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Sympozjum Antropologiczne otworzył jego organizator, dziekan Wy
działu Filozofii Chrześcijańskiej ATK, ks. prof. zw. dr Kazimierz Kłó- 
sak. W zagajeniu w skazał na problem atykę obrad, k tóra dotyczy an tro 
pologii przyrodniczej, fizyczno-kulturowej, a k tóra w  swej osnowie jest 
niezależna od antropologii filozoficznej, w ykazuje charak ter całkowicie 
afilozoficzny. Takie ujęcie, wolne od schodzenia na tory filozoficzne, za
kłada pew ną teorię nauk  przyrodniczych, według której nauki te badają 
aspekty natury  zjawiskowej i relacje łączące te  aspekty. Oczywiście to 
nie jest aktualnie jedyne ujęcie zakresu badań naukowych. Istnieje inna 
jeszcze teoria nauk  przyrodniczych, mniej lub bardziej ontologizująca, 
według której nauki te  schodzą na tory poznania filozoficznego. W yda
je  się jednak, że współczesnym tendencjom  rozwojowym nauk przyrod
niczych bardziej odpowiada teoria empiriologiczna.

Takiem u afilozoficznemu ujęciu antropologii i antropogenezy dają  
wyraz odczyty zaprezentow ane na obecnym sympozjum, przebiegają
cym pod znakiem  W rocławia. W tym  bowiem ośrodku antropologicz
nym pracu ją aktualnie wszyscy referenci: prof, d r A leksander Godlew
ski z Zakładu Etnografii U niw ersytetu W rocławskiego; Dr Paw eł Berg
m an z Insty tu tu  Antropologicznego PAN we W rocławiu — obydwaj od 
szeregu la t prow adzą w ykłady na W ydziale Filozoficznym ATK; Dr 
Zbigniew Rajchel z Zakładu Anatom ii Praw idłow ej Akademii Medycz
nej we W rocławiu, specjalizujący się w  antropologicznych rekonstruk



cjach części m iękkich kopalnych form  człowieka; M gr Franciszek Ro
siński, absolw ent naszego W ydziału, obecnie doktorant (u prof. W. Stę- 
ślickiej-M ydlarskiej) w Zakładzie Antropologii U niw ersytetu W rocław 
skiego, autor artykułów  m. in. na tem at rekonstrukcji psychiki praczło
w ieka oraz używ ania narzędzi przez Australopithecinae.

Poniżej publikujem y krótkie autoreferaty  wygłoszonych na sympo
zjum  odczytów. R edakcja przeprasza ich Autorów za wprowadzenie dro
bnych zm ian tekstowych.

Zb. Rajchel, Zagadnienie rekonstrukcji części miękkich głowy 
kopalnych form ludzkich

Prace zw iązane z  zagadnieniam i odtw arzania wyglądu ludzi dawno 
w ym arłych sięgają czasów średniowiecza, kiedy próbowano identyfiko
wać przynależność czaszek do znanych osobników, których portrety  w y
konano za życia. Dotyczyło to przede w szystkim  czaszek i szkieletów 
sławnych ludzi, których zwłoki były pochow ane w  kryptach kościelnych, 
często w raz z innym i szczątkami. Aby odkryć w łaściwy szkielet, porów 
nywano szczegóły na czaszce z rysam i tw arzy u trw alonym i na portrecie. 
Siady przyczepów mięśniowych oraz m asywność kości wskazywały na 
to, czy osobnik był silnie czy słabo umięśniony.

W tak i sposób zaczęły się próby naukowego porównyw ania oblicza 
człowieka żywego z wyglądem  jego czaszki. Często jednak  pierwsi tw ór
cy prac z tego zakresu niechętnie korzystali z uwag naukowców doty
czących anatom iczno-antropologicznych danych rekonstruow anych cza
szek. W konsekwencji ich artystycznych w izji pow stawały dzieła, które 
z naukowego punk tu  w idzenia nie p rzedstaw iają wartości. Naukowe 
kierow nictw o nad pracam i rekonstruktorskim i było w tym  względzie 
konieczne, zwłaszcza gdy z czasem przybywało szczątków pierw otnych 
form  ludzkich, których wygląd interesow ał nie tylko specjalistów.

Podstaw ą naukow ej rekonstrukcji musi być gruntow na znajomość 
prawidłowości anatom icznych w łaściwych organizm om  żywym. W ażną 
rolę odgrywa tu  odkryte przez Cuviera praw o korelacji, polegające na 
poznaniu związków zachodzących pomiędzy wszystkim i kośćmi szkiele
tu  a m uskulaturą całego organizmu. P raw o korelacji znalazło zastoso
w anie do badań  szczątków form  kopalnych, przy odtw arzaniu ich w y
glądu na podstaw ie zachowanych kości.

W w yniku długotrw ałych obserw acji stw ierdzono, że szczegółowa 
analiza czaszki daje lepszą podstawę do uchw ycenia podobieństw a ry
sów twarzy, niż m aska pośm iertna, zdejm ow ana niejednokrotnie na 
osobniku po długiej i wyniszczającej chorobie.



