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RUCH N A U K O W Y . 
H. K L A A T S C H . 

0 cechach specyficznie ludzkich u naszych przodków'' 
С Über die Ausprägung der speciflsch menschlichen Merkmale in unserer 

Vorfahrenreiche). 

Odczyt, wygłoszony w sierpniu 1901 r, na Zjeździe niemieckiego Towarzystwa antropologicznego w Metzn. 
Patrz Correspondenz-Blatt d. d. Ges. f. Anthr. u. Etbn. n. Urg N. 10, 1901. 

Na wstępie muszę zaznaczyć, że moje wywody pod wielu względami znajdują 
się w związku z referatem profesora Ranke'go**) tak, że mogę użyć za wstęp do mego 
przemówienia to, co miałbym do powiedzenia w dyskusji nad tamtym przedmio-
tem. Profesor Ranke wykazał nam na kilku przykładach, że w człowieku lepiej 
zachowały się niektóre starodawne cechy, aniżeli u najbliżej pokrewnych mu po-
staci, naprzykład u małp. 

Znajduje się to w ścisłym związku z wynikami badań, o których mówiłem 
na kongresach w Lindau i Halli. 

Nowy sposób zapatrywania się na stanowisko człowieka w rzędzie zwierząt 
ssących, do którego doprowadziły mnie badania anatomiczno-porównawcze, oka-
zał się owocnym i nie bez znaczenia, dla zagadnienia o pochodzeniu człowieka. Je-
żeli wyrazimy to zagadnienie w sposób ściśle naukowy, to według mego zdania, 
może ono tylko brzmieć tak: w jaki sposób, wśród jakich warunków, w jakim okre-

*) Przełożyć dobrze rzecz naukową z języka obcego, a zwłaszcza niemiec-
kiego—to zadanie wcale nie tak łatwe, jak się na pozór może zdawać. 

Wiedzą o tych trudnościach tylko tłumacze sumienni, którzy usiłują nie 
zmienić w niczem myśli autora i sposobu je j wyrażenia. 

W naszych przekładach dążymy zawsze do tego ideału, odstępując od ści-
słości wyrazowej tylko wtedy, gdy, skutkiem odmiennej natury języka oddanie 
dosłowne zaciemniłoby myśl autora, albo gdy autor zbyt zawile, niemal wadliwie 
myśl swoją wyraża. 

Uwagi te zamieszczamy ze względu, że język i wyklad Klaatsch'a należą do 
trudniejszych. Jest to typowo-ciężki język i wykład uczonego niemiëckiego. Niechże 
czytelnik, znajdując powną o b c o ś c i ciężkość stylu, nie kładzie ich na karb nie-
dbałego tłumaczenia. Nic łatwiejszego, jak styl ogładzić i wykład uczynić przy-
stępniejszym, ale wtedy, zdaniem naszem, przekład stałby się w o l n y m , niewia-
domo byłoby, czy nie zostało coś zatarte lub zmienione. My wolimy w rze-
czach nauki dosłowną ścisłość niż ozdobność. 

Nawiasem wtrącimy tu uwagę, że jesteśmy przekonani, iż gdyby przedmiot 
Klaatsch'a wyłożył najpierw' uczony polski, a niemiec dobrze z polskiego przetłu-
m a c z y ł - wykład stałby się przejrzystszy nawet dla niemca, nie tracąc nic na ści-
słości naukowej. JęzyŁ niemiecki nie jest tak podatnem narzędziem myśli, za jakie 
uchodzi powszechnie. lied. 

**) Über den Zwischenkiefer, cf. Correspond bl. № 10, str. 96—102 r. 1901. 
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sie geologicznym i w jakiej miejscowości powierzchni ziemskiej dokonały się, oczy-
wiście wśród istniejących już zwierzęcych przodków rodu ludzkiego, te przemiany, 
które upoważniają nas dopiero do uznania owej istoty za rodzaj Horno. Aby od-
powiedzieć na to pytanie, bardzo ważnem jest, jak sobie wyobrażamy zwierzęcego 
przodka naszego rodzaju, ponieważ od tego zależy sąd: które właściwości mamy 
uważać za typowo ludzkie. Dopóki w człowieku widziano pod każdym względem 
najwyższy szczebel rozwoju szeregu zwierzęcego, dopóki spodziewano się znaleść 
wiród teraz iyjących istot przybliżony obraz postaci przodka ludzkiego, dopóty było 
bardzo trudno wyprowadzać rodowód człowieka od niższych form zwierzęcych. 
Ale od czasu, gdy zaczęto oswajać się z pojęciem, że człowiek nie we wszystkich 
częściach swego ustroju przewyższa inne istoty, i że wszystkie obecnie iyjące po-
staci, a więc i najbardziej podobne do człowieka (Primates) oraz specyalnie małpy 
człekokształtne (Antropoidae) przedstawiają końcowy szereg w drodze rozwoju, różniący 
się od ludzkiego, pozbyliśmy się znacznej części fizyologicznych niedorzeczności 
(Ungereimtheiten), któremi dawniej trzeba się było posługiwać. 

Jedna z takich niedorzeczności polegała na uważaniu za możliwe, że czło-
wiek rozwinął się z jakiegoś czworonoga, że kadłub jego z poziomej postawy 
zwierząt ssących biegających wyprostował się do góry i że przednie kończyny 
stopniowo przeistoczyły się w organy chwytne. Wiemy teraz, że r ę k a , to naj-
kunsztowniejsze narzędzie człowieka, na posiadaniu którego zasadza się cały rozwój 
.jego kultury, nie jest wcale nabytkiem nowym, ani też właściwością specyalnie 
mu swoistą, lecz jest s t a r o d a w n y m s p a d k i e m po wspólnym przodku człowieka 
i zwierząt ssących. 

