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SZCZEPAN W. SLAGA

PROBLEM GENEZY ŻYCIA 
NA SYMPOZJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Zagadnienie pochodzenia życia organicznego na Ziemi wzbudzało 
zawsze żywe zainteresow anie tak  przyrodników, jak  i filozofów. Histo
rycznie rzecz biorąc uwidacznia się tu  w yraźna ewolucja od dawnych, 
przebrzm iałych już ujęć naiwno-antropom orficznych i spekulatywnych 
do trak tow an ia tego problem u w  sposób naukowy. W płaszczyźnie przy
rodniczej punktem  niew ątpliw ie zwrotnym, w skazującym  nie tylko na 
możliwość badań w  sposób doświadczalny, ale prezentującym  już kon
kretne w yniki eksperym entalnych badań abiogenezy, było I M iędzyna
rodowe Sympozjum Biochemiczne w Moskwie w  1957 r., a  następnie 
w  1963 r. II m iędzynarodowe sympozjum w  W akulla Springs, zorgani
zowane przez Institu te  for Space Bioscience of the Florida State Uni
versity przy w ydatnej pomocy U. S. N ational Aeronautics and Space 
A dm inistration. M ateriały z obydwu sympozjów zostały wydane w osob
nych publikacjach książkowych m. in. w języku angielskim  i rosyjskim.

W latach następnych odbywało się wiele takich spotkań i dyskusji, 
chociaż nie wszystkie o tak  szerokim, ogólnoświatowym zasięgu. W spom
nijm y przykładow o o kolokwium  na tem at elem entarnych systemów



biologicznych i abiogenezy, jakie odbyło się w  1965 r. w Paryżu. Wzięli 
w nim udział m. in. A. Oparin, S. Fox, L. Prigogine, J. Rostand, P. Ga- 
voudan (organizator), M. Pullm an.

Dalej odnotować należy sympozjum na tem at białek i kwasów n u 
kleinowych (synteza, struk tu ra  i ewolucja) w  U niversity of Huston 
w Teksasie w  kw ietniu  1968 r. oraz podobny tem atycznie 6th Meeting 
of the Federation of European Biochemical Societies w  M adrycie 
w kw ietniu 1969 r. M ateriały z obydwu tych sympozjów zostały łącznie 
wydane przez A. P. K im balla i J. Oró w  książce „Prebiotic and Bioche
m ical Evolution”, A m sterdam —Londyn 1971, N orth-H olland (s. X+296 — 
łącznie prac 23). O tw ierający tę publikację artykuł A. O parina omawia 
właściwości kropel koacerw atow ych jako modeli systemów pre-biolo- 
logicznych. Oto kilka innych tem atów : form ow anie polim erów organicz
nych z form  nieorganicznych (T. E. Degens, V. M atheya) ; karotenoidy 
i ewolucja (T. W. Goodwin); synteza i w łaściwości poliarabinonukleo- 
tydów. Ogólnie ci badacze (a także S. Fox, E. Rabinowitz, Mc Reynolds 
i inni) om awiali różne aspekty biosyntezy kwasów nukleinowych, b ia
łek, sekwencji am inokwasów itp. w relacji do ewolucji biochemicznej 
i genezy życia na Ziemi.

W grudniu 1970 r. w  Instytucie Botanicznym U niw ersytetu w Sztok
holmie odbyło się posiedzenie poświęcone przedyskutow aniu wyników 
badań i teorii dotyczących chemicznych początków i wczesnej ewolucji 
życia. Podstaw ę do dyskusji stanowiły cztery referaty. (1) C. Ponnam - 
pęrum a (NASA) wychodząc z założeń teorii O parina-H aldane’a wskazał 
na wielce znaczący fak t zsyntetyzowania szeregu składników  organicz
nych, odtw arzając laboratoryjnie w arunki pierw otnej Ziemi. W śród tych 
składników  ważne miejsce zajm ują am inokwasy proteinoidowe, peptydy, 
proste nukleotydy itp. (2) Prof. M. Eigen z Göttingen omówił fazę sa- 
m ooorganizacji zajm ującą pośrednie miejsce między poziomem m oleku
larnym  a ewolucją darw inowską. Podkreślił ścisły związek pomiędzy 
inform acją zaw artą w  kw asach nukleinowych a funkcjonalnym i w łaści
wościami białek oraz to, że systemy autoduplikacyjne nie mogły po
wstać i działać przypadkowo, lecz były kierowane. Sprzężenie zwrotne 
między inform acją i funkcją leży u podstaw  wzrostu, selekcji i roz
woju. (3) Prof. I. Prigogine z Brukseli podjął problem  niestabilności 
struk tu ry  oraz naturalnych w iązań stosując modele z hydrodynamiki. 
O parte na niestabilnych w iązaniach s truk tu ry  chemiczne w ykazują 
charak ter „dyssypacyjny”, a taki stan  nierównowagi sprzyja autokata- 
lizie. (4) Dr S. Spiegelm an (Columbia) w swoim referacie podkreślał, 
że kwasy nukleinow e są jedynym i cząstkam i zdolnymi do autodupli- 
kacji. Z tym  jednak  wiąże się możliwość przekazyw ania błędów (struk
tury  nieco różnej od macierzystej), a to jest w arunkiem  najszerzej ro 
zum ianej ewolucji system ów żywych. M ateriały  ze spotkania Sztokholm