W m iarę rozw oju anatom ii zaczęto podejm ować próby określenia 
grubości w arstw y części miękkich. Badano dokładnie związki zachodzą
ce pomiędzy morfologią i cechami pom iarowym i czaszki i głowy tego 
samego osobnika. Z analizy czaszki wnioskowano o rozłożeniu części 
m iękkich, ukształtow aniu nosa zewnętrznego, ukształtow aniu okolicy 
oczodołu, szczególnie zaś szpary powiekowej, w arg, ucha zewnętrznego. 
Naukowa rekonstrukcja musi być oparta na rzetelnych podstaw ach m or
fologicznych, z w yelim inow aniem  pierw iastka subiektywnego ze strony 
rekonstruktora. Na podstawie ściśle naukowych metod nie można jed 
nak odtworzyć dokładnie indyw idualnych rysów tw arzy ludzkiej. Su
biektywizm  ten  musi być jednak  m inim alny. Uwypuklić należy przede 
wszystkim to, na co daje odpowiedź morfologia. Po żmudnych bada
niach dokładnie ustalono grubość tkanki m iękkiej w różnych okolicach 
tw arzy i głowy — tak  powstały standarty.

W dziedzinie zagadnień rekonstrukcji wyróżnić można trzy k ierunki: 
(a) prace nad człowiekiem współczesnym — w ykorzystyw ane w krym i
nalistyce, (b) k ierunek  historyczny — identyfikacja postaci historycz
nych na podstaw ie ich szczątków, (c) kierunek paleoantropologiczny — 
podejm ow anie prób odtw arzania wyglądu człowieka z epok minionych.

Dostępne m etody rekonstrukcji, opracowane na m ateriałach współ
czesnych, nie mogły być ściśle stosowane do m ateriałów  kopalnych. 
W tym  celu, w  oparciu o dane z anatom ii porównawczej — zwłaszcza 
w ielkich m ałp człekokształtnych — uwzględnia się popraw ki standar- 
tów grubości części miękkich. Po ustaleniu standartów  prace przy re 
konstruow aniu ludzi kopalnych przebiegają podobnie, jak  przy odtw a
rzaniu ludzi współczesnych.

Fazą w stępną jest analiza anatom iczno-antropologiczna znaleziska, 
ustalenie wieku, płci i przynależności rasowej. Pierw szą techniczną 
czynnością jest w ykonanie narysu profilowego czaszki w skali 1 :1 . N a
kładanie części m iękkich rozpoczyna się od m odelowania dw u dużych 
m ięśni: m. skroniowego i m. żwacza. Oba te mięśnie decydują w  dużej 
mierze o owalu twarzy. N astępną czynnością jest w ykonanie tzw. grze
bieni głównych i pomocniczych, których wysokość odpowiada w ym aga
nej grubości tkanki m iękkiej. W ypełnienie wolnych przestrzeni między- 
grzebieniowych w ykonuje się najp ierw  w  jednej połowie twarzy. O stat
nim  uzupełnieniem  modelu plastycznego jest owłosienie i naniesienie 
zmarszczek skóry. Zabiegi te  m ają charak ter indywidualny, trudny do 
w yw nioskow ania na podstaw ie czaszki, zależą więc w  dużej mierze od 
inw encji rekonstruktora.

W różnych ośrodkach na świecie istnieje szereg prób rekonstrukcji. 
W Polsce do n iedaw na nie zajmowano się tym  problem em. P ierw szą re 
konstrukcję — Pithecanthropus erectus z Jaw y — wykonano w  1953 r.,



później innych znalezisk, jak  kobiety ze Steinheim , form  neandertalskich 
z La Chapelle au x  Saints i Broken Hill. Licznie reprezentow ane są też 
rekonstrukcje form  współczesnych i rekonstrukcje m ateriałów  kostnych.
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P. Bergman, Zagadnienia paleoneurologii i jej znaczenie dla teorii
antropogenezy

Dział neurologii zajm ujący się badaniem  mózgowia wszelkich kopal
nych form  kręgowców nosi nazwę paleoneurologii. Term in ten powstał 
ponad 40 la t tem u, gdy dyscyplina ta  w yłoniła się ostatecznie z obrębu 
neurologii, paleontologii i antropologii. G łównym problem em  paleoneu
rologii jest ewolucja centralnego system u nerwowego, a jej najbardziej 
aktualnym  zadaniem  jest obecnie zbadanie ewolucji nowej kory (neo
cortex) w  szeregu filogenetycznym: owadożerne — tupaje — m ałpiatki — 
m ałpy szerokonose — m ałpy wąskonose — kopalne hom inidy — czło
wiek współczesny. Bezpośrednim obiektem  badań paleoneurologicznych 
jest naturalny  lub sztuczny odlew wewnątrzczaszkowy, oddający kształt 
i rzeźbę mózgowia, jego opon, naczyń oponowych i innych tw orów; od
lew  jednak  nie jest identyczny z zew nętrzną pow ierzchnią mózgowia. 
Poza badaniem  morfologii mózgowia form  kopalnych, paleoneurologia 
zm ierza także do rozszyfrowania jego funkcji. W odniesieniu do kopal
nych hom inidów paleoneurologia dysponuje dodatkowym  źródłem in 
form acji, um ożliw iającym  ocenę poziomu niektórych funkcji mózgowia. 
Źródłem  tym  są narzędzia kam ienne i inne w ytw ory ku ltu ry  m ateria l
nej. Dlatego w  zakres paleoneurologii człowieka wchodzą także zagad
nienia ewolucji specyficznie ludzkich okolic i ich funkcji, związanych 
z pow staw aniem  mowy, abstrakcyjnego myślenia, um iejętności w ytw a
rzania i użytkow ania narzędzi pracy, zdolności do tw orzenia dzieł sztuki 
itp. Paleoneurologia posługuje się m etodą opisową i m etodą pomiarową, 
zw aną encefalom etrią, zasadniczą w  badaniach odlewów w ew nątrz- 
czaszkowych kopalnych hominidów.

