
Homo…Sapiens.Now! : …na początku było Słowo... 

Ludzie mają naturalną ciekawość swojego pochodzenia. Przez tysiąclecia społeczeństwa wymyślały 

mity, aby wyjaśnić, jak powstali ludzie. Dzisiejsza nauka dostarczyła alternatywnej historii, którą można 

przetestować i która wraz z coraz większą liczbą odkryć staje się coraz bardziej szczegółowa. Ta 

naukowa historia jest interesująca dla wszystkich, ale wielu uważa, że liczne gatunki, długie nazwy, 

szczegółowe różnice między jednym a drugim gatunkiem oraz ogromna głębia czasu są zbyt złożone, 

aby w pełni zrozumieć. Zbyt często mówi się, że najnowsze odkrycia „obalają” nasze wcześniejsze 

zrozumienie, błędnie sugerując, że historia ciągle się zmienia. Ponadto poczucie winy wynikające ze 

sprzecznych przekonań religijnych osłabia ciekawość innych. Ale to jest nasza historia i jedna z epopei 

nauki. Szczegóły tworzą fascynujący dramat, który wciąż się rozwija. To opowieść oparta na 

skamieniałościach, artefaktach, genach i geologii. Chociaż nowe odkrycia zmuszają nas do 

przemyślenia szczegółów, podstawowy zarys pozostaje taki sam i powinien wytrzymać próbę czasu. 

Wszyscy mamy wspólne pochodzenie od małpiego przodka afrykańskiego, 6-7 milionów lat temu. 

Pojawienie się technologii narzędzi kamiennych około 2,6 miliona lat temu skierowało nas na inną 

trajektorię, zapewniając możliwość późniejszego dramatycznego zwiększenia pojemności naszych 

czaszek i rozwoju złożonego systemu komunikacji. Te wydarzenia były kluczem do naszej ewolucji, 

inteligentnego gatunku, który osiągnął dziś stopień rozwoju technologicznego, jakiego nigdy wcześniej 

nie widziano. Jak to się dzieje, że współcześni ludzie odnieśli taki sukces? Jesteśmy największą 

populacją dużych ssaków, ponad 6 miliardów osobników zamieszkuje wszystkie zakątki globu, a nasza 

liczebność rośnie. Dysponujemy niezwykle złożoną technologią, która pozwala nam produkować 

własną żywność, budować własne domy, leczyć choroby, penetrować kosmos i głębiny oceanów. 

Rozumiemy mechanikę najbardziej złożonych systemów w biologii, chemii i fizyce; i możemy przekazać 

tę wiedzę innym. Żaden inny gatunek nie może pochwalić się tak spektakularnymi osiągnięciami. Ale 

jak długo odniesiemy sukces? Czy ostatecznie nasze osiągnięcia dowiodą naszego sukcesu, czy 

doprowadzą do zguby? Zamieszkujemy tę ziemię od niezwykle krótkiego czasu: Homo sapiens pojawił 

się niecałe 200 000 lat temu. Czy Homo sapiens będzie miał przyszłość, która pod względem 

długowieczności może się równać z milionami lat, które przetrwało tak wiele innych gatunków? 

Wyjaśnimy kluczowe wydarzenia w naszej historii ewolucyjnej. Stawia nas, współczesnego Homo 

sapiens, w perspektywie naszej ewolucyjnej przeszłości, podejmując kontrowersyjne i kontrowersyjne 

kwestie, szczególnie te, które mają wpływ na naszą przyszłość. Dlaczego Homo sapiens są tak rozległe 

geograficznie, tak destrukcyjne dla planety i tak aroganckie, że ośmielamy się zakładać, że nasza 

przyszłość jest bezpieczna? Jak nasze uprzedzenia religijne wpływają na naszą chęć zrozumienia i 

docenienia naszej ewolucyjnej przeszłości? Dlaczego istnieje tak wiele śmiertelnych konfliktów między 

narodami i różnymi grupami etnicznymi, skoro jesteśmy jednym gatunkiem o wspólnej przeszłości? 

