


204 BK. LUBOR NIEDEBLE. 

wiastki ornamentacyjne, które, jak mówiliśmy wyżej, cechują gust z cza-
sów „wędrówki narodów", z ogólnego zaś obrazu, któryśmy poznali, mo-
żemy wywnioskować, że określenia owego stylu, przez jednych jako me-
rowińskiego, przez innych zaś jako bizantyjskiego, germańskiego lub 
greckiego, mają swe uzasadnienie. Niewątpliwie, zwłaszcza zaś dla Euro-
py Środkowej i Zachodniej, nazwa „styl germański" jest zupełnie odpo-
wiednia, gdyż styl ten charakteryzuje groby germańskie i został tu wpro-
wadzony przez Gotów za sprawą ich wędrówek ku Wschodowi, aczkolwiek 
pierwiastkowo nie jest on pochodzenia germańskiego. Jeżeli nazwę mamy 
wywodzić z istotnego pochodzenia etnicznego, to wyrażenie: „styl germań-
ski", chętnie zastąpilibyśmy innem; tak np. baron de Bay zastąpił je wy-
razem „barbarzyński", który następnie zmienił na „styl gocki". 

Skończyliśmy streszczenie większej części dzieła L. Niederlego 
o „Ludzkości w dobie przedhistorycznej"; pozostaje jeszcze część ostatnia, 
mniej więcej dziesiąta objętości dzieła, a dotycząca kultury słowiańskiej. 
Ze względu na jej ważność mamy zamiar dokonać już nie streszczenia, 
lecz przekładu tej części ostatniej i podać ją czytelnikom „Swiatowita" 
w tomie Vl-m. 

Ksawery Chamiec. 

Przez prof. G. Sergi w Rzymie. 
( p r z e k ł a d . ) 

Pochodzenie najstarszej kultury śródziemnomorskiej, której rozkwit 
przypadł w X w. przed Clu·., a która dziś nosi miano miceńskiej lub egej-
skiej, od niedawna zajmuje w wysokim stopniu archeologów. Przyczy-
na dotyczasowego braku wyjaśnienia tej kultury tkwi, zdaniem mojem, 
w przesądzie o indogermanizmie, który sprowadza zamęt pojęć, ponieważ 
do ostatnich czasów był błędnie uważany za klucz do wszelkich wyjaś-
nień. Oo do mnie, sądzę przeciwnie, że kwestya ta wtedy tylko docze-
ka się rozwiązania, gdy rozstrzygniętą zostanie kwrestya antropologiczna 
ludów śródziemnomorskich. Tem zagadnieniem zajmuję się już od lat 
kilku. Doszedłem przytem do wyniku, że rodzina ludów śródziemno-
morskich składa się z czterech gałęzi głównych ze zbiorowemi mianami 
etnicznemi: Ligurów, Pelazgów, Libijczyków i Iberów —ludów, które, ze 
względu na ich działy i poddziały, odnajdujemy następnie w historyi pod 
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różnemi nazwami: Italów, Etrusków, Egipcyan i t. d. Ludy te osiadły 
od dawna wzdłuż całego basenu Śródziemnomorskiego, na wschód i na 
zachód, na północ i na południe, w Azyi Mniejszej, Afryce i Europie. 

Skądże pochodzi ten szczep śródziemnomorski i do jakiej grupy na-
leży? Na pierwszy rzut oka odpowiedź na to pytanie wydaje się trudną; 
gdy jednak obierzemy odmienne od dotychczasowych punkty wyjścia, 
rozwiązanie nasuwa się samo przez się. 

Pomniki egipskie pouczają nas, że Egipcyanie przyszli z kraju 
„Punt". Pomimo niektórych sprzeczności, zdaje się, że ów kraj „Punť 
obejmował Etyopię, kraj Somali i część Arabii Południowej. Antropolo-
gowie, od Mortona do Hartmanna i Hamy'ego, wyrażali przeświadczenie, 
że Egipcyanie byli pochodzenia afrykańskiego, i dziś nie powinnoby już 
być co do tego żadnych wątpliwości. Porównywałem głowy dawnych 
Egipcyan z głowami Etyopów i Somalów i znalazłem u wszystkich ta-
kież same kształty czaszki. Jak wiadomo szczep, ten nazywa się swojem 
imieniem biblijnem—szczepem chamickim, i różni się od właściwych Se-
mitów. Jednak ze stanowiska antropologicznego bardzo trudno ozna-
czyć, kim byli właściwie Semici. 

