca 
kierowane były do twórczyni dzieła, a raczej do 
Wydawcy. Niekiedy mankamenty wydają się bez-
sprzecznie wynikać z założenia wstępnego oficy-
ny wydawniczej o druku książki jednocześnie w 
j. polskim i angielskim. Przyznam, że nawet obec-
nie, po kilkakrotnym przeczytaniu książki, mam 
poważne wątpliwości odnośnie przyjęcia takiej 
opcji. Nie znalazłem również jakiegokolwiek wyja-
śnienia tej kwestii na obwolucie książki oraz w jej 
części wstępnej. Zapewne zgodzi się z moim po-
glądem w tej kwestii również zdecydowana więk-
szość potencjalnych nabywców książki. Recenzent 
nie może się oprzeć wrażeniu, że wydanie tak 
wartościowej książki w osobnych wersjach języko-
wych, nawet przy nieco zmniejszonych nakładach, 
powinno zdecydowanie korzystnie wpłynąć na 
zwiększoną zawartość merytoryczną. Zwłaszcza, 
że pominięta problematyka jest Autorce doskona-
le znana, znacznie szerzej poruszana w Jej innych 
publikacjach, jak również pracach innych auto-
rów. 
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 Instytut Archeologii 

 Uniwersytet Warszawski 
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Końcowy rozdział książki poświęcony jest imi-
tacjom bursztynu oraz jego falsyfikatom. Na wstę-
pie Autorka definiuje obydwa pojęcia i stwierdza, 
że współcześnie powyższe zabiegi obejmują nie 
tylko wytwory, ale również bryłki surowca. Obok 
szkła stosuje się tu często żywice syntetyczne, a 
także łączenie w autoklawach i prasach rzeczy-
wistego sukcynitu z żywicami subfosylnymi lub 
sztucznymi. Czytelnik, potencjalny nabywca ofe-
rowanych na rynku wyrobów bursztynowych, po 
raz kolejny dostaje tu sygnał ostrzegawczy. Może 
go spotkać jeszcze coś gorszego, aniżeli bursztyn 
zmodyfikowany. Ale to nie koniec czyhających 
przykrych niespodzianek na rynkach polskich i 
światowych. Zagrażają mu jeszcze imitacje (fał-
szerstwa) bursztynu i wyrobów wykonane z licz-
nych żywic subfosylnych, a więc przede wszyst-
kim wspomnianych już wcześniej kopali oraz licz-
nych żywic sztucznych. 

Podsumowując, jeszcze raz należy stwierdzić, 
że recenzowana książka autorstwa B. Kosmow-
skiej-Ceranowicz jest pozycją trafiającą do szero-
kiego grona czytelników polskich i zagranicznych, 
prawie monograficzną, popularno-naukową próbą 
prezentacji bursztynu. Jej nieprzeciętne walory 
poznawcze czytelnik zawdzięcza rozległej wie-
dzy o bursztynie gromadzonej od wielu lat przez 
Autorkę, do tego umiejętnie przekazanej. Warto-
ści książki nie pomniejszają uwagi krytyczne re-
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Wielką zasługą Wydawnictwa UW jest wpro-
wadzenie tej świetnie napisanej książki do nasze-
go myślenia o mózgu, jej dobre tłumaczenie i sta-
ranne opracowanie redakcyjne. Autor, neurolog, 
ewolucjonista badający mózg i zafascynowany nim 
niezwykle mądry i otwarty człowiek, umie zada-
wać bardzo istotne pytania i w prosty sposób szu-
kać na nie odpowiedzi. A materia jest niezwykle 
skomplikowana i Autor ma świadomość, że nie na 
wszystkie, a w istocie na niewiele z nich, umiemy 
obecnie odpowiedzieć. Książka składa się z 9 roz-
działów poprzedzonych „Przedmową”, bez mała 
3-stronnicowymi, wzruszającymi „Podziękowania-
mi” i „Wprowadzeniem”, a kończy się „Epilogiem”. 
Po nim załączono „Słowniczek” zawierający nazwy 
zaburzeń i omawianych struktur mózgu, obszerne 
„Przypisy” do kolejnych rozdziałów oraz „Biblio-
grafię” obejmującą 250 pozycji piśmiennictwa, a 
w 56 z nich V. S. Ramachandran występuje jako 
autor lub współautor. Zamieszczono również „Źró-
dła Ilustracji”, „Indeks Osób” oraz „Indeks Rzeczo-
wy”. 