skiego, o ile mi wiadomo, nie zostały dotąd opublikowane. Inform acje 
o nim  zaczerpnięto z noty zamieszczonej w Nature 229(1971) 85—86.

W tym  samym 1970 r. na W ydziale Medycznym U niw ersytetu w Liège 
zorganizowano m iędzynarodową konferencję ewolucji biochemicznej 
z okazji 70-letniej rocznicy urodzin prof. M arcela F lorkina, jednego 
z twórców i do chwili obecnej kontynuatora badań w  dziedzinie ewo
lucji biochemicznej. M ateriały z tej konferencji, w której wzięło udział 
ponad 120 badaczy, ukazały się pod redakcją E. Schoffenielsa w  książce 
„Biochemical Evolution and the Origin of Life” (Am sterdam -London 
1971, s. 402 — prac 22) w  tymże zasłużonym w ydaw nictw ie North-Hol- 
land (w serii: M olecular Evolution, 2). Na sympozjum tym  omówiono 
m. in. rolę czynników elektronicznych w ewolucji biochemicznej (M. 
Pullm an); wpływ kodu genetycznego na ewolucję białek; ewolucję hor
monów (E. J. Barrington); ewolucję bioenergetyczną (E. Broda). O stat
nia w  książce praca M. F lorkina trak tu je  o ewolucji jako procesie bio
chemicznym.

To samo N orth-H olland Publishing Com pany wydało książkę „Che
mical Evolution and the Origin of life” ed. by R. Buvet and C. Pon- 
nam perum a, A m sterdam -Londyn 1971, s. X I+  560 (seria: M olecular Evo
lution, 1), k tórej tu  poświęcimy resztę miejsca. Z aw iera ona m ateriały 
z międzynarodowego sympozjum na tem at pochodzenia życia, jakie 
miało miejsce w kw ietniu  1970 r. w Pont — à — Mousson pod auspi
cjam i francuskiego M inisterstw a W ychowania oraz W ydziału N auk U ni
w ersytetu Paryskiego. Tak spotkanie, jak  i książka dedykowane są „oj
cu” ewolucji biochemicznej, A leksandrowi Oparinowi z Insty tu tu  Bio
chemii im. Bacha w Moskwie. Na ogólną liczbę uczestników (60 osób) 
najwięcej przypadało przedstawicieli USA, ZSRR i Francji. Publikacja 
zaw iera 58 prac podzielonych na 8 sekcji według kolejności posiedzeń 
sekcyjnych.

Część pierw sza zaw iera m ateriały  sesji w stępnej, obejm ujące referat 
wprow adzający A. O parina oraz art. M. F lorkina na tem at obecnego 
stanu paleontologii m olekularnej. B adania pozostałych w  osadach i ska
lach cząstek organicznych, tworzących agregaty w ystępujące przed ewo
lucją biologiczną, m ają ogromne znaczenie w  w yjaśnianiu początków 
życia na Ziemi. W ykryto i zanalizowano m. in. aminokwasy, białka (ko
lagen), porfirynę, olefiny, celulozę, chitynę, estry, kw asy tłuszczowe nie
nasycone, fosfolipidy. Molekuły i m akrom olekuły tego rodzaju m ają, 
zdaniem  Florkina, charak ter endogeniczny.