Paleoneurologia m a duże znaczenie w  w yjaśnianiu  problem ów pry- 
m atogenezy i antropogenezy. Progresyw ny rozwój nowej kory u naczel
nych i hom inidów odbywa się drogą stopniowej kom plikacji sfałdowań 
typu promienistego, redukcji pow ierzchni prakory  i rozwoju nowych



funkcjonalnie pól nowej kory. Punktem  w yjścia dla tych przem ian było 
mózgowie owadożernych. Intensyw nie rozrastające się półkule pokry
w ają wszystkie pozostałe części mózgowia a naw et p ła t centralny zw a
ny wyspą. Cechą charakterystyczną rozwoju półkul u naczelnych jest 
pow staw anie bruzd prom ienistych wzdłuż granic pól o odmiennych 
funkcjach. Ta wyjściowa form a mózgowia naczelnych zaczęła kształto
wać się przypuszczalnie na przełomie kredy i paleocenu. K om plikacja 
m akrostruk tury  mózgowia odbyw ała się w  ciągu całej drugiej połowy 
trzeciorzędu i doprowadziła do pojaw ienia się form  z dostatecznie bo
gatą rzeźbą bruzd i zakrętów, podobną do spotykanej u dzisiejszych an- 
tropoidów. Świadczą o tym  odlewy wewnątrzczaszkowe form  typu P ro 
consul z miocenu. W raz z pojawieniem  się Australopithecinae  paleoneu- 
rologia spotyka się z nowymi problem am i: oceną zdolności do abstrak 
cyjnego myślenia, mowy i w ykonyw ania czynności typu pracy ludzkiej. 
W prawdzie australopiteki m ają  bardzo dobrze rozw inięte półkule kre- 
somózgowia i nowe zakręty i bruzdy, typowe dla dzisiejszego człowieka, 
to jednak  pojemność ich mózgowia jest niew ielka (Australopithecus śr. 
498 cm3, tzw. „Homo habilis” 587 cm3) i nie w ykazuje ono rozwoju spe
cyficznie ludzkich cech, tj. ognisk intensywnego rozrostu w dolnej czę
ści p ła ta  ciemieniowego, dolnej części p ła ta  czołowego (ruchowy ośro
dek mowy Broca) i innych. Intensyw ny rozrost kory w  wymienionych 
partiach  półkul w arunkuje ogólną nierów nom ierność rozwoju kory. Jest 
to specyficzna cecha rozwoju ludzkiego typu mózgu. Jednocześnie w oko
licach tych kształtu ją  się korowe pola kojarzeniowe. Otóż dotychczaso
we dane paleoneurologiczne przem aw iają za tym , że mózgowie austra- 
lopiteków nie w skazuje wymienionych procesów hominizacyjnych. Nie 
było więc u nich żadnych zaczątków mowy.

Mózg typu ludzkiego w  swoim zaczątkowym kształcie pojaw ia się za
pewne dopiero u Homo erectus (Pithecanthropus). W ykazuje on duży 
przyrost pojemności (średnio 950 cm3) i nowej kory, jak  i specyficznie 
ludzki nierów nom ierny rozrost w wymienionych wyżej polach. W ynika 
stąd, że u  Homo erectus w ystąpił zaczątek m yślenia abstrakcyjnego. 
Przem aw iałoby za tym  w ytw arzanie narzędzi kam iennych według sta 
łego wzorca. Istn ia ła  więc, być może, zdolność tw orzenia związków przy
czynowo-skutkowych podczas w yrobu narzędzi. Działalność Homo erec
tus  spełnia w  zasadzie wszystkie k ry teria  pracy ludzkiej, a praca tego 
typu. jak  się uważa, w ym aga mowy jako nieodzownego w arunku. Mo
gła ona z początku przejaw iać się w postaci obrazu wzrokowego, ab
strakcji wzrokowej, k tóra dopiero później w yraziła się dźwiękiem. Pa- 
leoneurologia nie neguje możliwości istnienia zaczątków mowy u Homo 
erectus. Możliwe jednak, że praca była napierw  działaniem  instynk
townym, dopiero po dkoniec procesu atnropogenezy przekształcając się 
w działanie nawykowe, związane z abstrakcjam i. W raz z pojawieniem