W „Przedmowie”, na którą składają się dwa 
podrozdziały („O czym jest książka” i „Młodzień-
cze zauroczenie”) Autor przedstawia swoją książ-
kę: „W kolejnych rozdziałach opisuję swoje ba-
dania dotyczące różnych aspektów naszego we-
wnętrznego życia umysłowego, które budzą w nas 

naturalną ciekawość. Jak postrzegamy świat? Czym 
jest tak zwany związek umysł-ciało? Co determinu-
je tożsamość płciową? Czym jest świadomość? Co 
szwankuje w mózgu osób dotkniętych autyzmem? 
Jak można wyjaśnić istnienie wszystkich zagad-
kowych arcyludzkich zdolności: sztuki, języka, 
metafory, twórczości, samoświadomości, a nawet 
wrażliwości religijnej? Motorem mojej pracy na-
ukowej jest niespożyta ciekawość, jak to się stało, 
że mózg małpy — małpy! — zdołał wykształcić ów 
boski wachlarz władz umysłowych”. A także: „Wie-
lu autorów, a w szczególności Steven Jay Gould w 
swoich słynnych esejach przyrodniczych, opowia-
da się za oportunistycznym, opartym na „szczęśli-
wym trafie”, charakterem przemian ewolucyjnych. 
Otóż twierdzę, że ta sama zasada w jeszcze więk-
szym stopniu dotyczy ewolucji ludzkiego mózgu”. 

Jeszcze raz oddam głos samemu Autorowi, 
gdyż jest to myślą przewodnią książki i charakte-
ryzuje jej styl: „Ewolucji udało się stworzyć zupeł-
nie nowe funkcje poprzez radykalną zmianę prze-
znaczenia wielu funkcji istniejących już w mózgu 
małp człekokształtnych. Niektóre z nich — na myśl 
przychodzi tu na przykład — język — są tak donio-
słe, że posunąłbym się do twierdzenia, iż stworzy-
ły gatunek, który wykracza poza „małpiość”, tak 
jak życie wykracza poza zwykłą chemię i fizykę”. 
„Choć w książce poruszam szeroki zakres tema-
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przyjmowania cudzego punktu widzenia i wczu-
wania się w emocje i odczucia innych. Funkcje 
neuronów lustrzanych u ludzi rozwinęły się tak 
bardzo, że daleko przekraczają zdolności pozosta-
łych naczelnych i najwyraźniej stanowią ewolucyj-
ny fundament naszej kultury.”

„Rozdział 5 traktuje o tym, że problemy z ukła-
dem neuronów lustrzanych mogą leżeć u podłoża 
autyzmu, czyli zaburzenia rozwojowego charakte-
ryzującego się skrajnym wyobcowaniem psychicz-
nym i zaburzeniami interakcji społecznych.”

„W Rozdziale 6 rozważam udział neuronów lu-
strzanych w genezie szczytowego osiągnięcia ga-
tunku ludzkiego – języka. (A ściślej mówiąc, pro-
tojęzyka, czyli języka bez gramatyki)”.

„Rozdziały 7 i 8 poświęcone są wyjątkowej 
wrażliwości naszego gatunku na piękno. Uważam, 
że choć istnieją uniwersalne prawa estetyki, prze-
kraczające granice kultur, a nawet gatunków, Sztu-
ka przez duże S prawdopodobnie jest cechą wła-
ściwą tylko ludziom”.

„W ostatnim (9) rozdziale mierzę się z naj-
trudniejszym ze wszystkich problemem – naturą 
samoświadomości, którą obdarzeni są niewątpli-
wie jedynie ludzie. Nie twierdzę, że udało mi się 
go rozwiązać, chciałbym jednak podzielić się in-
trygującymi spostrzeżeniami, jakie zgromadziłem 
przez lata obserwacji niezwykłych przypadków z 
pogranicza psychiatrii i neurologii, na przykład 
osób, które czasowo doświadczają wrażenia prze-
bywania poza swoim ciałem, podczas ataków pa-
daczki widzą Boga, a nawet zaprzeczają własnemu 
istnieniu? Neuropsychiatria zna mnóstwo takich 
paradoksów, a ja uległem ich urokowi, kiedy prze-
mierzałem szpitalne korytarze, jako dwudziestopa-
roletni student medycyny. Zrozumiałem wówczas, 
że problemy tamtych pacjentów, choć same w so-
bie przygnębiające, są jednocześnie nieprzebraną 
skarbnicą informacji o cudownej zdolności czło-
wieka do zdawania sobie sprawy z własnego ist-
nienia”.

