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III Sprawozdania i recenzje
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Książkę tę napisał Roger Dobson, angielski niezależny dziennikarz, autor 
książek i licznych artykułów o problemach nauki, medycyny i zdrowia. Artykuły jego 
zamieszczały znane brytyjskie pisma jak „Daily Mail”, „The Times”, „The Times”, „Sunday 
Times” i „Independent” oraz wiodące angielskie pismo medyczne „British Medical 
Journal”. Obecna książka ukazała się w 2007 roku w języku angielskim, a obecnego 
świetnego przekładu na język polski dokonała Anna E. Eichler.

Książka Dobsona przedstawia aż sto tematów, ujętych w dziesięć części 
(rozdziałów). Źródłem tych tematów jest założone w 1976 roku przez Davida F. Horrobina 
czasopismo angielskie „Medical Hypotheses” (Medyczne Hipotezy), o czym we wstępie 
pisze Bruce G. Charlton, obecny redaktor naczelny. W swych początkach pismo donosiło 
o wynikach badań i eksperymentów, wtórnie podjęło się przedstawiania pomysłów 
i hipotez, pojawiających się obok głównego, akademickiego nurtu nauk medycznych, 
a wymagających ewentualnych dalszych weryfikacji. Wśród licznych autorów artykułów 
znajdują się laureaci nagród Nobla, członkowie Royal Society oraz inni wybitni uczeni 
z ośrodków akademickich i spoza nich. Pismo jest często cytowane i powoływane 
w różnych publikacjach oraz szeroko wykorzystywanie w sieci internetowej.

Mnogość i różnorodność przedstawionych zagadnień uniemożliwiają 
szczegółową analizę zawartości książki. A przedstawia ona nieraz bardzo ciekawe 
hipotezy mniej lub bardziej prawdopodobnych związków: krótkowzroczności i inteligencji, 
otyłości i wesołości, pożyteczności obrzydzenia, zmniejszania ryzyka chorób serca przy 
obecności w domu psa lub kota. A także wpływu słońca na długość życia, globalnego 
ocieplenia na płodność, występowania objawień w górach, roli schizofrenii w dziejach 
Anglii czy możliwości obliczania daty śmierci. Piśmiennictwo na końcu książki składa 
się ze stu pozycji (głównie angielsko-amerykańskich), odpowiadających tematyce 
poszczególnych rozdziałów.

Strona edytorska korzystna. Dyspozycja całości i części jest jasna, a język 
i styl wykładu przystępne. Czcionka czytelna, zróżnicowana krojem i rozmiarami, dobry 
papier. Okładka wielobarwna, kartonowa z dwoma zakładkami, mieści informacje 
o autorze oraz jego dziele (cytowane z „The Times”). 

Książka zainteresuje na pewno nie tylko medyków i przyrodników, lecz także 
wielu innych czytelników zajmujących się zagadnieniami obu dziedzin nauki i życia.
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