się człowieka neandertalskiego spotykam y się z now ą techniką kam ien
ną, tzw. odłupkow ą i z narzędziam i sporządzonymi z dwóch surowców. 
Tego rodzaju działanie, świadczące o zdolnościach konstrukcyjnych 
i pracy na zasadzie przew idyw ania przyszłej sytuacji, przem aw ia za ist
nieniem  u niego m yślenia abstrakcyjnego. Paleoneurologia potw ierdza 
to przypuszczenie. Poza zwiększeniem pojem ności i rozrostem  pól, które 
zaczęły się rozwiijać u Homo erectus, rozrastają  się dalsze, specyficzne 
ludzkie okolice kory, jak  ośrodek ruchow y mowy, tylne części mózgu, 
świadczące o zdolności do dobrej orientacji w  przestrzeni (być może 
w związku z m yśliwskim  trybem  życia), ośrodki ruchowe związane ze 
w zrostem  sprawności ręki, wreszcie pola, w arunkujące um iejętność 
przekształcenia seryjnych czynności w czynności w ykonyw ane naw yko
wo. Człowiek rozum ny paleolitu młodszego posiada zupełnie już współ
czesną m akrom orfologię mózgowia. Nową m etodą pracy przy w ytw arza
niu narzędzi jest posługiwanie się narzędziem  pośredniczącym, w związ
ku z czym w zrasta rola abstrakcji. N iezbędne bowiem jest przewidy
w anie przyszłej sytuacji nie tylko w  odniesieniu do przyszłego narzę
dzia, ale i narzędzia pośredniczącego. W ytw arzanie narzędzi spotyka
nych w  paleolicie młodszym wymagało precyzji, subtelności, skupienia. 
Zdolności te  zw iązane są z płatem  czołowym. O bserw ujem y więc dalszy 
w zrost pojem ności mózgowia, ale zasadniczym m om entem  jest teraz nie 
dalszy nierów nom ierny rozrost poszczególnych pól kory, lecz przebudo
w a proporcji mózgu, polegającą na zdobywaniu przewagi przez p ła t 
czołowy. P ozw ija ją  się pola realizujące wysoko zorganizowane formy 
racjonalnego (świadomego) zachowania. Paleoneurologia pozwoliła więc 
odtworzyć ogólny obraz przem ian, jakim  uległo mózgowie w procesie 
progresywnego rozwoju i wykazać, że w  jego w yniku pow stał typ móz
gu, który pozwolił jego posiadaczom uniezależnić się od działania se
lekcji naturalnej.

Poza ściśle morfologicznymi problem am i, w ram ach paleoneurologii 
zaczynają w yłaniać się zagadnienia pozamorfologiczne. Zainteresow anie 
badaczy zagadnieniem  pochodzenia świadomości, zachowania ludzkiego, 
kształtow aniem  się form  zachowania społecznego, prowadziło do w yod
rębnienia się, w  ram ach paleoneurologii, działu zwanego paleopsycho- 
logią. Omówienie jej jednak  wykracza poza ram y niniejszego artykułu.
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i współczesnych Hominidae, Przegląd Antropologiczny, 31/1971/1.

F. Rosiński, Rola Australopithecinae w  ewolucji człowiekowatych
(H om inidae)

W pracach antropogenetycznych w skazuje się często na Australopi
thecinae jako na ogniwo pośrednie pomiędzy praczłowiekiem  a istotam i 
prehom inidalnym i. Jednak  ocena roli, jaką  australopiteki odegrały 
w  rozwoju biologicznym i psychicznym człowiekowatych, jest nadal 
kontrow ersyjna, o czym świadczą chociażby takie określenia do nich 
stosowane, jak  „m ałpoludy”, „m ałpy stepow e”, „m an-like apes”, „small 
brained m en”, „m an ape”, „spezialisierte Hominiden auf m enschen- 
äffischen N iveau” itp. Nie można jednak  z tego wnosić, iż pod wzglę
dem morfologicznym australopiteki stanow iły konglom erat cech małpo- 
-ludzkich, gdyż rozwój poszczególnych stref organizm u w  filogenezie 
człowiekowatych nie przebiegał równom iernie.

W edług W ashburna (1951) najwcześniej uległa przeobrażeniom k latka 
piersiowa z kończynam i przednimi. Podczas gdy u Pongidae kończyna 
przednia wyspecjalizowała się w  lokomocji brachiacyjnej, to u H om i
nidae ręka przekształciła się w wielozadaniowy organ m anipulacyjny. 
Jeszcze Proconsul i Oreopithecus — form y uw ażane przez niektórych 
uczonych naw et za hipotetycznych przodków człowiekowatych — po
ruszały się w  sposób czworonożny (Remane 19Θ5). Natom iast kończyna 
przednia Australopithecinae nie była już organem lokomocyjnym, a bu
dowa morfologiczna ich ręki, np. względem proporcji palców, była 
zbliżona do ręki ludzkiej, choć odznaczała się szeregiem prym ityw nych 
cech, np. w iększą krzywizną kości śródręcza, krótkością kciuka i m niej
szym kątem  odstaw ania kciuka od innych palców (Napier 1982).

Praw ie wszyscy uczeni są zgodni, że budowa kości miednicy i koń
czyn tylnych Australopithecinae  (2. strefa) w skazuje na chód pionowy, 
chociaż odbywał się w  sposób odmienny, niż u człowieka i połączony 
był z większym wysiłkiem  fizycznym, co uniemożliwiało im praw dopo
dobnie dłuższe w ypady terenowe.

N ajbardziej konserw atyw ną strefą organizm u pod względem m orfo
logicznym była czaszka, zarówno jej część twarzowa, jak  i mózgowa. 
Do cech antropoidalnych trzeba zaliczyć przede w szystkim  silnie rozw i
nięty apara t żucia u australopiteków , prognatyczną budowę ich szczęki 
i żuchwy, odstające łuki jarzmowe, m ałą objętość mózgowia (435—- 
562 cm3), bardzo słabe wysklepienie części mózgowej czaszki, na której 
w ytworzył się naw et niekiedy grzebień strzałkowy. Z cech progre



sywnych należałoby wym ienić znaczną redukcję wielkości zębów siecz
nych i kła, który nie w ystaje ponad linię zgryzu, paraboliczny kształt 
łuku zębowego, przesunięcie do przodu otw oru wielkiego czaszki bliżej 
jej punktu  ciężkości i b rak  poprzecznego grzebienia potylicznego.

