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JUBILEUSZOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
ANTROPOLOGICZNEGO

(POZNAŃ, OD 16—18 X  1975 R.)

W ostatnich la tach można zauważyć zrówno w k ra ju  jak  i zagra
nicą w yraźny w zrost zainteresow ania antropologią. Znacznem u też po
szerzeniu uległ zakres badań w  tej dyscyplinie, do czego m. in. przy
czynił się bardzo dynam iczny w ostatnich dziesięcioleciach rozwój ge
netyki człowieka, biochemii, nauk  medycznych, ergonomii i prym ato- 
logii. Coraz częściej również znajdują zastosowanie w yniki badań an 
tropologicznych, zwłaszcza an tropom etrii w  różnych dziedzinach prze
m ysłu, przy czym Polska należy w tym  zakresie do k rajów  najbardziej 
przodujących.

Należałoby nadm ienić, iż w  różnych publikacjach używa się te rm i
nu  „antropologia” niekiedy w  dość szerokim  znaczeniu; zwłaszcza 
w  k rajach  anglosaskich, do dyscypliny tej zalicza się prócz antropo
logii fizycznej, biologicznej jeszcze tzw. antropologię ku ltu row ą, a więc 
etnografię, archeologię, częściowo naw et dem ografię, lingw istykę, socjo
logię, psychologię i inne dziedziny, zwłaszcza związane z badaniam i 
plem ion o słabo rozw iniętej ku ltu rze m aterialnej.

Jubileuszow y zjazd w Poznaniu, k tóry  odbył się z okazji 50-lecia 
pow stania PTA a zarazem  w stulecie urodzin jego in ic ja tora i tw ór
cy oraz długoletniego przewodniczącego — prof. A dam a Wrzoska, 
obradow ał pod hasłem  „Antropologia polska  — aktua lny stan badań”. 
W  referacie inauguracyjnym  w  dniu o tw arcia Z jazdu Przew odniczą
cy Zarządu Głównego PTA  — Prof. d r T. D zierżykraj-R ogalski pod
kreślił duży w kład, jak i wniosła do nauki ta  organizacja, zrzeszająca 
antropologów  oraz innych zainteresow anych badaczy z różnych ośrod
ków  naukowych w  Polsce. Należałoby nadm ienić, że osiągnięcia pol
skich antropologów cieszą się dużym uznaniem  nie tylko w  k ra ju  ale 
również za granicą m. in. dzięki pracom  W rzoska, Czekanowskiego, 
Lotha, M ydlarskiego, W ankego, S tęślickiej-M ydlarskiej, Ćw irki-G o- 
dyckiego, Kóćki, Bielickiego, W iercińskiego i W olańskiego, tak , iż Pol
ska w  te j dziedzinie zajęła jedną z przodujących pozycji w  nauce 
św iatow ej. W arto tu  chociażby wspomnieć o w prow adzeniu przez 
uczonych polskich nowych metod sta tystyk i m atem atycznej do an tro 
pologii, o w ynikach badań nad etnogenezą Słowian czy osiągnięciach 
w  dziedzinie morfologii porównawczej, szczególnie części m iękkich 
ciała, dotyczącej nie tylko człowiekowatych ale ogółu naczelnych 
i innych ssaków. Dużą zasługę polskich antropologów, zwłaszcza 
w  okresie m iędzywojennym  było też przeciw staw ianie się teoriom  ra 
sistow skim  oraz w yjaśnianie i popularyzacja naukow ych poglądów do
tyczących pow stania i znaczenia różnic rasowych.



Ze względu na dużą liczbę (ponad 100) zgłoszonych na zjazd refe ra 
tów i doniesień, obrady toczyły się w  5 sekcjach poświęconych onto- 
genezie, antropologii stosowanej, omówieniu m ateriałów  kostnych, m or
fologii i derm atoglilice oraz biologii populacji. Mimo to czas przew i
dziany na w ystąp ien ia poszczególnych prelegentów  jak  i na dyskusje 
był stosunkowo krótki, stąd też ograniczano się na ogół do om ówie
nia najbardziej węzłowych problem ów i zasadniczych wyników, ilu 
strow anych zazwyczaj przeźroczami, dzięki czemu refera ty  odznaczały 
się bardzo dużą zwięzłością i zw artością treści.