P r z e c i w s t a w i a l n o ś ć w i e l k i e g o palca nie uformowała się dopiero z po-
dobnej właściwości palców u o s t a t n i c h przedstawicieli zwierzęcego przodka czło-
wieka, gdyż organy chwytne i służące do łażenia 'nie znaczy to: chodzenia) istniały 
już u początkowych kręgowców lądowych. 

Prapostaci zwierząt ssących posiadały we wszystkich istotnych częściach 
szkieletu, ręki, dłoni i palców kształty, zgodne z kształtem ręki ludzkiej, co stwier-
dza paleontologia za pomocą niezbitych dowodów; wskazuje też nam ona, że 
przedstawiciele teraźniejszych drapieżnych (Carnivora) i kopytnych (Ungulata) 
w początkach epoki trzeciorzędowej posiadały dokładniejszy szkielet ręki aniżeli 
postaci późniejsze. Pierwotne drapieżne, jak Arctocyon, Cynodictis i t. d., również 
i najstarszy znany przedstawiciel jednokopytnych, 1'henacodus. zbliżają się właśnie 
w budowie swej ręki tak bardzo do teraźniejszych Malpiatek (Prosimiae) i Naczelnych 
(Primates), że badacz, obeznany wyłącznie z postaciami eoceóskiemi, mógłby złą-
czyć wszystkie te postaci w jedną grupę. 

Jeszcze dzisiaj widzimy, że Lemury i Prosimiae posiadają rękę chwytną. 
U małp wogóle istnieje dążność do redukcyi wielkiego palca. Człekokształtne (An-
tropoidae) także uchylają się w tym zakresie od drogi rozwoju lud/.kifgo, pomimo 
bardzo blizkiego z innych względów pokrewieństwa z człowiekiem. 

Wszystkie niższe ssaki, oprócz Malpiatek i Prosimiae ), utraciły już rękę jako 
organ chwytny; przekształciła się ona u nich w organ, służący do podpierania się, 
do biegu, latania i pływania. Tylko człowiek wydoskonalał rękę w dalszym ciągu*). 

Podobnież rzecz się ma z postawą ciała, z zupełnem wyprostowaniem na-

*) Cf. Verneau. La main au point de vue osseaux chez les mammifères mo-
nodelphiens. Bull, de la soc. d'Anthropol. 1898. 
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Fzego kadłubu. Należy ją zbliżyć do nawpół wyprostowanej postawy, właściwej 
jeszcze dzisiaj dla P r o s i m i a e , ma łp , wielu niższych postaci w o r k o w a t y c h 
i dla wspólnych przodków zwierząt ssących, których większość stała się czworo-
nogami—z powodu relukcyi ręki. Wskazywałem już dawniej na względnie pier-
wotne właściwości ludzkich zębów; niedawno zaś dowiódł A . Gaudry *), że w ludz-
kich górnych trzonowych (molares) przechował się wiernie eocenowy stan zębów 
zwierząt ssących tak, że zęby ludzkie częściowo mają większe nawet podobieństwo 
do zębów trzonowych Phenocodusa, Arctocyona, Cebochoerusa, Plesiadapisa. aniżeli do 
zębów niektórych małp człekokształtnych (Antropoidaei. Rozmawiając z kolegami 
przekonałem się, że mój sposób zapatrywania na pokrewieństwo człowieka z An-
tropoidami często bywa źle rozumiany. 

Blizkiego pokrewieństwa, pokrewieństwa krwi (w myśl nowych badań Fried-
lander a o możności mieszania się krwi), nie zaprzeczałem wcale, jak to niektórzy 
mniemali. Jednostronny rozwój tych postaci pod żadnym względem nie jest 
w sprzeczności z tem blizkiem pokrewieństwem. One tylko porzuciły drogę rozwoju 
w kierunku człowieka później i niezależnie od przodków małp niższych. 

Przodki Antropoidów miały pod wielu względami silniej jeszcze wyrażone 
cechy ludzkie, aniżeli teraźniejsi ich przedstawiciele, z drugiej zaś strony przodek 
człowieka posiadał właściwości, spotykane teraz u rozmaitych Antropoidów 
w rożnem ukształtowaniu. Sądzę, że określenie to jest jasne i wolne od zarzutu 
(einwandsfrei). Zgadza się ono w swej istocie zupełnie z poglądami Huxley'a. 

Zęby ludzkie są znacznie podobniejsze do zębów dawnych mięsożernych 
{Curnioora) i Ungulata, aniżeli do zębów którejkolwiek z małp wązkonosych. Schlosser**), 
powaga w zakresie tego przedmiotu, wskazał niedawno na różnice między zębami 
Antropoidów i niższych małp starego świata. Zgodność formuły (zahnformel) zę-

Ι>ιί·ο jest tylko przypadkowym objawem dążenia do jedności (zufällige Convergenz-
erscheinung). Właściwości tylko guzów są tu miarodajne. Jeżeli uwzględnimy 
badania Selenki, wykazujące jednostronne przekształcenia zębów u Antropoidów, 
to zobaczymy, że przybywa dowodów, świadczących za wlórnem oddaleniem sit małp 

od prostej drogi rozwoju, która prowadzi od wspólnych przodków Naczelnych (Primates) 

aż do człowieka. 

Najważniejszemi nabytkami i przekształceniami na tej ostatniej drodze (czło-
wieka) są: wielki rozwój mózgu, zmiany skóry z powodu częściowej straty wło-
sów, a natomiast wzmnożenie się porostu ich w innych miejscach ciała, które 
u zwierząt nie podlegają temu objawowi—(tak naprzykład na obwodzie warg, co 
przedstawia wyłączną właściwość rodzaju ludzkiego)—i nakoniec ukształtowanie 
się nogi ludzkiej, związane z zupełnem wyprostowaniem kadłubu. 