Część druga nosi zdawkowy ty tu ł „Problem y ogólne i teoretyczne”.
I. Prigogine i A. Babloyantz (29—36) om aw iają term odynam ikę proce
sów nieodwracalnych, stabilność struk tu r i jej zastosowanie w  badaniu 
zjaw isk fizykochemicznych i biologicznych, w skazując na możliwość po
w stania uporządkow ania przestrzenno-czasowego w jednorodnym



uprzednio systemie. H. Morowitz (37—41) prezentuje próbę ujęcia ener
getycznego chemii przedbiologicznej. W związku z dokonywanymi obec
nie syntezam i organicznymi oraz różnorodnością hipotez abiogenezy, 
przyjm ujących na ogół występowanie podobnych półproduktów  prebio- 
tycznych, istnieje konieczność ustalenia teoretycznych kryteriów  wyboru 
jednej z w ielu możliwych dróg pierw otnej syntezy. K ryterium  takim  
według au tora są te  zasady fizyki i chemii, które trak tu ją  o wzroście 
uporządkow ania system u i uw alnianiu  go od „rów now agi” i „nacisku” 
m axim um  bezładu. Procesy spontaniczne w ytw arzały struk tury  o pew 
nym stopniu nierównowagi i uporządkowania, ale m ające zgodnie z d ru 
gim praw em  term odynam iki charak ter dysypacyjny i dlatego w ym aga
ne były odpowiednie źródła energii do zainicjow ania procesów i pod
trzym yw ania integralności tych struktur. H. P attee (42—50) podejm uje 
próbę funkcjonalnego ujęcia początków życia. W podejściu bowiem 
ewolucyjnym  ważne jest w skazanie roli nie tylko struk tu r, ale w p ierw 
szym rzędzie roli funkcji (jako prostego, regularnego zachowania się 
w złożonym dynam icznym  systemie) w  kompleksowej sieci reakcji che
micznych. Istotne znaczenie m a tu  „kontrola hierarchiczna” jako n a j
bardziej uniw ersalna zasada organizacyjna m aterii żywej. R. Buvet ze 
współprac. (51—62) w skazują na energetyczną ciągłość pomiędzy syn
tezą związków biologicznych obecnie i w  w arunkach pierwotnych, wy
chodząc z założenia, iż istotne cechy życia są zrelatyw izow ane nie ty l
ko do rodzaju m olekuł tworzących system żywy, ale głównie do spo
sobu użytkow ania energii. A. i H. Am ariglio (63—70) wykazali, że za
k ładany przez B ernala optycznie czynny kw arc m ie mógł być przyczy
ną asymetryczności substancji organicznych, jaka  m iała rzekomo w y
tworzyć się jeszcze przed pojawieniem  się życia. Rozważania autorów  
zdają się wskazywać na to, że asymetryczność drobin jest właściwością, 
która jest uzależniona od samego życia, a nie od uprzednio istniejącego 
czynnika asymetrycznego, np. kw arcu. Problem em  rozwoju czynności 
optycznej substancji organicznych na pierw otnej powierzchni Ziemi 
zajm uje się K. H arada (71—79). Om awia on niektóre w yniki doświad
czeń odnoszących się do początków czynności optycznej, która w  p ier
wotnym  okresie m iała przyspieszać organizację m olekuł i rozw ijała się 
równolegle z ewolucją system u genetycznego.

Tem atyka 7 prac zaw artych w  części III (83—176) oraz 11 prac w czę
ści IV (171—276) dotyczy syntezy m ałych m olekuł oraz oligomerów, 
i polimerów. Przy pomocy różnych modeli prym ityw nej atmosfery, przy 
użyciu różnych w arunków  pobudzenia, dokonano licznych syntez p ro
stych substancji biologicznie ważnych, np. am inokwasów, cukrów, zasad 
kw asu nukleinowego itp. Źródłam i energii w  doświadczeniach były np. 
prom ieniow ania ultrafioletow e, jonizujące, iskrzenia i w yładowania 
elektryczne, fale uderzeniow e itp. Proces tw orzenia monomerów biolo



gicznych przebiegał dwustopniowo: a. w ytw orzenie prekursorów  (np. 
HCN) w  fazie gazowej, b. faza płynna ewolucji tych prekursorów  i po
jaw ienie się molekuł biologicznych. Na uwagę zasługuje m. in. praca 
A. Hochstima prezentująca wpływ na pierw otne tworzenie się substan
cji organicznych fali uderzeniowej komet i m eteorytów  oraz podobna 
doświadczenia grupy A. Bar-Nun, C. Sagan i innych przy użyciu rury 
ciśnieniowej, powodując wytworzenie 8 am inokwasów. Poza tym  grupa 
kalifornijska (M. Chadha, J. Lewless, J. Flores, C. Ponnam perum a) 
dokonała eksperym entu odtw arzając w arunki obecnej atm osfery Jow i
sza jako podobnej do pierw otnych w arunków  ziemskich. Otrzymano 
wiele am inokw asów i innych związków organicznych przepuszczając 
w odpowiednich aparatach w yładow ania elektryczne przez m etan i am o
niak.