Obok zm ian morfologicznych w ażną rolę odegrały zmiany behaw io
ralne. Już Robinson (1950) zwrócił uwagę na fakt, że większość szcząt
ków australopiteków  pochodzi z pieczar i szczelin skalnych. Wiadomo 
zaś, że m ałpy tylko w  w yjątkow ych sytuacjach zapuszczają się do 
jaskiń  i na ogół nie m ają  stałych noclegowisk. Bardzo rzadko używ ają 
narzędzi z m ateriałów  nietrw ałych celem zdobycia pokarm u lub dla 
odstraszenia przeciwnika. Odżywiają się zasadniczo pokarm em  roślin
nym, który każdy dorosły osobnik musi zdobywać samodzielnie. Tym 
czasem Australopithecinae  w  większości przypadków przeszły z rośli
nożernego trybu  życia na mięsożerny, o czym świadczy sposób starcia 
szkliwa ich zębów oraz znaczne ilości szczątków kostnych różnych 
zwierząt, zwłaszcza kopytnych, znalezionych w jaskiniach, w  których 
Australopithecinae  przebywały. Zdobywanie pokarm u mięsnego drogą 
łow iectw a m usiało jednak  spowodować rozpad dotychczasowej antropo- 
idalnej s truk tu ry  stada na grupę łowiecką, szybko poruszającą się 
w terenie i ekonom icznie od niej zależnych pozostałych członków, prze
byw ających w  pobliżu bezpiecznych jaskiń i trudniących się zbie
ractw em . Trudno powiedzieć, czy w łaśnie przy podziale pokarm u, czy 
podczas w alk  o samice lub z pobudek kanibalistycznych dochodziło do 
zabijania osobników własnego gatunku przy pomocy narzędzi, np. 
w  Taungs, M akapansgat czy Sterkfontein. Podobnego zjaw iska nie spo
tykam y w świecie zwierzęcym, jest natom iast według E ickstedta (1963) 
charakterystyczną cechą człowiekowatych.

Australopithecinae, mimo swego niskiego w zrostu i redukcji biolo
gicznych możliwości ofensywno-defensywnych, zwłaszcza kłów, były w y
starczająco przystosowane do środowiska, w  którym  żyły, przede wszyst
kim  dzięki spraw nej struk tu rze socjalnej i posługiwaniu się narzędziami. 
W ytwarzanie bardziej jeszcze prym ityw nych otoczakowych narzędzi ka
m iennych przy pomocy jednego albo kilku uderzeń celem otrzym ania 
ostrego brzegu dla cięcia lub przebijania różnych przedmiotów, stanowi 
przełomowy etap na drodze rozwoju kulturow ego człowiekowatych, tym  
bardziej, że nie obserwujem y podobnego zjaw iska u żadnych m ałp 
człekokształtnych. W yprodukowanie zaś znacznej ilości narzędzi k a
m iennych w  jednym  miejscu, w sposób niem al w arsztatow y (Leakey 
1966), zdaje się świadczyć, że australopiteki um iały planować i przy
gotować się do akcji odległych w przestrzeni i w  czasie. Być może, 
że ich system porozum iew ania się był sprawniejszy, niż u antropoidów, 
co znacznie ułatw iłoby koordynację ich działań w terenie i możliwości 
„uczenia” potomstwa.



Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy Australopithecinae były bez
pośrednim i przodkam i Homo erectus. W edług Simpsona (1964) trzeba 
natu raln ie z rodowodu praczłowieka wykluczyć Australopithecinae 
współcześnie żyjące z nim  na tych samych terenach. Homo erectus mógł 
natom iast wywodzić się z jakiejś formy australopitekoidalnej wcześniej
szej lub do niej zbliżonej. Jest to tym  bardziej prawdopodobne, że 
najstarsze znalezisko gracylnego australopiteka znad Jeziora Rudolfa 
w Kenii liczy ok. 5,5 m iliona lat (Bunney 1971). Nie wiadomo także 
dokładnie, co było przyczyną wyginięcia australopiteków  z chwilą po
jaw ienia się praczłowieka. Być może, że zostały przez niego w yparte 
z dotychczasowych terenów  w okolice dla nich nieodpowiednie lub 
też po prostu wytępione.
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A. Godlewski, Wierzenia animistyczne współczesnych ludów Afryki

Prócz w yznań chrześcijańskich i Islam u oraz w yznań synkretystycz- 
nych bardzo licznie są reprezentow ane rodzim e kulty  ludności afry
kańskiej. W nom enklaturze europejskiej w ystępują pod ogólną nazwą 
kultów  animistycznych. Różnią się one między sobą w różnych ple
m ionach i różnych krajach, jednak wszystkie m ają pewne zasadnicze 
cechy do siebie podobne. Podaję je w zarysie na podstawie danych 
zaczerpniętych ze współczesnej literatu ry  afrykanistycznej, a zwłaszcza 
z prac Szymona Chodaka i A. Zajączkowskiego.



Praktyki religijne odbyw ają się w św iątyniach, które stanow ią nie 
tylko m iejsca kultu, ale ześrodkowują także życie społeczne wsi i m a
łych m iast m urzyńskich. Rozstrzyga się tam  spory o własność ziemi, 
leczy się schorzenia powstałe na podłożu psychicznym i dem askuje 
się złych ludzi, a  zwłaszcza tych, którzy posługują się czarną magią. 
Do św iątyni zgłaszają się również kobiety nie mogące zajść w ciążę, 
ludzie oszukani, szukający skutecznego „zam ówienia” przeciw  złodzie
jom  i wszelaki lud skrzywdzony. Swoje spraw y i kłopoty przedstaw iają 
kapłanom  świątyni, oczekując rady i pomocy oraz interw encji ducha 
opiekuńczego, pod którego wezwaniem  wzniesiona jest świątynia.