Ha tę ostatnią pozwolę sobie zwrócić uwagę, jako na część ciała, której ty-
powe przekształcenie się wystarcza do stwierdzenia jedności rodu ludzkiego, na co 
już przed 50 laty położył nacisk Burmeister. Wykształcenie się takiej podpory 
ciała jest wy jątkowe i spowodowane przez przewagę środkowego (des innersten) 
z pośród pięciu promie ai, które formują sklepienie. Zwrócenie uwagi na prahistoryę 
nogi wyświetl i ważną część zagadki uczłowieczenia się (Menschwerdung). 

* ) A . Gaudry, sur la la similitude des dents de l 'Homme et de quelques 
animaux. „L'Anthropologie, Tome X I I 1901. 

** ) M. Schlosser, Die menschenähnliche Zähne aus dem Bohnerz der Schwä-
bischen Alb. Zool. Anz. 1901. 
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Przedewszystkiem nie ulega wątpliwości, że noga ladzka musiała się 
ukształtować ze wspólnej wszystkim Naczelnym (Primates) postaci pierwotnej, gdyż 
znajdujemy u wszystkich, (a więc u goryla, czy pawiana, albo u amerykańskiej 
małpy z ogonem chwytnym) jeden i ten sam plan zasadniczy: siedem krótkicli 
kostek łączy się w stęp (tarsus) i utrzymują na wspólnym dystalnym brzegu śród-
stopowe kości (metatarsus) pięciu palców (p. na rys nra 8—12). 

Gdy układ kości w stępie i śródstopiu u dość wczesnego zarodka ludzkiego 
porównamy z układem kości w nodze u dorosłego człowieka albo π goryla, to 
przekonamy się, że przedewszystkiem do goleni przylega kość skokowa (talus), ta 
opiera się znowu na kości piętowej (calcaneus). Dystalnie przyłącza się do kości 
skokowej kość łódkowa stopy (naviculare), ado piętowej - kość sześcienna (cuboidum). 

Kość łódkowa stopy łączy się od przodu z trzema kośćmi klinkowatemi (osna cu-

neiforma), z których każda podtrzymuje jedno śródstopie (metatarsus; I, Π , I I I ) , 
podczas gdy dwie ostatnie kości środstopia ( IV , V) są przymocowane do kości 
sześcieanej (cuboideum). Ten typowy porządek pozostaje niezmiennym, bez względu 
na to jaki układ przyjmują te kości w oddzielnych przypadkach względem siebie. 

Gdy dawniej można było probować, jak to Luca czynił, stopę małpią uwa-
żać za coś zasaduiczo różniącego się od ludzkiej, gdy można było ją rozpatrywać 
jako r o d z a j r ęk i , dzisiaj stało się to już niemożebnem. 

Anatomia porównawcza uzasadnia tożsamość w całej seryi przekształceń 
się, wywołanych przez rozmaite używanie tego organu. Ona poucza nas także, że 
ukształtowania, które w zasadzie zupełnie zgadzają się z sobą, często nie mogły 
powstać niezależnie jedno od drugiego; tutaj raczej potrzeba przypuścić istnienie 
wspólnej prapostaci z której rozwinęła się noga małpy i noga człowieka. Ale gdzież 
ten pierwiastek może się znajdować? 

Rozpatrując się wśród innych zwierząt ssących przekonywamy się, że to, 
co uważaliśmy za charakterystyczne cechy nogi u Naczelnych (Primates), znajduje 
się, także i u innych zwierząt. Tak więc typową dla Naczelnych oprócz człowieka, 
przeciwstawialność wielkiego palca względem innych, co czyni nogę niejako na-
rządem chwytnym, odnajdujemy u wszystkich Lemurów i u wszystkich drobnych 
ssaków, łażących po drzewach, które dziś jeszcze ży ją na Madagaskarze, w A f r y -
ce wschodniej, w Indjach południowych, na wyspach Zundzkich i Filipinach, a któ-
rych umieszczenie w systematyce sprawiało dawniej badaczom wiele trudności, Są 
jednakże wśród tych zwierząt niektóre postaci, bardziej przypominające małpy, 
gdy inne, jak np. Lemury, przypominają Drapieżne (Carnivora) jeszcze inne przy-
pominają Owadożerne (Insectioora), a nawet Gryzonie (Rodentia) (Chiromys). 

Anatomia tych postaci ujawnia pewną zgodność z workowatemi, kopytne-
mi i człowiekiem. W tej więc grupie, która przez wielostronność swych sto-
sunków pokrewieństwa dała powód do przypuszczęaia, że jest resztką pierwotnej 
grupy, kształt nogi przypomina zupełnie nogę Primatów. Pierwszy palec jest na-
wet osobliwie mocny i wielki i przymocowany do pierwszej kości klinkowatej za 
pomocą stawu, który w położeniu przeciwstawienia posiada wypuklejsze skrzy-
wienie aniżeli u małp. 

Zstępując jeszcze niżej, do rzędu workowatych znajdujemy postaci łażące, 
z budową nogi typowej dla Naczelnych. Powierzchowna nawet obserwacya ujawnia 
tu uderzające podobieństwo. 

Noga rodzajów Phalungista i Didelphys z szeroko odstającemi, krótkiemi, ale 
mocnemi wewnętrzneini palcami bardzo przypomina nogę małp i lemurów. Po-
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dobieństwo to polega na rzeczywistej zgodności w budowie. Wszystkie zasadni-
cze kości nogi odna jdu jemy t u t a j , chociaż kształt goleni o tyle zbacza, o ile 
s trzałka (Fibula) inaczej j es t odsuniętą od przegubu kolana. Dotyka ona do Fe-
mur, j a k u Jednootworowych (Monutrematn) i Płazów (Reptilia). Że róinica 1ч 

P r a w a s t o p a c z ł o w i e . k ; a (według Hartmana) . 
I— widziana z góry, I I—widziana od dołu. 