W części odnoszącej się do abiogennej syntezy oligo- i polim erów ze
brano prace doświadczalne nad kondensacją i polim eryzacją nukleoty- 
dów, peptydów, aminokwasów, białek, polisacharydów, tłuszczów — 
z biomonomerów przy zużytkowaniu m. in. wysokoenergetycznych 
związków polifosforowych, estrów, amidów, poliornityny itp. P rzykła
dowo wskażmy, że S. Fox i współprac, z uniw ersytetu w Miami oraz 
K. Dozo i L. Zaki z uniw ersytetu we Frankfurcie uzyskali interesujące 
w yniki z badań nad skutkam i reagowania proteinoid z kwasam i nukle
inowymi oraz nad zm ianą właściwości katalitycznych proteinoid w obec
ności hemu, co daje możliwości zrozum ienia przekazyw ania inform acji 
według kolejności: am inokw as —> proteinoidy —> polinukleotydy —y 
—> obecne białka.

A utoram i części V (279—315) poświęconej analizie procesów fotoche
micznych jest 5 badaczy radzieckich. Pow stanie i ewolucja organizmów 
fotosyntetyżujących, a więc w ybór fotoreceptorów  (porfiryna — chloro
fil) było uzależnione od w ytw orzenia łańcucha przekazu elektronów. 
P raca Krasnowskiego w skazuje na to, że przy użyciu modeli fotoche
micznych można przedstaw ić hipotetyczne stadia ewolucji takiego prze
noszenia elektronów. W. Estigneev w skazuje na rolę pH w ewolucji 
mechanizm u regulującego pierw otne fotochemiczne procesy fotosyntezy.

Pow stanie stru k tu r biologicznych jest tem atem  części VI (319—378), 
k tórą o tw iera praca R. K apłana dotycząca tw orzenia się protobiontów 
przez przypadkow ą agregację makrom olekuł. Skoro specjalna funkcja 
polim eru w ynika z odpowiedniej sekwencji monomerów składowych, 
w  takim  razie przypadkow e procesy działały w  abiogenezie na 2 pozio
mach : (a) w  tw orzeniu odpowiedniego wzoru białek i kwasów nuklei
nowych i (b) w  w ykorzystaniu takiego wzoru wielkocząstek do wy
tw orzenia apara tu  reprodukcyjnego. Stąd wczesna ewolucja proto- i eo- 
biontów m usiała iść w  parze z rozwojem aparatu  reprodukcyjno-m uta- 
cyjnego, co dokonywało się m. in. przez w ykorzystanie polim erów rezer



wowych, nie włączonych dotąd funkcjonalnie w rozw ijające się struk 
tury. Badaniem  relacji s truk tu r do procesów biochemicznych zajm uje 
się także N. Vasiljeva. W tej części zamieszczono nadto aż cztery prace 
om awiające różne aspekty procesu genezy i m olekularnej organizacji 
błon biologicznych.

Część VII zatytułow ana „P ierw otna biochem ia i biologia” (381—491) 
zaw iera niezwykle cenny przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie 
badania rozwoju procesów biochemicznych, jakie zachodziły w ostat
nim etapie abiogenezy, przed pojawieniem  się pierwszej komórki. W tej 
części F. L ipm ann przedstaw ia ewolucję procesów enzymatycznych na 
przykładzie biosyntezy gram icydyny S i tyrocydyny; M. Dayhoff mówi 
o struk turze i ewolucji białek i ewolucji tRNA na podstawie analizy 
żywych „reliktów ” w ykryw anych w obecnych system ach żywych; A. A n
tonov porusza problem  genezy, ewolucji i zmienności DNA jako funkcji 
złożoności; B. M ednikov — o genezie rybosomów i ewolucji rRNA; 
P. G avaudan — o h ierarchi stru k tu r num erycznych kodu genetycznego 
w relacji do problem u genezy organizacji biologicznej; E. Broda — 
o początkach oddychania bakteryjnego; L. M argulis o ewolucji m ikro
bowej na pierw otnej Ziemi; E. Boichenko — o zm ianie funkcji bioche
micznych organizm ów w  ewolucji biosfery; D. K ushner — o życiu 
w w arunkach ekstrem alnych.