Jaką rolę odegra w przyszłości nasza zdolność do manipulowania naszym genetycznym dziedzictwem? 

Niezbędne jest, abyśmy zmierzyli się z tymi problemami i zajęli się konsekwencjami naszych obecnych 

działań jako destrukcyjnego, zaborczego gatunku. Jako dwunożna małpa z małym mózgiem przez 

większość naszej historii ewolucyjnej żyliśmy w harmonii ze światem przyrody. Dzisiaj nasze nawyki 

życiowe coraz bardziej oddzielają nas od natury, a mimo to nadal, jak wcześniej, jesteśmy zależni od 

złożonej sieci oddziałujących na siebie form życia, aby przetrwać. Dlatego ważne jest, abyśmy rozwijali 

i pielęgnowali środki zapewniające staranne zarządzanie wspólną ziemią. Zrozumienie naszego 

pochodzenia oznacza lepsze zrozumienie siebie. Postawić się w perspektywie naszej przeszłości, to 

uświadomić sobie opcje na przyszłość. Choć może się to wydawać niewiarygodne, mamy teraz 

możliwość kontrolowania przebiegu naszej własnej ewolucji i kierowania losem innych gatunków, z 

którymi dzielimy tę planetę. To ogromne wyzwanie, które każdy powinien wziąć na siebie. Nie niszczmy 

świata przyrody, który ukształtował nas do tego momentu w naszej ewolucyjnej historii, ale zamiast 



tego poświęćmy się ochronie naszej planety i jej bogactwa zasobów, a tym samym zapewnijmy, że 

mamy powody do optymizmu na przyszłość. 

Homo…Sapiens.Now! : Odkrycie w kamieniu 

Jako poszukiwacze i strażnicy przeszłości, prehistorycy poświęcają swoją karierę na odkrywanie 

dawnych miejsc, ludów i wydarzeń. Kiedy przeszłość wydarzy się miliony lat temu, czego spodziewałbyś 

się znaleźć i dowiedzieć się? Używając zarówno prostych, jak i wysoce wyrafinowanych środków, 

prehistorycy stosują swoją naukę w żmudnej, drobiazgowej, a czasami męczącej, męczącej pracy. Od 

czasu do czasu dokonują ekscytujących, przykuwających wzrok odkryć. Na początek opiszemy jedno z 

takich odkryć, odkrycie Dziecka z Taung. To naprawdę doniosły i dość wyjątkowy wkład. Jednak zawiera 

również wiele elementów, które generalnie składają się na badania prehistoryczne. Tak więc odkrycie 

Dziecka z Taung służy wprowadzeniu ogólnego tematu ludzkiej prehistorii.Terminu prehistorycy używa 

się tutaj na określenie naukowców, którzy poświęcili lub nadal kierują przynajmniej część swojego życia 

zawodowego na badanie przeszłości. Wielu prehistoryków, zwłaszcza tych z wcześniejszych wieków, 

było szkolonych w innych zawodach, czasem zupełnie odmiennych od tego, co praktykowali. W 

następnych sekcjach omówimy pokrewne stanowiska, takie jak paleoantropolodzy, którzy badają 

szczątki skamieniałości i archeolodzy, którzy badają narzędzia kamienne i inne takie wczesne oznaki 

działalności człowieka. 

Homo…Sapiens.Now! : W obliczu przeszłości 

Była jesień 1924 roku. Profesor Raymond Dart, nauczyciel i anatom z Uniwersytetu Witwatersrand w 

Johannesburgu w Południowej Afryce, starannie odkuł na kawałku brekcji, czyli cementowanego 

wapienia. Dart otrzymał dwie skrzynki brekcji z kamieniołomu Taung, który dostarczał kamień do 

budowy dróg. Robotnicy zauważyli, że w niektórych kawałkach brekcji wysadzanych w kamieniołomie 

znajdowały się skamieliny. Zebrali je, a następnie przekazali Dartowi do badań. Kawałek, który odkuł, 

przypominał rozmiarem i kształtem gęsie jajko, ale jego faktura powierzchni była nieco chropowata. 