Kończąc „Przedmowę” Autor pisze: „Tak jak w 
moich poprzednich książkach, również w Neuro-
nauce o podstawach człowieczeństwa posługuję 
się swobodnym konwersacyjnym stylem i zwra-
cam się do szerokiego grona odbiorców”.

W „Epilogu” Autor podkreśla raz jeszcze: „Jed-
nym z głównych tematów tej książki — czy to przy 
omawianiu obrazu ciała, neuronów lustrzanych, 
ewolucji języka, czy autyzmu — było pytanie, w jaki 
sposób nasze wewnętrzne ja wchodzi w interakcje 
ze światem (w tym także ze światem społecznym), 
zachowując zarazem swoją odrębność. Przedziwna 
wzajemna relacja między ja a innym jest szcze-
gólnie dobrze rozwinięta u ludzi i najpewniej w 
niewielkim tylko stopniu występuje u małp człe-
kokształtnych”. I dalej: „Moim celem było przed-
stawienie nowego schematu wyjaśnienia poczucia 
siebie i nękających je zaburzeń. Koncepcje i ob-
serwacje, które omówiłem, posłużą mam nadzieję, 
jako inspiracja dla nowych eksperymentów i przy-
gotują grunt dla przyszłych prac nad tworzeniem 

tów czytelnik zauważy, że we wszystkich przewi-
ja się kilka ważnych wątków. Jednym z nich jest 
teza, że ludzie są naprawdę wyjątkowi i jedyni w 
swoim rodzaju, że nie są „tylko” jednym z wielu 
gatunków naczelnych. Wciąż wydaje mi się zaska-
kujące, że taki pogląd wymaga obrony, i to nie tyl-
ko przed bredniami antyewolucjonistów, lecz rów-
nież przed niemałym odsetkiem moich kolegów, 
którzy bez żenady twierdzą, że jesteśmy „jedynie 
małpami”, mówiąc to w taki sposób, jakby spra-
wiało im przyjemność równanie nas w dół”.

Następnie Autor pisze: „W systemach biologicz-
nych (...) istnieje głęboki związek między struktu-
rą, funkcją i pochodzeniem. Nie sposób osiągnąć 
wielkiego postępu w rozumieniu jednego z tych 
elementów, nie poświęcając jednocześnie szcze-
gólnej uwagi pozostałym dwóm. W książce przed-
stawiam argumenty na uzasadnienie tezy, że wiele 
unikalnych aspektów ludzkiego umysłu wykształ-
ciło się prawdopodobnie wskutek nowatorskiego 
wykorzystania struktur mózgu, które pierwotnie 
wyewoluowały z innych powodów. Tak dzieje się 
stale w toku ewolucji”. I dalej: „Niniejsza książka 
stanowi więc mój skromny wkład w wielkie dzie-
ło łamania szyfru ludzkiego mózgu z jego miria-
dami połączeń i modułów, które sprawiają, że jest 
to mechanizm o wiele bardziej enigmatyczny niż 
jakakolwiek Enigma”.

We „Wprowadzeniu — Więcej niż małpa” Au-
tor przedstawia „różne spojrzenia na wyjątkowość 
ludzkiego umysłu i historię sporów na jej temat 
oraz krótko objaśnia podstawową anatomię mózgu 
człowieka”. 

Jak pisze dalej: „W Rozdziale I., opierając się 
na swoich pierwszych eksperymentach z kończy-
nami fantomowymi u osób po amputacjach, oma-
wiam zdumiewającą zdolność ludzkiego mózgu do 
zmian i stawiam tezę, że jego bardziej rozwinięta 
plastyczność mogła wpłynąć na bieg naszego roz-
woju ewolucyjnego i kulturowego”. 