O statnia, VIII część zbioru (495—547) poświęcona jest rozważaniom 
z zakresu egzobiologii. Autorzy om aw iają kolejno problem  istnienia 
substancji organicznych we W szechświecie (V. Fiesienkov), chondryty 
węgliste w  relacji do przedbiologicznych początków substancji odżyw
czych (Sylvester-Bradley) i do chemicznej ewolucji związków organicz
nych (G. Vdovykin). Podobnie V. Otroczenko i L. M uchin poruszają 
teoretyczne problem y początku i ewolucji życia poza-ziemskiego; 
R. Young mówi o w arunkach i możliwości życia na planetach naszego 
układu słonecznego, a G. Eglinton daje przegląd w yników  biochemicznej 
analizy m ateria łu  księżycowego, opisując i klasyfikując w ykryte w tych 
próbkach związki węgla. Rozważania nad biologią kosmiczną, w po
rów naniu z zamieszczonymi w części VII gruntow nym i analizam i i po
mysłowymi eksperym entam i, są zbyt ogólnikowe i budzą niedosyt choćby 
pod względem samego zestaw ienia osiągniętego już w tej dziedzinie 
dorobku.

Publikacja B uveta i Ponnam perum y, podobnie jak  inne m ateriały  
sym pozjalne w ydane przez Schoffenielsa czy K im balla i Oró, prezen
tu je  się im ponująco pod względem edytorskim  (okładka, jakość papieru, 
65 tablic, 190 rysunków  i ilustracji), jak  zresztą wszystkie publikacje 
wspomnianego już w ydaw nictw a. Pew ne niedociągnięcia i usterki spo
tykane w książce należałoby zatem uspraw iedliw ić jedynie pośpiechem 
wydawniczym. W ym ieńm y dla przykładu tylko niektóre: nazwisko



K. H arady na s. 78 brzm i H araka, a na s. 79 — H arata; na s. 509 
błędnie podano ty tu ł pracy Vdovykina. D ezorientuje zupełnie podawanie 
prac rosyjskich w języku angielskim, choć zaledwie tylko niektóre są 
z nich tłum aczone na ten  język, co w ynika jasno z podanego miejsca 
wydania. Poza tym  ani na karcie tytułowej, ani w nocie od wydawcy 
nie podano m iejsca i daty sympozjum. Pod względem układu należałoby 
też dokonać pewnych zmian, np. pracę N. Gabela z cz. VI przesunąć 
do III, a  pracę K. H arady — która zresztą ukazała się już in extenso 
w Naturw issenschaften  57/1970/114—119 — z cz. II do V-tej.

Większość prac m a charak ter eksperym entalny, ale ich poziom i w ar
tość naukow a są bardzo zróżnicowane; n iew ątpliw ie prace zamieszczone 
w  części III i IV stoją na najwyższym poziomie pod względem ścisłości 
i oryginalności prezentow anych doświadczeń. Inne zaś, zwłaszcza z czę
ści II i V III mogą bardziej zainteresow ać filozofa przyrody.

Książka zaw iera wszystkie wygłoszone referaty. Czytelnika tej po
zycji, jak  i dw u wyżej omówionych, razi b rak  jakiegokolwiek śladu 
dyskusji, jak ie  z pewnością odbywały się po odczytach i jakie zwykle 
skrzętnie umieszcza się w tego typu publikacjach. W książce naw et 
tak  obszernej, jak  ta, znalazłoby się nieco m iejsca na m ateriały  z dy
skusji, naw et kosztem odpowiedniej selekcji i redukcji artykułów  we
dług ich w artości m erytorycznej. Piszący te słowa jest przekonany, że 
niektóre prace mogły być pom inięte bez żadnego uszczerbku dla całości. 
Odnosi się to w pierwszym  rzędzie do pracy O parina nie tylko ze 
względu na jej charak ter historyczno-przeglądowy, ale głównie dlatego, 
że te  ogólne rozw ażania biochem ika radzieckiego były w ielokrotnie 
i w różnych w ersjach zamieszczane jako w stępy w  różnych pracach 
zbiorowych i w szeregu czasopism, np. : Scientia 56/1967/318—323; tamże 
65 1971/195—206; Izw iestia A N SSSR, Ser. Bioł. 5/1967/656—668; tam że 
5/1970/635—642; Sub-Cellul. Biochem. 1/1971/1, 75—81 itd. Podobnie mo
żna było pom inąć przedruk wspom nianej pracy Harady.