1. Talus - k o ś ć skokowa. 2. Calcaneus—kość piętowa. 3. Os naviculare—kość łód-
kowa. 4. Os cuneiforme pr imum —kość kl inkowata pierwsza. 5. Os cuneiforme se-
cundum—kość kl inkowata druga. 6. Os cuneiforme tertium— kość kl inkowata trze-
cia. 7. Os cuboideum—kość sześcienna. 8-12. Ossa metatarsal ia I -V—kości śród-
stopowe. 13-17. Phalanges digitorum primae—paliczki pierwsze. 18-21. Phalanges 
secundae—paliczki drugie. a. Phalanx secuada digiti primi—paliczek drugi wiel-

kiego palca. 6, c, <1, e. Phalanges tertiae—paliczki trzecie. 
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nit jest podstawową, o tem przekonywa nas historya rozwoju. tJ wyższych zwie-
rząt ssących we wczesnych s tadyach rozwoju embryonalnego strzałka (Fibula) 
dosięga jeszcze do goleni (Femur). Możemy przekonać się o tem na bardzo 
młodym zarodku ludzkim, z pierwszego miesiąca rozwoju, według badań Hen -
ke'go i Reiliera*). 

Podobieństwo tego zarodka w t y m stanie do dorosłych workowatych jest 
tak wielkie, że ci badacze określili ten stan j ako Phalangistastadium. Zapewne 
n ik t ich nie będzie posądzał o porozumienie ze spekulacyami rodowodowemi 
Häckla. Uznali oni, że noga człowieka w tem stadyum okazuje zupełną zgodność 
z niskiemi formami zwierzęcemi. W istocie układ kości stępu (Fusswurzelknochen) 
przypomina układ, który zna jdu jemy u skrzeków (Amphibia) i Płazów (Reptilia). 
A więc stosunek genealogiczny sięga to dalej jeszcze aniżeli do ssaków, bo aż do 
prapostaci kręgowców lądowych. 

Dalszych przyczynków do rozwiązania zagadnienia o nodze zwierząt ssących 
dostarcza nam anatomia porównawcza i paleontologia innych g rup ssaków. 

Chociaż budowa ich nogi może się wydawać pozornie różnorodną, chociaż 
ukształ towała się ona w bardzo różnych kierunkach, zależnie od różnych j e j przezna-
czeń, zawsze znajdziemy ten sani plan zasadniczy i możemy wykazać w nodze 
słonia zarówno j ak myszy, psa, wolu, a nawet konia, t y p nogi, właściwy dla Na-
czelnych (Primates). Co więcej musimy sprowadzić do wspólnej postaci zasadniczej 
najrozmaitsze ukształ towania nogi zwierząt ssących, które zgadzają się z kształtem 
nogi u Naczelnych. 

Resztki kopalne trzeciorzędowych przedstawicieli Mięsożernych (Carnivora) 
i zwierząt kopytnych świadczą o tem samem. Noszą one cechy właściwe~dla"Pri-
mates i dobrze rozwinięty pierwszy palec przypomina posiadanie kończyny chwytne j 
W pojedyńczych grupach, zaczynając od eocenu, ta właściwość nogi uległa utra-
ceniu. Ogromna redukcya palców, aż do trzeciego, wytworzyła nogę konia. D r a -
p i e ż n e (Carnivora) ukazają nam jeszcze dzisiaj wyraźne dowody dawnego stanu. 

Psy i niedźwiedzie są bardzo blizko z sobą spokrewnione, tworząc grupę pier-
wotną, a Jednak co za różnica w budowie nogi; u psa naprzykład pozostał drobny 
szczątek pierwszego palca, u niedźwiedzia zaś pierwszy palec nie odróżnia się wcale 
od innych. Odmienność ta może być wyjaśnioną tylko za pomocą wyprowadzenia ich 
z j edne j wspólnej prapostaci. 

Najstarsze trzeciorzędowe P s y (Canidae), j a k Cynodictis, m a j ą jeszcze dość 
wielki pierwszy palec, starsze Niedżwiedziowate (Ursidae) miały tę samą osobliwość. 
Można łatwo przekonać się o tem na niedźwiedziu jaskiniowym, ponieważ miał on 
pierwszy palec odmiennego kształtu od innych i bardziej przeciwstawiony. 

To wszystko nasuwa nam jedno możliwe rozwiązanie pytania: wspólna pra-
postać niedźwiedzia i psa posiadała n o g ę c h w y t n ą , właściwą dla Naczelnych 
(Primates ' . Od te j postaci rozwinął się w jednym kierunku pies ze zredukowa-
nym pierwszym palcem, w drugim kierunku niedźwiedź, przez zwiększenie pierwsze-
go palca i złączenie jego z innemi przy utracie przeciwstawialności. Jeżeli jeszcze 
przyjmiemy, że historya rozwoju zwierząt ssących ze zredukowanemi członkami 
wykazuje nam obfitszy materyał do poznania elementów ręki i nogi, . to przyjść 

*) Henke und Reiher, Studien über die Entwickelung der Extremitäten des 
Meeschen, insbesondere der Grelenkfliichen. Sitzungsberichte der kais. Akademie 
der Wissenschaften in Wien, math. -naturw. Classe, Bd. LXX, 1874. 
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musimy do jednego i tego samego wniosku: że wspólna prapostać zwierząt ssą-
cych posiadała nogę chwytną, właściwą dla Primates. Do tego pnia pierwotnego 
musimy przyłączyć także i człowieka. Przyjmując to, możemy zauważyć, że dro-
ga, która została wytkniętą przy takim kojarzeniu, jest zgoła krótszą i prostszą, 
ponieważ noga ludzka odróżnia się od prapostaci tylko przez wtórne wzmocnienie 
się pierwszego palca do wielkości dużego palca oraz przez to, że palec duży utra-
cił zdolność przeciwstawienia, przynajmniej w większej części. Nawet i na tym 
punkcie rezultat ostateczny nie jest bez związku z fazą początkową. 