„Rozdział 2. zawiera wyjaśnienie, jak mózg 
przetwarza docierające do niego informacje zmy-
słowe. Również tutaj skupiam się na unikalności 
człowieka: choć nasze mózgi stosują takie same 
podstawowe mechanizmy przetwarzania zmysło-
wego, jak mózgi innych ssaków, to wynieśliśmy 
owe mechanizmy na nowy poziom”. 

„Rozdział 3. dotyczy intrygującego zjawiska 
zwanego synestezją — dziwnego zespolenia zmy-
słów, jakiego doświadczają niektórzy ludzie wsku-
tek nietypowego ukształtowania się sieci połączeń 
w mózgu. Synestezja rzuca światło na geny i po-
łączenia w mózgu, za których sprawą niektórzy 
ludzie wyróżniają się szczególną kreatywnością, a 
być może skrywa też ogólną wskazówkę dotyczącą 
tego, co czyni z nas gatunek tak niebywale twór-
czy”. 

Autor zafascynowany odkrytymi u małp neuro-
nami lustrzanymi (Rizolatti i współaut. 1996) pi-
sze tak: „W Rozdziale 4 przedstawiam owe niezwy-
kłe komórki zwane neuronami lustrzanymi, które 
odgrywają zasadniczą rolę w naszej zdolności 
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i psychiatrii, bo poszerza horyzonty myślenia o 
człowieku i nauce, działa na wyobraźnię. Od bio-
logów wymaga jednak przy czytaniu znacznego 
napięcia uwagi i, jak myślę, największą trudność 
sprawiać mogą (zwłaszcza studentom) nazwy róż-
nych chorób i zaburzeń oraz struktur mózgu i ich 
literowe skróty. 

Głosu Autorowi udzieliła  
K. J. Sotowska-Brochocka

spójniejszej teorii. Czy nam się to podoba, czy nie, 
tak właśnie wyglądają początkowe etapy naukowe-
go rozpracowywania nowych obszarów: trzeba zba-
dać, choćby pobieżnie, nowe terytorium, a potem 
dopiero tworzyć całościowe hipotezy”.

Vilayanur S. Ramachandran został uhonorowa-
ny wieloma nagrodami, a Newsweek zaliczył Go 
do grona „Century Club” skupiającego stu najważ-
niejszych ludzi, których nazwiska warto zapamię-
tać na nowe stulecie (ze skrzydełka książki). 

Uważam, że ta fascynująca książka będzie 
szczególnie pożyteczna dla studentów neurologii 

Adrian Thomas, Gärtnern für Tiere. Das Praxisbuch für das ganze Jahr (Aktywność ogrodnicza 
dla zwierząt. Praktyczna książka przez cały rok), Deutschsprachige Ausgabe, Bern 2013, ISBN 
978-3-258-07759-8, ss. 240, Haupt Natur.

Działalność ogrodnicza służy produkcji owo-
ców, warzyw i ziół, a także uprawie roślin ozdob-
nych. Jest oczywiste, że roślinom towarzyszą 
różnorodne zwierzęta, a więc pojawia się pyta-
nie, czy powinno się wspierać dzikie zwierzęta w 
ogrodach i jak tego dokonać? Odpowiedzi na te i 
inne pytania znajdzie czytelnik w książce Adria-
na Thomasa Aktywność ogrodnicza dla zwierząt. 
Praktyczna książka przez cały rok.  

Autor podkreśla, że ogrody, to doskonałe miej-
sce dla dzikich zwierząt, a błędem jest zakładanie, 
że „…tylko ogród naturalny jest rzeczywiście przyja-
zny dla dzikich zwierząt, a inne nie spełniają takich 
warunków. Tylko część ogrodu musi być ukształto-
wana jako przyjazna dla zwierząt. Ogród dla dzi-
kich zwierząt nie musi być „zdziczały”. Istnieje mi-
strzowski plan perfekcyjnego ogrodu przyjaznego 
dla dzikich zwierząt. Możecie Państwo zachęcać 
dzikie zwierzęta do przebywania w Państwa ogro-
dzie. Musicie Państwo uprawiać tylko rośliny kra-
jowe”. Thomas twierdzi, że nie tylko ogrody natu-
ralne są przyjazne dla dzikich zwierząt, ale że cały 
ogród powinien być dla nich przystosowany i że 
nie musi on być „zdziczały”. Nie ma perfekcyjnego 
projektu ogrodu dla zwierząt, aczkolwiek powinny 
w nim być np. drzewa, staw, trawniki, dzikie rośli-
ny zielne oraz skrzynki dla ptaków i miejsca ich 
karmienia. Nie można „zachęcać” dzikich zwierząt 
do osiedlania się w ogrodach, ale warto tworzyć 
odpowiednie dla nich warunki i przystosowania 
dla potrzeb gatunkowych. W przyjaznym ogrodzie 
nie ma większego znaczenia pochodzenie występu-
jących w nim roślin.