Antropologia ludów śródziemnomorskich od wielu lat była studyo-
wana szczegółowo przez Broca, Quatrefages'a i Hamy'ego. Autorowie 
ci dowiedli, że najdawniejsza ludność Francyi, która przedstawia się nam 
w pozostałościach szkieletów z Vésères, Homme-Mort i Solutré, należała 
do tego samego szczepu, w którego posiadaniu znajdowały się Afryka 
Północna i wyspy Kanaryjskie (Libja w η aj obszerniej szem znaczeniu). 
Toż samo zostało ustalone dla półwyspu Iberyjskiego. Wreszcie ja sam 
wykryłem tożsamość tego szczepu z mieszkańcami Afryki Wschodniej. 
Przez te argumenty można, jak sądzę, dowieść, że kraj „Punt" jest ko-
lebką ludności libijskiej. Trudniej kształtują się poszukiwania, doty-
czące trzech pozostałych gałęzi tej rodziny ludów: Iberów, Ligurów i Pe-
lazgów, którzy i dziś stanowią szczep główny spółczesnej ludności Hisz-
panii, Włoch i Grecy i. Najdawniejsze zabytki z Hiszpanii i Portugalii, 
jakie posiadamy w czaszkach z Argar, Casa de Muora i in., wykazują wy-

. raźnie pokrewieństwo z plemieniem wschodniem i zachodniein (? Red.), 
a zatem (??!! Red.) i z Egipcyanami. Toż samo stosuje się do Ligurów. 
Przez bardzo dawne zabytki szkieletów, znajdowane we Włoszech Pół-
nocnych, od Mentony do Finalmarina, dowiedzione*) zostało pochodze-
nie afrykańskie tego plemienia, również jak Iberów. Szkielety te, nie-

*) Autor używa wyrazów: „dowieść1·, „dowiedziony" w szczególnem i zgo-
ła oddmiennem, niż przyrodnicy, lingwiści i filozofowie znaczeniu, lied. 
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wątpliwie znane dostatecznie antropologom, pouczają o jedności szczepu 
i jego przynależności do dawnych mieszkańców Francyi i Hiszpanii. 

Wreszcie Pelazgowie uchodzą powszechnie za lud pochodzenia ciem-
nego i niewyjaśnionego; archeologowie mieli dotychczas wielkie trudno-
ści w odkryciu ich pochodzenia, równie ciemnego, jak pochodzenie Etru-
sków, najznakomitszej i najpełniejszej chwały gałęzi tego szczepu. W kra-
jach, zamieszkanych przez Pelazgów, t. j. w Etruryi i Troadzie, zna-
leziono szkielety o kształtach czaszki, przedstawiających typy takie sa-
me, jakie znajdywano w Egipcie, Iberyi, Liguryi i Afryce Wschodniej. 
Z tego wnosić należy, że lud polazgijski był jednego pochodzenia z ibe-
ryjskim i liguryjskim *). 

Ale najważniejszym i najmocniejszym dowodem mojej hypotézy 
jest fakt, że ludność spółczesna Włoch, Grrecyi i półwyspu Iberyjskiego, 
mimo najróżnorodniejszych wpływów w czasach historycznych, zacho-
wała też same pierwotne pierwiastki etniczne, że zatem wielki szczep 
śródziemnomorski zamieszkuje i posiada też same okolice morza Śród-
ziemnego, które posiadał w czasach przedhistorycznych **). 