Przy św iątyniach znajdu ją się często kliniki, gdzie leczy się chorych 
odwiecznymi metodam i. Za swoje pieniądze gminy anim istyczne budują 
szkoły, drogi, fundują stypendia dla swych zdolniejszych wiernych, 
a czasem naw et subsydiują budownictwo kościołów chrześcijańskich.

Wszędzie niem al istnieje pojęcie Najwyższego Boga, który u różnych 
plem ion nosi rozm aite nazwy, nieraz dość liczne, określające Jego 
cechy. W plem ionach Ga i Ewe najwyższy nosi nazw ę NYOMMO czyli 
P rababka a jednocześnie MAWU czyli Praojciec, łącząc w sobie za
równo pierw iastek męski, jak  i żeński. W plem ionach Akan nosi 
k ilka imion, z których najdaw niejsze zdaje się być NYAME czyli żeński 
pierw iastek boskości m atriarchalnej tradycji — „Królowa M atka”, ży
jąca wiecznie. Natom iast NYAKOPON — to męski p ierw iastek boskości 
„Zrodzony z niczego”. Inne im iona to BORE-BORE czyli „Źródło życia”, 
ΑΚΟΑΚΟΆ — Zdobywca św iata, AK YE-AK YE-A-ONIMN SEM — „N aj
starsza Posiadająca Wiedzę i M ądrość”.

Los, który daje człowiekowi Isto ta Najwyższa, nie może być zmie
niony. Lecz gdy stw orzyła świat, wyręcza się swymi sługami, niższymi 
bogami zwanym i OBOSOM — nadała im  bowiem moc działania w św ię
cie stworzonym. Są więc Obosom ducham i opiekuńczymi plemion, miast, 
osiedli czy poszczególnych skupisk ludzkich. Isto ta Najwyższa jest zbyt 
daleko. Nie staw ia Je j się świątyń, aczkolwiek w  niektórych plemio
nach A kan m iał niegdyś istnieć zwyczaj, że na stojaku specjalnie 
przygotowanym  z rozwidlonych gałęzi umieszczano naczynie z jadłem  
i napojem  jako ofiarę dla Najwyższego Boga. Duchy pośredniczące m ię
dzy Bogiem i stworzeniem , opiekuńczy bogowie Obosom objaw iali swą 
wolę objęcia protekcji nad ludnością przez kapłana lub inną osobę, 
k tóra popadała w  stan  w izjonerstw a. Przem aw iając do w izjonera 
Obosom w skazyw ał na jakiś przedmiot, np. kam ień, m eteoryt itp. 
i przedm iot ten  staw ał się obiektem  sakralnym , pośredniczącym. Obo
som przez usta kap łana ogłasza swoje w arunki, pod którym i zobowiązuje 
się służyć opieką swoim wyznawcom. Należy być posłusznym normom 
ustalonym  przez bóstwo świątyni, gdyż przekroczenie ich może w y
wołać klęskę dla całej zbiorowości plem iennej. Jeśli duch opiekuńczy



działa — w m niem aniu ludzi — skutecznie, to sław a jego rozchodzi 
się daleko, a ludzie naw et z odległych stron przybyw ają do jego św ią
tyni, by błagać o pomoc. A przykazania norm atyw ne dla wierzących 
są nieraz rygorystyczne i trudne do uzasadnienia. Niem niej Murzyni 
przestrzegają ich pilnie. Przykładem  niech będą podane przez Chodaka 
wskazania dla proszących w św iątyni A bereva: „1. Nie pożądaj w ła
sności twego sąsiada, gdyż grozi ci za to śmierć. 2. Nie zazdrość lu 
dziom m ajętnym  i bogatym, gdyż grozi ci za to zeschnięcie na śmierć.
3. Jeśli knujesz coś złego przeciw  sąsiadom, jesteś dzieckiem śmierci.
4. Nie przechodź nigdy koło obejścia lub ferm y twego sąsiada nie 
pieląc bodaj skraw ka jego pola, lub nie czyniąc niezbędnych napraw  
płotu sąsiada, gdyż w  przeciwnym  razie staniesz się łupem  śmierci.
5. Nieposłuszeństwo wobec wodzów oznacza śmierć. 6. Sprzedawanie 
skradzionych przedm iotów — śmierć. 7. Plotki o sąsiadach — śmierć. 
8. Stosowanie magii przeciw  sąsiadom — śmierć. 9. Odmowa w przy
padku prośby o pomoc — śmierć. 10. Pożycie seksualne z żoną są
siada — śmierć. 11. P rzeklinanie sąsiadów — śmierć. 12. Sprzątaj po 
sobie resztki jedzenia natychm iast po zakończeniu posiłku, inaczej 
umrzesz. 13. Przychodzenie do św iątyni w  brudnej odzieży — śmierć. 
14. Jeżeli zaniedbasz płacenia długów — śm ierć”.