Rozwój embryonalny nogi człowieka wskazuje nam takie stadyum, w к to-
rem pierwszy palec jest krótszy od innych i jeszcze więcej odstaje. W pierwszym 
miesiącu rozwoju zarodka chwytna noga jest jeszcze dość wyraźna. Paluch (Hallux, 
jest tutaj podobniejszy do innych palców. Istota jego zmiany, według moich za-
patrywań najlepiej daje się wyrazić przez określenie: Paluch postradał zdolność do 
wykonywania swoich ruchów, gdy został unieruchomiony w pozycyi przeciwstawię 
nia; ponieważ, jak możemy wyraźnie widzieć u zarodków starszy, paluch właściwie 
znajduje się na płask w stosunku do innych palców. Możemy na przykładzie ręki 
objaśnić sobie to zjawisko, przykładając brzusiec wielkiego palca do wskazującego. 
Wtedy formuje się sklepienie, którego brzeg wewnętrzny tworzy palec wielki. 

Ten fakt zastosowany do nogi wyjaśnia p o w s t a n i e s k l e p i e n i a przez 
przysunięcie się palucha do drugiego palca. Jest on niejako umocowany przez 
więzy, mianowicie przez wiąz, który łączy główkę (capitulum) jego środstopia ι me-
tatarsus) z drugim. Uważam więc wszelkie wypadki formowania się s t o p y 
p ł a s k i e j za objaw w t ó r n y zwątlenia budowy sklepienia. 

Drugi rodzaj pośredniczenia ze stanami niższemi przedstawia nam uzdolnie-
nie niższych ras ludzkich. Znanym jest fakt, że niektóre niższe plemiona mogą 
chwytać nogą rozmaite rzeczy za pomocą przedziału pomiędzy pierwszym i drugim 
palcem. Ze przypomnę tutaj tylko australijczyków, którzy takim sposobem mogą 
trzymać włócznię i Weddów, którzy za pomocą nogi naciągają łuk. Zrozumiałem 
jest, że tym różnicom w funkcyach odpowiadają anatomiczne. 

Zwracając się do antropologii w kwestyi nogi, widzimy, że osteologia po-
równawcza tejże przedstawia na przyszłość zapewue bardzo wdzięczne pole pracy, 
jeżeli będą w niej zastoso.vane nietylko ścisłe metody badań,—przyczem uważam 
za potrzebne nie tylko tabele cyfrowe i wskaźniki, które i tutaj także mogą oka-
zać się bardzo pożytecznemi,—ale p o r ó w n a w c z e s t a n o w i s k o w i d z e n i a 
i uwzględnienie nietylko małp człekokształtnych, ale i wszystkich postaci niższych 
Primates i Primatoides. 

Mogę ndowodnić przykładem na szkielecie nogi Weddy, jak mogą być owocne 
te badania. Cenny ten okaz został mi łaskawie udzielony do demonstracyi na 
kongresie, przez pp. Sarasin'ôw z Bazylei. 

Wszyscy wiedzą dobrze, że tym niezmordowanym, zdolnym i bezintere-
sownym badaczom przyrody zawdzięczamy wspaniałe dzieło o Ceylonie i Celebe-
sie. Słusznie panowie Sarasin'owie w swoim dziele o Weddach zwracają uwagę 
na zagadnienie, które się ukrywa w szkielecie nogi. 

!Na pierwszy rzut oka zwraca uwagę nadzwyczajna zgrabność i stosunkowa 
małość wszystkich kości i zaledwie można pojąć w jaki sposób te delikatne utwo-
ry mogą podtrzymywać ciężar ciała. 

W rozmiarach nogi Sarasin'owie stwierdzili proporcyonalną krótkość stępn 
(Tarsus) w stosunku do śródstopia (metatarsus). Sarasin'owie mierzą długość stępu od 
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środka przedniego brzegu drugiej kości klinkowatej (cuneiforme.) aż do krańcowego 
punktu kości piętowej (calcaneus); dla śródstopia (metatarsus) jako jednostkę miary 
biorą długość drugiej kości śródstopo wej. Szerokość mierzy się od środkowego brzegu po-
między kością łódkową (naviculare) i klinkowatą(cun. I) do bocznego, najwięcej wysta-

Dług. tarsus χ 100 
jącego punktu kości sześciennej (Cuboid;. Wskaźnik długości = D h g . metatarsus I I 
wynosi dla Weddów przeciętnie 133,5, u siedmiu europejczyków 163,5, u goryla 145,2, 
szympanza 113, u Cynocephalos anubis znalazłem 121,3, w czem znajdujemy zbli-
żenie do cech właściwych niższym Naczelnym. To samo stosuje się do szerokości 
względnej. 

Wyraźne zbliżenie do niższych stanów znajdujemy w następującem: boczny 
brzeg kości skokowej (talusi wzniesiony jest wyżej, aniżeli średni. Bardzo oso-
bliwem jest ukształtowanie kości łódkowej (navicularei, u której na środku pła-
szczyzny sterczy haczykowato wygięty wyrostek. Pierwsza kość śródstopia (me-
tatarsus) odstaje więcej od drugiego palca, aniżeli u europejczyków. 

Mogę jeszcze dodać, że kość skokowa (talus) w kierunku podłużnym nogi 
j ist mocniej sklepioną aniżeli u europejczyków. 

Część kości piętowej (calcaneus), położona za kością skokową jest dłuższa 
i węższa i pośrodku, jak to już Sarasin'owie zauważyli, jest cokolwiek wgłębioną 
kulisto wklęsłe. Szyjka kości skokowej (talus) jest wydatnie skierowaną do środka. 

Osobliwość pierwszego palca polega w istocie na kształcie powierzchni sta-
wu pierwszej kości klinkowatej (cuneiforme). Część grzbietowa tej powierzchni 
jest mocniej sklepioną i więcej zwróconą ku środkowi. Klinkowata pierwsza kość 
jest uderzająco wązka i przylegalność (Congruenz) jej płaszczyzny w stosunku do 
tejże u pierwszego śródstopia jest mniejszą aniżeli u europejczyków. U dzieci 
europejczyków oraz u zarodków znajduje się również mocniej uwydatniona wypu-
kłość. 