Aktywność ogrodniczą można określić jako 
przyjazną dla dzikich zwierząt, jeżeli stanowi ona 
zróżnicowaną przestrzeń życiową, a ogród powi-
nien być przyjazny nie tylko dla „stałych” gości, 
ale również gatunków przebywających w nim 
krótko. Autor podkreśla, że stworzenie ogrodów 
przyjaznych dla dzikich zwierząt wymaga odpo-
wiedniej wiedzy, a także, że nie wszystkie zwie-
rzęta są w ogrodach pożądane.

Ptaki należą do najbardziej znanych mieszkań-
ców ogrodów. Są one pożądanymi pomocnikami 

człowieka żywiąc się szkodnikami roślin. Thomas 
omawia około pięćdziesięciu gatunków ptaków, 
które regularnie odwiedzają ogrody, przedstawia-
jąc szczegółowo ich przestrzeń życiową (habitat), 
pożywienie, rewir, miejsca gniazdowania, charak-
ter gniazd oraz liczbę lęgów w ciągu roku. Do 
najpopularniejszych mieszkańców ogrodów należą 
m.in.: kosy, rudziki, wróble, szpaki, sikory, sroki, 
zięby, gołębie, sowy, gile, jeżyki i wiele innych. 
Należy pamiętać, że w zimie ptaki goszczące w 
naszych ogrodach powinny być dokarmiane, a la-
tem musimy pamiętać o skrzynkach lęgowych i 
miejscach do picia i kąpieli.

Bardzo lubiane w ogrodzie są motyle, wśród 
których do najbardziej popularnych należy dwa-
dzieścia jeden gatunków. Autor omawia ich wystę-
powanie w Europie, przestrzeń życiową, sposób 
życia, miejsce nocowania, sposoby odżywiania się 
gąsienic oraz rośliny nektarowe szczególnie lubia-
ne przez motyle, a wśród nich np.: lebiodkę po-
spolitą, astry, chabry, lawendę, werbenę, ale także 
pokrzywy, chmiel i kapustę.

W ogrodach pojawiają się także ssaki, a więc 
np. jeże, wiewiórki, ryjówki, nietoperze, myszy 
czy krety, oraz gady i płazy: jaszczurki, węże, żaby, 
ropuchy i traszki. Autor omawia m.in.: ich rozpo-
wszechnienie, przestrzeń życiową, sposób życia, 
rewiry, sen zimowy, pożywienie, dodatkowe kar-
mienie i sposoby rozmnażania. Wszystkie one peł-
nią bardzo ważne funkcje, będąc cennym sprzy-
mierzeńcem właścicieli ogrodów.

W ogrodach żyją liczne gatunki pszczół i 
trzmieli, które potrzebują odpowiednich roślin 
(jabłoń, jasnota, glicynia, dzwonek, żywokost, lipa, 
tymianek, karczoch, jeżówka, rozchodnik, lawen-
da). W ogrodach żyją też ważki, nocne motyle, 
szarańczaki, chrząszcze, pluskwiaki, muchy, mrów-
ki, osy i szerszenie, pająki i korsarze, równonogi, 
mieszkańcy stawów, dżdżownice, ślimaki nagie i 
posiadające skorupy. 

Wiele miejsca poświęca Thomas omówieniu 
tworzenia przestrzeni życiowych przystosowa-
nych dla dzikich zwierząt obejmujących: zakłada-
nie ogrodów leśnych, ogrodów drzewiastych, łąk 