A nalizując tem atykę poruszaną podczas zjazdu, który w myśl jego· 
organizatorów  m iał stanowić przegląd aktualnego stanu  badań  an tro 
pologii w  Polsce, nasuw a się spostrzeżenie, iż obok klasycznych lecz 
raczej teoretycznych zagadnień coraz więcej uw agi poświęca się p ra k 
tycznem u zastosowaniu badań antropologicznych w  różnych dziedzinach 
życia społeczeństwa uprzemysłowionego. W ydaje się, iż w  przyszłości 
zakres tego typu  badań ulegnie jeszcze znacznem u poszerzeniu.

Aczkolwiek najw iększą liczbę referatów  wygłoszono w  sekcji doty
czącej m orfologii i derm atoglifiki, to jednak  w  porów naniu z daw 
niejszym i zjazdam i można było zauważyć bardzo in teresu jącą różnicę, 
mianowicie, iż zaledwie w  kilku  w ystąpieniach poruszano problem y 
z zakresu antropologii regionalnej oraz an tropo- i etnogenezy. S tan ten  
nie odzwierciedla w  pełni ak tualnych k ierunków  badań w  św iatow ej 
antropologii, gdyż istn ieje np. bardzo duże zainteresow anie odkryciam i 
kopalnych człowiekowatych w  Afryce W schodniej, zwłaszcza form  zali
czanych do tzw. „wczesnego człowieka”. O dkrycia te  bowiem pozwa
la ją  znacznie dokładniej niż dotąd odtworzyć poszczególne stadia roz
wojowe rodzaju ludzkiego zarówno pod względem morfologicznym j a k '  
i kulturow ym . Okazało się przy tym, iż wiek różnych znalezisk a fry 
kańskich i jaw ajskich , dzięki coraz bardziej precyzyjnym  metodom 
datow ania jest znacznie starszy niż poprzednio przypuszczano, a u sta 
lony już, zdawało się, rodowód człowieka o kolejności: A ustralopithecus, 
Homo habilis, Homo erectus, Homo sap. neanderthalensis i Homo sap. 
recens, w ym aga nowych korektur. Szczególną uwagę na problem atykę 
tę  zwrócili w  swym referacie pt. Najstarsze odkrycia paleoantropolo- 
giczne w  A fryce i ich znaczenie dla filogenezy człow iekow atych  — B. 
H ałaczek i F. Rosiński.

S tosunkowo słabe zainteresow anie badaniam i prehistorycznym i na 
Zjeździe może do pewnego stopnia tłum aczyć fak t, iż dotąd nie znale
ziono w  Polsce szczątków kostnych neandertalczyka a tym  m niej s ta r
szych od niego reprezen tan tów  H om inidae, stąd też prace z zakresu 
antropogenezy naszych autorów  są zazwyczaj oparte  na danych z lite
ra tu ry  lub  na pom iarach stosunkowo nielicznych u nas odlewów fosyl- 
nego m ateria łu  kostnego.



W zjeździe tym  wzięli także udział liczni prelegenci i delegaci za
granicznych ośrodków antropologicznych m. in. główny redaktor „Cur
ren t Anthropology” C. Beishaw, proff. Zubow z Moskwy, N. G. G ejvall 
ze Sztokholm u i M.. S tloukal z Pragi, со n ie  tylko podniosło rangę 
naukow ą tego zjazdu, ale pozwoliło także naw iązać antropologom pol
skim  bardziej intensyw ne kontak ty  naukow e ze swym i kolegam i za
granicznym i.

W ielu uczestników  odczuwało jednak  jako niedogodność obradow a
nie poszczególnych sekcji w  różnych gm achach, co dość utrudniało  
w ysłuchanie interesującego refera tu  w  jak iejś innej sekcji a także 
przeznaczenie zbyt krótkiego czasu (ok. 6 min.) w  niektórych sekcjach 
na wygłoszenie re fera tu  i dyskusję. W sum ie jednak  Zjazd ten  umożli
w ił uczestnikom  stosunkowo dobrą orientację w  ak tualnych k ierun
kach badań, przeprow adzanych w poszczególnych ośrodkach antropolo
gicznych w  Polsce, re fera ty  odznaczały się starannym  przygotowaniem  
i na ogół cechował j'e wysoki poziom naukowy. Zjazd zakończył sw e 
obrady w yborem  nowego zarządu głównego PTA.
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