W zam ian za przestrzeganie tych przykazań bóstwm św iątyni zobo
w iązuje się: dawać dobry urodzaj, zapewnić płodność kobietom, po
magać w w alce z wrogami, w spierać w  czasie choroby; pomagać w  in 
teresach i w  karierze zawodowej; prowadzić po właściwej drodze. 
Obosm czyni tw oje serce szczęśliwym, czyni cię m ądrym  i rozumnym. 
Nowy wyznawca bóstw a św iątyni w inien złożyć przyrzeczenie, że bę
dzie przestrzegał wszystkich zobowiązań, a jeśli je  naruszy, wierzy, 
że czeka go opętanie i śmierć. Przy cerem onii przyjęcia nowowstępu- 
jący musi się wyspowiadać przed kapłanem  ze wszystkich swoich prze
winień przy czym składa na ofiarę kurę i patrzy, w jakiej pozycji 
ofiara zdycha. Jeśli odw raca się piersią do góry, znaczy to, że ofiara 
została przyjęta i spowiedź odbyta pozytywnie. Jeśli zaś w  innej po
zycji, to kandydat musi jeszcze raz się spowiadać. Potem  otrzym uje 
„łyk czarodziejskiego leku” i na tym  cerem onia się kończy.

Każdy człowiek posiada w sobie nieśm iertelną siłę życia zwaną KRA. 
Pochodzi ona z rodu m atki i nadana jest dziecku przez m atkę jako 
substancja bierna. Lecz przez bezpośrednią in terw encję samego Nyame, 
K ra zostaje ożywiona Isk rą Bożą, przekazaną przez prom ień słońca. 
Bóg wówczas przydziela każdem u kroplę samego siebie. K ra tak  długo 
trw a w rodzie, jak  długo trw a sam ród. Gdy człowiek choruje, ubyw a 
jego siły życiowej. Gdyby K ra całkiem opuściła ciało ludzkie, człowiek 
m usiałby umrzeć. Złośliwa działalność czarownic polega na uszkodze
niu Kra, co objaw ia się kalectwem , pow staw aniem  ran, a naw et



śmiercią. Po śmierci K ra pow raca do swego źródła, do Nyame. Kto 
nie w ypełni swego przeznaczenia, prowadząc niewłaściwe życie, nie 
może wrócić do Nyame. Wówczas następuje wcielenie się K ra w m a
jące się narodzić dziecię. Stąd niektóre dzieci wcześniej są mądre, niż 
inne. N iewinne dziecko może za pomocą swego K ra przekazać prośby 
bezpośrednio do Nyame. K ra pełni również funkcję sumienia. Gdy 
bowiem człowiek popełni coś złego, powoduje swym przekroczeniem 
zaburzenia w  Kra. Wówczas należy iść do kapłana i wyspowiadać się 
publicznie. K ra jest w ięc pierw iastkiem  dziedzicznym rodu oraz cechą 
indyw idualną człowieka. Przekazyw ana noworodkom w raz z krw ią 
m atki określa przynależność do klanu rodowego. Drugim podstawowym 
elem entem  duchowej istności ludzkiej jest SUNSUM, czyli siła in te
lektu przekazywanego przez ojca. Sunsum  zależnie od przekazu może 
być różne.

W krain ie  A sam ande żyją zazwyczaj dusze zmarłych. Ale granica m ię
dzy św iatem  żywych i zm arłych nie jest tak  w yraźnie zaznaczona, jak  
w  naszych pojęciach europejskich. Zm arli często przebyw ają w śród ży
wych i niew idzialnie uczestniczą w  życiu rodzinnym. Na tam tym  św ię
cie panuje taka sam a hierarchia, jak  na ziemi. Królowie są nadal kró
lami, wodzowie pozostają wodzami. Te godności, jak ie osiągnęło się 
w życiu doczesnym, będą tam  respektowane. S tąd pochodzi cześć odda
w ana zm arłym  władcom. Do grobu, w raz z ciałem  zmarłego, dobrze 
jest złożyć wszelkie przedm ioty potrzebne w  życiu codziennym. Du
chowe „cienie” tych przedmiotów będą mogły służyć zm arłem u w Asa- 
m anade, krain ie przodków plem ion Akan. K ult przodków rozpowszech
niony jest w całej Afryce. W czasie uczt ceremonialnych, m ających 
na celu kom unikow anie się żyjących z przodkam i, kapłan  prowadzący 
ry tuał inw okacyjny w ypowiada specjalną form ułę i wylewa na ziemię 
kilka kropel w ina palmowego. A po każdej inwokacji zebrani kończą 
modlitwę chóralnym , donośnym „yaa” — czymś w rodzaju „am en” 
(„niech się tak  stanie”). Po inw okacji kapłan  św iątyni przedstaw ia 
przodkom prośby żyjących ich potomków, a następnie wszyscy obecni 
p iją  wino palm owe jako ak t kom unikow ania się z ducham i przodków. 
W spólnota rodowa zm arłych i żywych jest w ten  sposób zachowana.

