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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



zasługuje odczyt A. K. Ghosha z Calcuty, „India and the Evolution of 
M an”. A rtykuł oparty na obszernej literaturze przedm iotu prezentuje 
ewolucję człowieka w  jego wczesnej fazie. Czynniki jak ie wpływały 
na zm ianę właściwości organizmów autor ten  dzieli na biologiczne 
(organiczne) i behaw ioralne lub kulturow e albo superorganiczne. Autor 
zajm uje się zagadnieniem  narzędzi, ich używalnością i produkcją oraz 
znaczeniem jakie spełniły w  procesie hominizacji. Podaję charak tery
stykę i system atyzację Dryopithecinae. Podkreśla znaczenie badań w y
kopaliskowych na terenie Azji dla w yjaśniania problem u hominizacji.

Zagadnienie ontogenezy stanowi ogólny tem at 12 odczytów zamiesz
czonych w  trzeciej części spraw ozdania (114—195). Autorzy zajm ują 
się głównie zagadnieniem  dojrzałości dzieci, zwłaszcza wiekiem, w k tó
rym  tę dojrzałość osiągają i czynnikami, które w pływ ają na przyspiesze
n ie  lub opóźnienie w ieku dojrzałości. Do takich czynników zaliczają, obok 
dziedzicznych, czynniki środowiskowe, a w  nich: w arunki klimatyczne, 
kulturow e, socjalno-ekonomiczne, domowo-rodzinne, psychologiczne, so
cjalne. Rozwój fizyczny dzieci opracowano na obszernym m ateriale 
statystycznym ; zostały zbadane dzieci w  w ieku od 6 do 18 la t w  Cze
chosłowacji i w  w ieku 11—12 la t w Tunisie.

W części czw artej (198—298) zebrano 11 odczytów, w których po
inform owano o w ynikach badań antropologicznych nad człowiekiem do
rosłym. Treść wszystkich artykułów  skupia się wokół fizycznego rozwoju 
organizm u ludzkiego w  zależności od działania różnych czynników. Jed 
nym z takich czynników sprzyjających rozwojowi fizycznemu organizmu 
jest czynne upraw ianie sportu. B adania wykazały, że w  zależności od 
rodzaju upraw ianego sportu rozw ijają się różne części organizmu. Ba
dania przeprow adzone na pracownicach zatrudnionych w  przemyśle w y
kazały, że typ pracy zawodowej, a zwłaszcza pozycja organizm u w czasie 
je j w ykonyw ania m a ogromny wpływ na rozwój danego organizmu. 
Podkreślono, że na aktyw ny udział w  sporcie czy pracy zawodowej 
m ają wpływ nie tylko zew nętrzne czynniki fizyczne ale i fizjologiczne, 
psychologiczne, socjologiczne.

N ajobszerniejsza część p ią ta  (299—446) zaw iera 20 odczytów z za
kresu stosowalności w yników badań antropologicznych w  medycynie. 
Wśród licznych problem ów poruszonych w tej części należy zasygnali
zować zagadnienie w spółpracy między antropologam i a lekarzam i-spec- 
jalistam i. W spółpraca ta  widoczna jest w  leczeniu chorób dziecięcych, 
dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym, w  zakresie rozwoju fizycz
nego i seksuologii.

Z zakresu antropologii etnicznej zaprezentowano pięć odczytów za
mieszczonych w  części szóstej omawianego spraw ozdania (447—477). 
Omówione są: zagadnienie podstawy klasyfikacji ras w gatunku ludz- 
vim, które są u ję te  w  w ielkie grupy: australoidalną, negróidalną, mongo-



loidalną, europoidalną ; zagadnienie funkcjonalności płuc w relacji do 
morfologii ciała u młodych i dorosłych egipcjan; ukazane jest zróżni
cowanie morfologiczne nubijeżyków; zasygnalizowano problem  endoga- 
micznych m ałżeństw  w  Nubii i ich znaczenie dla populacji oraz spra
wozdanie z badań serologicznych i nad kolorem  skóry prowadzonych 
w centralnej Tanzanii.

O statnia część (479—i566) obejm uje 12 odczytów z zakresu badań 
antropologicznych prowadzonych w  okresie historycznym  i przedhisto
rycznym. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł I. Schwidetzky’ego 
om awiający m etody statystyczne stosowane w  badaniach antropologicz
nych w  okresie przedhistorycznym. Do prekursorów , którzy stosowali 
metody statystyczne w antropologii zaliczono: J. Czekanowskiego,
i A. Wanke.

Z polskich antropologów w  Kongresie udział wzięli: T. Michalski,
A. W iercińska, A. W ierciński, F. Wokroj.

O m aw iana publikacja jest bogatym źródłem  inform acyjnym  nie tylko 
dla antropologów ale również dla lekarzy, psychologów, teoretyków 
sportu i tych, którzy in teresu ją się ontogenezą i filogenezą człowieka 
w  płaszczyźnie nauk  przyrodniczych. Ponadto czytelnik znajdzie n a j
nowszy wykaz litera tu ry  dotyczący w ym ienionych zagadnień, chociaż 
nie wszystkie zamieszczone w  spraw ozdaniu prace miały dołączoną 
bibliografię.

J. M. Dołęga

Analecta Cracoviensia, Kraków, tom I, 1969, s. 461 (skrót: AC I); tom 
II, 1970, s. 457 (skrót: AC II); Logos i Ethos, K raków  1971, s. 410

(skrót: LE)

1. W trzech pokaźnych tomach K rakow ski Oddział Polskiego Towa
rzystw a Teologicznego zaprezentował interesujący dorobek naukowy k il
ku ostatnich lat, świadczący o niesłabnącej żywotnośoi najstarszego pol
skiego ośrodka teologiczno-filozoficznego.

Dwa tomy Analecta Cracoviensia zaw ierają artykuły  z zakresu filo
zofii, teologii, p raw a kanonicznego i historii Kościoła. Autoram i są 
w  większości przedstaw iciele środowiska krakowskiego, choć nie brak  
i przedstaw icieli środowiska lubelskiego i warszawskiego. Interesująco 
przedstaw ia się dział sprawozdań, inform ujący o naukow ych sym po
zjach odbytych w  ostatnich latach w Krakowie. Tom II poświęcony jest 
pam ięci ks. prof, d ra W ładysława W ichra zmarłego 15 listopada 1969 r. 
Jubileusz 50-lecia pracy naukow o-dydaktycznej prof. W ichra obchodzo