Widzimy tedy, że istotnie i wśród teraźniejszej ludzkości znajdujemy odmia-
ny w szkielecie nogi, które poczęści bezprzecznie przypominają stosunki spotykane 
u innych Naczelnych. Pomimo to mamy tu zawsze do czynienia z t y p o w ą ludzką 
nogą , która nie przedstawia żadnego specyaluego zbliżenia do jakiejkolwiek obecnie 
żyjących postaci Naczelnych. Bezwątpienia okażą się jeszcze inne właściwości, 
które przedstawiają jednostronny dalszy rozwój. 

Noga, j a k o n a j b a r d z i e j l u d z k a c z ę ś ć c ia ła , m u s i o d z w i e r c i e d l i ć 
e t a p y s w o j e g o r o z w o j u w o d m i a n a c h c z ł o w i e k a . Byłoby do życzenia 
aby bardziej niż dotąd zwrócono się do badania szkieletu nogi. Być może do 
starczy ona lepszych cech charakterystycznych w badaniu ras, aniżeli czaszka. 

Osobliwie jednak potrzeba starać się o to, żeby konserwować nogi z ciałem, 
ażeby módz studyować odmiany więzów i mięśni. Nasze dotychczasowe rozważa-
nia wskazują nam, jak w szkielecie nogi ujawnia się stanowisko człowieka. Je-
żeli wzrok swój wstecz zwrócimy to ujrzymy przedewszystkiem bezpośrednią 
łączność z najstarszemi postaciami ssaków. U tych ostatnich pierwszy palec był 
bezwątpienia równowartościowy z pozostałymi, być może nawet pod względem 
grubości im ustępował. Dążność do redukcyi jest powszechną w rzędzie zwierząt 
ssących, nie wyłączając nawet Naczelnych. Tylko Małpiatki (Prosimiae) nie biorą 
tu udziału i u nich pierwszy palec jest mocniejszy, choć krótszy od innych. 
Zgodnie z tem można przypuścić, że powiększenie się ludzkiego palucha (hallux) 
kojarzy się z utrzymaniem się jego w stosunkowo silniejszym rozwinięciu sie takj 

Światowit, t. IV. 16 
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że w istocie toy dłużenie jego, pomijając zmianę położenia, byłoby specyficznie 
ludzką cechą. 

U zarodka pierwszy palec zawsze jest krótszy, aniżeli drugi, i objaw ten 
znajdujemy u wielu także ras niższych. 

W każdym razie zwiększenie się objętości palucha jest zjawiskiem wprost 
wynikającem ze stanu pierwotnego. Ale co uwarunkowało ten objaw? 

Racya poszukiwania czynników mechanicznych, które były powodem prze-
obrażenia się nogi chwytnej w nogę podpierającą, tkwi już w uznaniu (TJeberlegung), 
że we wszystkich stanach zwierząt ssących usiłujemy objaśnić sobie ukształto-
wanie się ich członków jako zjawisko przystosowania się do pewnych sposobów 
lokomocyi. 

W zastosowaniu do człowieka ogólnie uważa się za rzecz powszechnie zro-
zumiałą i naturalną, że wyprostowany właśnie chód spowodował przekształcenie 
się nogi ludzkiej w organ, służący do podpory. Ale takie przedstawienie rzeczy 
ma w sobie coś niedokładnego. Czyżby urządzenie (das Mittel), które umożliwiło 
chód wyprostowany, miało powstać dopiero skutkiem takiego chodzenia? 

Chód w położeniu pionowem polega na całym kompleksie zjawisk, wśród 
których przeniesienie w tył linii punktu ciężkości ciała odgrywa ważną rolę. 

Przy jmuje się zgodnie z wyobrażeniami kurs w kra ju mającemi, że wspi-
nający się po drzewach przodek człowieka o nodze chwytnej zeszedł z drzew i pró-
bował chodzić, w postawie wyprostowanej po równej powierzchni ziemi. Trudno 
jednak zrozumieć, dla czego natura miałaby być wówczas tak uprzejmą, aby za-
raz przedsięwzięła wzmocnienia jego pierwszego od wewnątrz palca i wygięcie 
kręgosłupu? 

U nawpółwyprostowanych postaci widzimy rozmaite sposoby dla zachowa-
nia tej pozycyi na równej powierzchni ziemi. Oto dwa przykłady: ogromne 
wzmocnienie nóg u kangurów i wydłużenie ręki u małp człekokształtnych. 

Nie widzimy jednak nigdzie, aby pierwszy palec wzmocnił się z tego powodu. 
Jeden tylko przypadek możemy przytoczyć jako pewien rodzaj paraleli z czło-

wiekiem; jest to ukształtowanie się nogi niedźwiedzia. Tutaj zbliżona budowa 
morfologiczna wiąże się także z podobieństwem fizyologicznem. Jednakże nawet 
i w tym przypadku palec środkowy nie do tego stopnia został wzmocniony. 

Dla wyjaśnienia tej właściwości człowieka musimy wstawić do jego prahi-
storyi jeden czynnik, który dotyczę specyalnie w e w n ę t r z n e g o brzegu nogi: 
s p o s ó b l o k o m o c y i , który odmiennie, aniżeli u innych zwierząt ssących, 
wytworzył sklepienie nogi. 

