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RECENZJE
D.R. BEGUN – Prawdziwa planeta ma³p. Nowa historia
cz³owieka. Wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa 2017,
t³um. M. Ryszkiewicz, 318 str.
Po tê popularnonaukow¹ ksi¹¿kê dotycz¹c¹ historii
cz³owieka siêgn¹³em z prawdziw¹ przyjemnoœci¹, choæ nie
jestem znawc¹ ludzkiej genealogii. Po pierwsze dlatego, ¿e
jej autorem jest David R. Begun – znany paleontolog,
wyk³adowca na Uniwersytecie w Toronto, który od lat zajmuje siê zagadnieniami pochodzenia i ewolucji cz³owieka.
Po drugie natomiast, ¿e jej t³umaczem jest Marcin Ryszkiewicz, naukowiec i wyœmienity popularyzator nauki. Jeœli
On przet³umaczy³ tê pracê, oznacza to dla mnie, ¿e przedstawiane w niej pogl¹dy na ewolucjê cz³owieka, mimo ¿e
zaskakuj¹ce, nie s¹ tylko czczym wymys³em autora, lecz
wynikaj¹ z badañ i œwietnej znajomoœci literatury przedmiotu.
Ksi¹¿ka przedstawia ewolucjê ma³p cz³ekokszta³tnych
w ci¹gu ostatnich 30 mln lat. Jednak David R. Begun nie
opisuje znanych pogl¹dów na tê ewolucjê, ale wrêcz rewolucjonizuje obowi¹zuj¹ce dotychczas schematy, wed³ug
których historia ma³p cz³ekokszta³tnych jest zwi¹zana
z kontynentem afrykañskim. Zdaniem tego badacza ma³py
cz³ekokszta³tne ¿y³y nie tylko w Afryce, ale i w Europie i to
w³aœnie w Europie móg³ siê pojawiæ wspólny przodek ma³p
cz³ekokszta³tnych i ludzi. Wyniki badañ autora wskazuj¹,
¿e europejskie, mioceñskie ma³py cz³ekokszta³tne by³y
bardziej zaawansowane ewolucyjnie ni¿ ma³py afrykañskie
i mia³y wiele cech wspólnych z ludŸmi. Pogl¹dy te s¹
zatem odmienne od g³oszonych przez wiêkszoœæ paleoantropologów, jednak odkrycia ostatnich lat wskazuj¹ na
ich prawdziwoœæ. Wed³ug D.R. Beguna nie jest te¿ wcale
wykluczone, ¿e Homo sapiens najpierw pojawi³ siê w
Europie, a dopiero potem w Afryce. Oczywiœcie, nic nie
mo¿na stwierdziæ na pewno, ale treœæ ksi¹¿ki jest fascynuj¹ca, gdy¿ przedstawia inn¹ czasow¹ perspektywê ewolucji cz³owiekowatych i dlatego warto siêgn¹æ po tê
publikacjê, warto poœwiêciæ jej uwagê. Niewykluczone, ¿e
pogl¹dy autora znajd¹ potwierdzenie w kolejnych znaleziskach. Wszak ju¿ dzisiaj wiadomo, ¿e rodzaj Homo pojawi³ siê nie tylko w Europie, a historia jego migracji zawiera
wiele luk, które mog¹ uzupe³niæ tylko nowe znaleziska.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z przedmowy, wprowadzenia i 9
rozdzia³ów. Ju¿ we wprowadzeniu autor zaznacza, ¿e:
trudno stwierdziæ, czy dana skamienia³oœæ reprezentuje
przodka (cz³owieka), czy raczej boczn¹ liniê. St¹d wiele
znaków zapytania i wiele mo¿liwoœci interpretacji znalezisk szcz¹tków praludzi.
W dziewiêciu rozdzia³ach D.R. Begun ci¹gle stara siê
udowodniæ, ¿e ³¹czenie ewolucji ma³p cz³ekokszta³tnych
tylko z Afryk¹ jest pomy³k¹ i wymienia wiele znalezisk
paleoantropologicznych, które przecz¹ temu pogl¹dowi.
Opisuje znaleziska ma³p cz³ekokszta³tnych w Europie i Azji,
wskazuje ró¿nych mo¿liwych przodków cz³owieka, snuj¹c
prawdziw¹, choæ tajemnicz¹ opowieœæ, która w koñcu
doprowadzi³a do powstania Homo sapiens i jego obecnoœci
na kontynencie europejskim. Prezentuje te¿ hipotezy
dotycz¹ce dwuno¿noœci przodków cz³owieka.

Nie sposób wymieniæ wszystkich interesuj¹cych
w¹tków ksi¹¿ki, ale pewnie ju¿ sama myœl, ¿e przodek
Homo sapiens móg³ pochodziæ z Europy, a nie z Afryki
sprawi, ¿e wielu Czytelników jeszcze bardziej ni¿ do tej
pory zainteresuje siê pochodzeniem cz³owieka i wp³ywem warunków fizyczno-geograficznych na jego ewolucjê. A byæ mo¿e wkrótce oka¿e siê, ¿e to nie ma³py zesz³y
z drzew, lecz ich przodkowie na nie weszli. S³owem, wiele
pytañ ci¹gle pozostaje bez odpowiedzi i wiele jest tajemniczoœci w pochodzeniu cz³owieka. Praca ta jest tylko jedn¹
z wielu publikacji na ten temat. Jest jednak oparta na analizie danych naukowych, napisana przez paleontologa i to
ka¿e nam siê dobrze przyjrzeæ g³oszonym przez niego pogl¹dom.
Ksi¹¿kê koñczy pos³owie nawi¹zuj¹ce do pierwszego
znaleziska szcz¹tków ma³py cz³ekokszta³tnej – driopiteka
w St. Gaudens we Francji. Po nim nastêpuj¹ podziêkowania, przypisy i bibliografia oraz indeks.
Dzie³o to jest bardzo starannie wydane i napisane jêzykiem zrozumia³ym dla ka¿dego, co jest wielkim plusem.
Zreszt¹, Wydawnictwo Prószyñski i S-ka znane jest z publikowania bardzo wartoœciowych ksi¹¿ek popularnonaukowych. Ta równie¿ z pewnoœci¹ siê do nich zalicza.
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