Animiści noszą często na sobie rozm aite am ulety, zwane u Akan 
SUMAM. Z aw arta jest w  nich moc m agiczna przeciw  złym urokom, 
przeciw  grożącym niebezpieczeństwom życiowym; mogą też zapewniać 
powodzenie życiowe. Może ich używać tylko posiadacz, gdyż on jeden 
zna form ułki zaklęć wywołujących aktywność mocy zaw artych w Su
mam. Każdy am ulet działa jednak  tylko w  jednym  kierunku, ściśle 
określonym ; do każdego celu jest inne Sumam. A m ulet należy sza
nować, nie kpić z niego, gdyż Sum am  może się obrazić i srogo pomścić 
zniewagę. Posiadacz Sum am  zobowiązany jest przestrzegać pewnych



zakazów, jak  np. nie spożywać niektórych pokarmów, nie używać 
w mowie pewnych słów. Niektóre am ulety w ym agają rytualnych obrzę
dów, „aby mocniej działały”. Jeśli w łaściciel Sum am  nie przestrzega 
odpowiednich „tabu”, wówczas talizm an traci sw oją moc. Nowoczesne 
Sum am  pom agają w  interesach handlowych, w  zwycięstwach sportowych, 
a naw et w  pomyślnym zdaniu egzaminów. Cena talizm anu była zwykle 
stała. Nie wolno było zapłacić ani mniej, ani więcej. W ędrowni han
dlarze z plemion H ausa m ają na sprzedaż zarówno dobre, jak  i złe 
Sumam. Złe talizm any prom ieniują złą mocą wokół i mogą przyczynić 
się, w edług w ierzeń animistów, do pow stania choroby, a naw et do
prowadzić do śmierci. K apłani św iątyń anim istycznych stosują specjalne 
zabiegi dla oczyszczenia złych uroków i dla w ykryw ania czarownic. 
Bractwo mężczyzn u Jorubów  pod opieką potężnego ducha ORO miało 
za zadanie oczyszczenie okolicznych wiosek z wiedźm i demonicznych 
mocy. Podczas procesji członkowie bractw a palili domy kobiet posą
dzonych o praktyki czarnej m agii; wleczono podejrzane do lasu i za
bijano.

Dużo jeszcze tajem nic kry ją w ierzenia Czarnego Lądu. W ykształcona 
w szkołach typu europejskiego inteligencja m urzyńska niechętnie udziela 
wiadomości o dawnych wierzeniach, gdyż albo wyzbyła się ich częścio
wo, albo zapomniała. Jednak, gdy mieszkańcy m iast m urzyńskich w ra
cają do swych klanów  rodowych, w raca im poczucie wspólnoty ro
dowej i wspólnych duchów opiekuńczych. W Nigrze w dzień modlą 
się m ahom etanie do Allaha, sław ią koran i proroka, gdy zaś noc 
zapadnie, odpraw iają swoje kulty i zabobony animistyczne.

Po każdym referacie odbywała się dyskusja, której przewodniczył 
prof. Godlewski. Głos zabierali m. in. Ks. Dziekan, pracownicy Wy
działu i Referenci. Na uwagę zasługuje wypowiedź dra Bergmana, 
który podkreślił, że w badaniu problem u pochodzenia człowieka wyko
rzystuje się wszelkie m ateriały  bezpośrednie i pośrednie będące źródłem 
inform acji o kopalnych przodkach człowieka. Bezpośrednimi pozosta
łościami form  kopalnych są szczątki kostne, inne bowiem elem enty 
anatom iczne nie zachowały się w w arstw ach geologicznych. Drugim 
źródłem inform acji o ludziach kopalnych są wytwory pracy, to jest 
narzędzia kam ienne, uzupełniające naszą wiedzę o trybie życia, sposobie 
pracy, o życiu psychicznym naw et i zdolnościach intelektualnych, a więc 
dane, które pośrednio mogą coś powiedzieć o mózgu form kopalnych. 
N arzędzia kam ienne jednak antropologowi nie wystarczają, tym  bardziej, 
że nie w ystępują one w przedpleistoceńskiej fazie antropogenezy (tzw. 
faza sub-hum an). Nie w ystarczają też skąpe niekiedy m ateriały  oste-



ologiczne ; antropolog chciałby na ich podstawie poznać inne układy 
morfologiczne poprzez odtworzenie ich struk tu ry  i wyglądu całego osob
nika. Poza odtw arzaniem  różnych elem entów  budowy ciała na pod
stawie jedynego układu kostnego — o czym mówił dr Rajchel — 
zwłaszcza poza trójw ym iarow ym i rekonstrukcjam i układu mięśniowego 
(dość dokładnie u człowieka neandertalskiego) znane są również re 
konstrukcje graficzne, np. całej postaci hom inida, scen zbiorowych, 
krajobrazów , środowiska. Uwzględniają one ak tualne dane różnych 
nauk paleontologicznych. Poza tymi rekonstrukcjam i zewnętrznym i 
olbrzym ie znaczenie m ają rekonstrukcje narządów  w ew nętrznych zwłasz
cza mózgu form  kopalnych i ich analiza porównawcza. Tym zajm uje 
się paleoneurologia, której d r Bergm an poświęcił swój referat.

Po odczycie prof. Godlewskiego Ks. Dziekan K. Kłósak wskazał na 
to, że wprowadzone przez J. M aritaina rozróżnienie pomiędzy m en
talnością logiczną i wyobrażeniową jest bardzo trafne i że ten ostatni 
typ m entalności znajdu je w pełni zastosowanie do współczesnych ludów 
prym ityw nych Afryki.

Odnotować też należy fak t zaprezentow ania słuchaczom m ateriału  
ilustracyjnego. Między innym i prof. Godlewski przywiózł oryginalne 
figurki afrykańskie, zw iązane z w ierzeniam i animistycznym i, a mgr Ro
siński — różne odlewy czaszek australopiteków .

W sumie om awiane sympozjum antropologiczne nie tylko spełniło 
funkcje dydaktyczne, ale, i to przede wszystkim, było prezentacją w y
ników własnych prac badawczych, prowadzonych przez referentów,, 
głównie w zakresie różnych aspektów  antropogenezy.