Przy tem odchyleniu od postaci pokrewnych przede wszy stkiem zwróćmy 
uwagę na małpy. Widzimy, że małpy przystosowane są tak do wspinania się po 
gałęziach, że są jak gdyby specyalnie stworzone, a zwłaszcza małpy człekokształtne, 
do życia w puszczy leśnej. Proporcye ich członków wskazują przystosowanie do 
łażenia i rzucania się z gałęzi na gałęź. Gibbon przecież, niby ptak przerzuca się 
przez gąszcze leśne. Ше mogły to być warunki, k t ó r e b y p r z e i s t o c z y ł y 
p r z o d k a n a s z e g o w c z ł o w i e k a . W lesie pierwotnym bezwarunkowo 
zostałby on małpą. Pobudzony niedawno przez wiadomość, którą mi przyjaciel 
mój Dr. Schotensack zakomunikował, przyszedłem do przekonania, że przodkowi 
naszego rodzaju właściwy był także pewien „Klettermechanismus-, ale inny, ani-
żeli małp. Mam na myśli w d r a p y w a n i e s i ę n a p o j e d y ń c z o s t o j ą c e 
d r z e w a . Odgrywa ono, jak wiadomo, w życiu wielu ras niższych poprostu de-
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су dującą rolę. Etnograficzną stronę tej kwestyi, możliwość rozmaitych metod 
i pomocniczych środków, które wytworzyły się w tym celu, wszystko to pozosta-
wiam teraz na boku, odsyłając ciekawych do pracy Dr. Schötensack'a *). Obecnie 
interesuje mię tylko strona anatomiczno-fizyologiczna zagadnienia. 

Przy wdrapywaniu się na oddzielnie stojące drzewa—wewnętrznemu brze-
gowi stopy nastręczyły się specyalne zadania. 

Funkcya chwytania palcami jest tu bezużyteczną, zwłaszcza przy wielkiej 
poniekąd objętości pnia i braku rozgałęzień. Tu stopa musi być stosowana jako 
całość. Wyobraźmy sobie dawną nogę chwytną Naczelnych w takiej sytuacyi, 
a przekonamy się, że przyleganie brzegu wewnętrznego stopy powstrzymuje swo-
bodne ruchy pierwizego palca. Stopa będzie na wewnętrznym swym brzegu zao-
krągloną. Jeżeli się znajdują na korze naturalne nakarbowania (nacięcia), albo 
jeżeli zostaną sztucznie wytworzone (do czego zdaniem dr. Schötensack'a najda-
wniejsze narzędzie krzemienne typu Szeleńskiego głównie służyło), to korzystanie 
z tych nacięć za pomocą palca u nogi było czynnikiem, który objaśnia nam wy-
tworzenie się jego brzuśca. 

Sądzę, że na te j drodze prędzej dojdziemy do zrozumienia rzeczy, ale nie 
chcę nad tym poglądem dłużej się zatrzymywać i pragnąłbym tylko poddać go dysku-
syi. Możnaby podać jeszcze inne czynniki, współdziałające powstaniu nogi ludzkiej. 
J a jednak nie mogę uwierzyć, aby takie wdrapywanie się, bezwątpienia prakty-
kowane przez przodków Naczelnych, miało pozostać fizyologicznie bez skutku. Czło-
wiek swoją wielostronną zdolnością gimnastyczną przewyższa wszystkie inne istoty. 
Większa część małp w porównaniu z człowiekiem jest niezgrabna, skoro tylko 
wyjdzie po za zakres zwykłych swych poruszeń. 

Kto wie, czy nie tym właśnie gimnastycznym czynnikom można przypisać 
pewne znaczenie przy specyalnie ludzkim rozwoju? Co mi się jednak wydaje 
osobliwie ważnem przy rozważaniu znaczenia mechanizmu wspinania się, to właśnie 
konsekwencye, które stąd wynikają dla rozwinięcia się pewnych grup mięśni, które-
mi człowiek wyróżnia się wybitnie od wszystkich zwierząt. 

U nogi specyalnie powinny zwrócić uwagę ruchy pronatio i supinatio. Po-
zycya stopy, skierowana do wewnątrz, w której sklepienie nogi, niby rodzaj bańki, 
przylega do pnia drzewa mogło otrzymać swój wyraz we wzmocnieniu mięśnia 
Tibialis posticus. Z tego punktu widzenia zasługuje na wielką uwagę ogromny 
guz (tuberositas) na kości łódkowej (Naviculare) u Weddów i innych ras niższych. 
Byłoby wtedy zrozumiałem wzmocnienie się muskulatury łydki i ukształtowanie 
się ścięgna Achillesa. 

Można uważać, że mięsień strzałkowy długi (Peroneus longus) zaczyna peł-
nić nowe funkcye, gdyż jest on pierwotnie właściwym oponens halucis, czego nie 
znajduję wyraźnie zaznaczonego w literaturze. 

Z ustaleniem się pozycyi przeciwstawienia otrzymał peroneus longus u czło-
wieka te rozszerzenia swego ścięgna i jego stosunki do wiązadeł plantarnych, które 
u człowieka występują w miejsce odosobnionej nasady mięśni na śródstopiu pier-
wszem (Metatarsale I). Można przypuszczać, że nie tylko muskulatura golenią 
osobliwie zaś część glutealis, ale także specyalnie ludzkie ukształtowanie mięśni ra-
mienia i piersi jest w związku z mechanizmem wspinania się. 

*) Dr. Schötensack „Die Bedeutung Australiens für die Heranbildung 
des Menschen aus einer niederen Form·1 in der Zeitschrift für Ethnologie (Berlin 19D1 
S. 127-154). 
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Jeżeli przyjmiemy, że miejsce przyczepu mięśni na rękn zostało zmienione, 
to zyskamy natychmiast nowy sposób zapatrywania się na muskulaturę przedra-
mienia, szczególniej na grupę radialis i pectoralis major. 

Utrzymywanie w postawie wyprostowanej korpusu czyni wyrobienie się tych 
muskulów o wiele zrozumialszem aniżeli jakieś czynności ramienia samego w so-
bie. Gdy uprzytomnimy sobie cały układ ciała przy wspinaniu się, to przekona-
my się, że nie jest on bez wpływu także i na kolumnę pacierzową. 

Odchylenie się czyli wyprostowanie się kadłubu jest bezwarunkową koniecz-
nością i uważam, że skutkiem tego wygięcie kręgosłupu, uledz mogło znacznemu 
wzmocnieniu; wygięcie to u małp i lemurów znajdujemy słabo tylko wyrażone 
w okolicach lędźwi. 