W ysunięte zastrzeżenia nie pom niejszają ogromnej w artości książki 
Buveta i Ponnam perum y, która dla biochem ika i biologa będzie źródłem 
w szechstronnych inform acji na tem at badań i doświadczeń dokonanych 
w dziedzinie ewolucji chemicznej i biochemicznej, a dla filozofa inspi
rac ją  do nowych przem yśleń teoretycznych nad starym  problem em  po
chodzenia życia organicznego na Ziemi. Podobnie oceniać należy m a
teriały  z innych sympozjów, o jakich wyżej była mowa.

Ogólnie powiedzieć wypada, że organizowanie spotkań m iędzynarodo
wych, poświęconych analizie problem atyki związanej z początkam i życia 
na Ziemi, w  ostatnich zwłaszcza latach, jest w yrazem  powszechnego 
przekonania, iż tylko wspólnym wysiłkiem można osiągnąć jakieś po
zytywne rezultaty. Abiogeneza jest bowiem tego typu problemem, który 
mieści się na styku różnych nauk: biologicznych, fizykochemicznych,



genetycznych, geo- i astrofizycznych, paleontologicznych itp., a naw et 
filozoficznych i jedynie badania interdyscyplinarne mogą zapewnić 
wszechstronność i obiektywizm  jego ujęć.

Anthropological Congress dedicated to A les H rdlicka  — Proceedings 
of the Anthropological Congress P rague and Humpolec 1969, ed, by 

V. V. Novotny, P rague 1971, 584.

Pozycja ta  zaw iera wypowiedzi stu autorów  biorących udział w  10 
Kongresie Antropologicznym, który odbył się w  Pradze i Humpolec. 
Kongres był poświęcony pamięci Aleś H rdlićki i zgromadził 109 czyn
nych uczestników z 12 krajów .

W inform acji tej, po krótkich danych biograficznych dotyczących 
A. Hrdlićki, podam  główne zagadnienia i problem y poruszone na K on
gresie, a u ję te  tem atycznie w siedmiu częściach.

A. H rdlićka (ur. 29.03.1869, zm. 5.09.1943) w yem igrow ał z Czecho
słowacji do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył studia ze stopniem  
doktora medycyny. Od roku 1903 był kierow nikiem  działu antropologii 
fizycznej w N ational M useum w  W ashingtonie, oraz wykładowcą an tro 
pologii fizycznej na uniw ersytecie w W aszyngtonie, pierwszym  preze
sem A m erykańskiego Tow arzystwa Antropologii Fizycznej i założycie
lem czasopisma „A m erican Journal of Physical A nthropology”. P odej
mował liczne ekspedycje badawcze na terenie Ameryki, Azji, Afryki, 
Europy Zachodniej. O publikował ponad 300 rozpraw  z zakresu an tro
pologii, k tóre zaw ierały między innym i w yniki badań licznych szczepów 
Indian  dziś już nieistniejących, a także teorie dotyczące praczłowieka 
na terenie Am eryki oraz historię zaludnienia tego kontynentu.

P ierw sza grupa tem atów  (17—61) obejm uje odczyty dotyczące ży
cia, działalności, pracy naukowo-badawczej A. H rdlićki i charakteryzu
jące go jako człowieka i naukowca. Podkreśla się także znaczenie jego 
działalności dla czechosłowackiej antropologii kulturow ej. Omówiono 
tu ta j również teorię pochodzenia Indian  am erykańskich z Centralnej 
i wschodniej Azji. Podstaw ą tej teorii są liczne podobieństwa fizyczne 
i psychiczne pomiędzy populacjam i zam ieszkującym i W schodnią Sy
berię, Tybet, Mongolię, M andżurię a północno-am erykańskim i Ind ia
nam i czerwonymi.

Druga grupa tem atów  (65—114), w której zamieszczono siedem od
czytów, obejm uje zagadnienia z zakresu ogólnej antropologii. Są to: 
potrzeba kompleksowych studiów  nad gatunkiem  ludzkim ; wpływ śro
dowiska na procesy w  człowieku i u wyższych ssaków; znaczenie b a
dań z dziedziny antropologii fizycznej dla życia i zdrowia człowieka 
oraz problem  upraw iania antropologii integralnej. Na szczególną uw agę