Utrzymuję przeto, że ta rodzina ludów ze swemi czterema gałęzia-
mi (Pelazgów, Libijczyków, Ligurów i Iberów) miała wspólne pochodze-
nie i wspólny punkt wyjścia w Afryce Wschodniej od kraju Somali do 
dzisiejszej Ety opii, że ztamtąd wy wędrowała i osiadła naprzód w Egipcie, 
następnie dalej, w kierunku wschodnim od Syryi i Azyi Mniejszej, w za-
chodnim od Afryki Północnej do oceanu Atlantyckiego i Wysp Kana-
ryjskich, jak również, że w Afryce oddzieliły się od niej ludy, które za-
ludniły Włochy, Grrecyę i Hiszpanię. Utrzymuję dalej, że rozsiedlenie 
się wielkiej afrykańskiej rodziny ludów zgoła nie ograniczyło się do oko-
lic morza Śródziemnego; raczej wiele dowodów przemawia za tem, że 
opanowała ona nadto Francyę, Wielką Brytanię, Szwajcaryę i Rosyę Po-
łudniową. Ale już za neolitu ten jej rozlew ograniczony został przez 
wtargnięcie innej, potężnej i licznej rodziny, mianowicie celtyckiej. Ci 
wtargnęli do Francyi (zkąd ?), wyparli Śródziemnomorców z powrotem 
za Loarę, przenieśli się następnie do Anglii i wyparli jej pierwotnych 
mieszkańców na wschód i na południe; w Szwajcaryi wytępili jej dotych-
czasową ludność zupełnie, we Włoszech zaś- tylko w dolinie rz. Po. Do 
tego czasu szczep śródziemnomorski był panem morza Śródziemnego 

*) Gdyby tego rodzaju rozumowanie ośmielono się podawać za d o w ó d 
np. w chemii, botanice lub psychologii, nie byłoby ono przez nikogo brane na seryo-

**) W ten sposób możnaby „dowieść", że Wielka Brytania w czasach 
przedhistorycznych byla zamieszkana przez Anglosasów. 
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i wielkiej części Europy. Mniemać więc należy, że ten liczny i potężny 
szczep miał z pewnością starszą kulturę, niż szczep pochodzenia europej-
skiego. 

Uważany w całości, przedstawia się szczep śródziemnomorski ja-
ko odmiana brunatna, nie biała, ani czarna, ani też pochodząca w swo-
ich pierwiastkach z pomieszania czarnej z białą. Barwa jego skóry 
zmienia się bardzo w swem natężeniu na obszarze od Airyki do Europy 
Środkowej—od tonu bladobrunatnego lub żółtawo-białego do czerwono-
brunatnego lub czerwonawego; barwa oczu waha się pomiędzy czarną 
a ciemno-piwną; barwa gęstych, falistych, niekiedy kędzierzawych wło-
sów—pomiędzy czarną a jasno-kasztanowatą, taką, jaką napotykamy je-
szcze niekiedy w Etyopii, Abissynii i kraju Somali. Ciało jest dobrze 
zbudowane, twarz owalna, nos wązki lub średni. Otwory oczu poziome, 
wargi cienkie, niekiedy cokolwiel mięsiste. Czoło niemal zupełnie piono-
we, gładkie, łuki brwi niezbyt wydatne. Kości jarzmowe nie występują na-
przód i nie są od siebie zbyt oddalone. Twarz nie wydaje się nizką, 
przeciwnie, jest w częściach środkowej i ocznej wyniosła; prognatyzmu 
nie ma wcale. W kształtach czaszki przeważają elipsoidalne, owoidalne 
i pięciokątne, a więc długogłowe i długo-pośredniogłowe. Czaszka ma 
formę harmonijną, a to z powodu symetrycznych krzywych i braku zbyt 
wydatnych nasad kości. 

Jest to najpiękniejszy szczep pomiędzy odmianami ludzkiemi. 

Materyały do mapy archeologicznej. 
ARCHEOLOGIA PRZEDDZIEJOWA 

w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", 
wyd. pod red. F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego. 

Tom VI 1-Х. Warszawa, 1886/9. 

(Por. „Światowit", Ł IV str. 201—206.) 

Tom VII. Nicponie os. pow. Kwidzyński: cmętarzysko. N i e m c z y n wś, p. 
Wągrowiecki: cmętarzysko z urnami. Niemiacz wś, p. Brodzki: o top i mogiła, 
noże kamienne i piłki. N i e m i r ó w k a wś, p. Owrucki: mogiła, szczątki urn i żeleźca. 
Niemonajcie mko, p. Trocki: kurhany. N i e r o w c e wś, p. Kalwaryjski: kilka płaskich 
kurhanów z urnami, zbroje mosiężne i żelazne. Niesin wś, p. Lepelski: kurhany 
ze szkieletami. Niestępowo wś, p. Kartuski: groby starożytne. N i e s z e w i c e wś, p. Ino-
wrocławski: groby skrzynkowe. Nietulisko wś, p. Opatowski: grodzisko. N i e w i a d o m a 
wś, p. Sokołowski: grodzisko, groby z epoki kamiennej. Niewiadów wś, p. Brze-