Promontorium dopiero poczynające się wyrażać u ras niższych możnaby uwa-
żać za mechaniczny objaw działania, które odsunęło w tył punkt ciężkości ciała, 
bez wyłącznego związku z wyprostowanym chodem. W tem, w czem dotychczas 
widziano następstwa tego objawu czynności mechanicznej, dostrzegam poczęści 
stany przygotowawcze, które nadzwyczajnie musiały ułatwić chód wyprostowany 
i równocześnie przyczyniły się do zupełnego utrwalenia jego. 

Do czego by ta czynność mechaniczna (derselbe) nigdy sama nie doprowa-
dziła, to później wzmocniła i wykończyła, mianowicie przez przystosowanie me-
chaniczne dolnych kończyn do noszenia ciężaru ciała. Z takiego pnnktu widzenia 
wychodząc staje się nam zrozumiałą delikatność budowy szkieletu Weddów i niższy 
stan silnie w ty ł obróconych goleni (tibiae) u wielu ras niższych. Nawet u ludzi 
0 postawie zupełnie wyprostowanej można jeszcze dostrzedz pozostałości dawnego 
sposobu lokomocyi. To samo ma miejsce u niższych ras ludzkich i u dzieci europej-
czyków. Zdolność do wyprostowanego chodzenia jest tu zupełną, a przecież uważny 
obserwator rozpozna odmienność chodu od chodu u dorosłych europejczyków. 
Anatom jednak znajduje na kościach kończyn dolnych pozostałości dawniej-
szego sposobu lokomocyi. Niedawno usiłowano wytłumaczyć niektóre z tych cech 
jako powstałe przez zwyczaj siadania w kuczki, tak naprzykład zwrócenie w tył 
g łówki goleniowej, różnicę kłykciów goleniowych, zewnętrznego i wewnętrznego 

1 t. p. Wyjaśnienie to jest również jednostronne, jak to, którego próbowano dla 
zupełnie analogicznych objawów, na szkielecie starszych zarodków i noworodków. 
Co tam miało spowodować siadanie w kuczki, to tutaj zgięcie ciała in utero. 

Skurczenie nowonarodzonego dziecka sprzyja, podobnie jak i siadanie w kucki, 
przechowaniu się starych pozycyi ciała przy wspinaniu się. 

Możemy zatem pozycyę supinatio nogi zaczątkowej uważać za pozostającą 
w związku rodowym z dawnem łażeniem na drzewa; podobnież upodobanie wielu 
ludów do siadania w kuczki przypomina jeszcze stare stosunki. 

Odwrotne pojmowanie rzeczy mogłoby być tylko takie, że ludy praktyku-
jące oddawna chód prosty, wtórnie przystosowały się do siadania w knczki i właśnie 
wyprostowana goleń została wtórnie wygiętą ku tyłowi. Pojęcie to naturalnie jest 
fałszywem i zupełnie bezpodstawnem. 

Pierwotnie zamierzałem powiedzieć na zakończenie mych słów o właści-
wościach najstarszych szczątków kopalnych człowieka, i przedstawić na ich przy-
kładzie jak dalece pouczają nas one o wyciśnięciu się (Ausprägung) cech speej'-
ficznie ludzkich. Z powodu referatu p. R. Virchowa zmienił się mój plan. 

Ponieważ jnż w dysk asy i zostałem zmuszony do oświetlenia głównych właści-
wości szczątków kopalnych ze Spy i Neanderthalu i do wymienienia punktów, 



KUCH NAUKOWY. 

w których one zgadzają się z sobą, a jednocześnie różnią od teraźniejszych ludzi, 
przeto obecnie pragnę tylko zwrócić uwagę na moją publikacyę, która wkrótce 
ma się ukazać w tym przedmiocie. Pragnę tylko kiótko napomknąć, że te dawne 
cechy ułatwiają nam w rzeczy samej zrozumienie ostatnich etapów uczłowiecza-
nia się. Odmienność od ludzi współczesnych jest tego rodzaju, że w tych reszt-
kach widzimy dochowane cechy dawne. 

Czy z tego wyprowadzimy osobny gatunek, za czem przemawia z dobrą racyą 
Schwalbe, czy też tylko odmianę, to uważam za nietyle ważne jak uznanie, że 
taka kombinacya cech pierwotnych nie istnieje u teraźniejszych ludzi. 

Ze szkieletu nogi niestety nie posiadamy prawie nic; dwóch dochowanych 
kości stępu (Tarsus) człowieka ze Spy. [Spy I I podług Fraipont'a] osobiście nie-
widziałem. Goleń ze Spy I , kości udowe ze Spy i Neanderthalu, również jak 
i ułamek miednicy tego ostatniego zdradzają cechy niższe. Na lewej kości bio-
drowej jest powierzchnia stawu kości krzyżowej, niby utwór kształtujący się, sta-
nowczo całkiem odmienna niż u teraźniejszych ludzi. 

Nastręczają się pewne dane za tem, że obciążenie dolnych kończyn przez ka-
dłub nie było dawniej takie same jak u teraźniejszych ludzi. 

Odchylenia (odmienności) w budowie, występujące także w innych szcząt-
kach, odpowiadają niższym stopniom rozwoju, jednak nie chciałbym już bliżej 
tej kwestyi poruszać, ponieważ te rzeczy nie dadzą się załatwić w niewielu słowach*) 

Przełożył K. Stołyhwo. 

*) [Porównaj: Klaatsch, Das Gliedniaassenskelet des Neanderthalmenscheu 
Verhandlungen des Anatomencongresses in Bonn 1901, dalej: Die wichtigsten Va-
riationen am Skelete der freien unteren Extremität des Menschen und ihre Be 
deutung für das Abstainmungsproblem, w ostatnim tomie der Ergebnisse der Aua-
tomie und Entwickelungsgeschiclite von Merkel und Bonnet]. 