Te charakterystyczne cechy wskazywały Dartowi, wyszkolonemu w neuroanatomii, że był to odlew 

wewnątrzczaszkowy, pewnego rodzaju prehistoryczna skamielina. Oszacowano, że skały zawierające 

skamieniałości wyrzucone z kamieniołomu Taung mają co najmniej dwa miliony lat. Później zajmiemy 

się datowaniem skamieniałości – cóż, nie tego rodzaju datowaniem, ale ustaleniem, w jakim okresie 

żyły kiedyś skamieniałe stworzenia. Spróbujemy zrozumieć oszałamiającą ilość czasu mierzoną w 

milionach lat. Na razie dwa miliony lat temu może wydawać się niezgłębione. Ale trzymaj się - potroimy 

tę liczbę w naszych poszukiwaniach naszych najwcześniejszych przedludzkich przodków. Co ciekawe, 

odlew z Taung ładnie i naturalnie zachował się w wapieniu, co było zewnętrzną powierzchnią niegdyś 

funkcjonalnego, myślącego mózgu. Ale co z mózgiem? Małpa, małpa człekokształtna, a może 

przedludzki przodek? Dart wiedział o wcześniejszych podobnych do ludzi znaleziskach kopalnych z 

Niemiec (neandertalczyk) iz Jawy (eretus). Ci prehistoryczni ludzie zostaną dokładniej przedstawieni 

później. Słyszał również, że w kamieniołomie Taung znaleziono skamieniałą czaszkę pawiana. Odkrycie 

to przeczy dominującemu przekonaniu wśród paleontologów południowoafrykańskich, że 

skamieniałości małp i małp prawdopodobnie nie zostaną odzyskane ze skalistych, suchych regionów 

Afryki Południowej, oddalonych o kilka tysięcy mil od zalesionych siedlisk tych naczelnych. Chętnie 

zastanawiając się, czyj to był mózg, Dart zaczął przeszukiwać swoje pudła brekcji w poszukiwaniu 

dalszych wskazówek dotyczących skamielin. Właśnie wtedy jego poszukiwanie musiało zostać 

tymczasowo odłożone, gdy jego żona przypomniała mu, że tego samego popołudnia ma być drużbą na 

ślubie przyjaciela. Dart spełnił ten społeczny obowiązek, a następnie Dart wznowił poszukiwania, 

szybko wyszukując obiecujący kawałek. Wbrew dużym kursom znalazł inną część pasującą do odlewu. 

Dłutowanie trwało nadal, a Dart od czasu do czasu uciekał się nawet do używania igieł do robienia na 

drutach swojej żony. Tam, w zimnie kamienia, pojawiła się bardzo młoda, ludzka twarz. Oczywiście, 



była to twarz pozbawiona ciała, ale nienaruszona od podbródka po czoło, by teraz pasować do 

odlewanego mózgu. To była naprawdę niezwykła i ekscytująca skamielina. Ale co to było? Dokładniej, 

kto to był? 

Raymond Dart urodził się w 1893 roku w Queensland w Australii. Po wykształceniu w Australii spędził 

życie zawodowe na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu w RPA. Założył wydział anatomii 

w „Wits" i wiele z jego zawodowego rozgłosu osiągnął dzięki odkryciom i interpretacjom wczesnych 

preludzi, czyli „małpoludów". Dart zmarł w 1988 roku, w wieku 95 lat. 

Odlew wewnątrzczaszkowy, skrócony jako odlew wewnętrzny, tworzy się wewnątrz skamieniałej 

czaszki, gdy mózg jest zastępowany zestalonymi minerałami. To naturalny proces. Niektórzy badacze 

wytwarzają odlewy wewnętrzne, powlekając wnętrze czaszki elastycznym materiałem (który później 

się układa), takim jak lateks lub krzem. Technicznie te ostatnie przykłady są formami, z których 

następnie wykonuje się odlewy. 

Skamieniałości powstają, gdy tkanki i komórki niegdyś żyjących stworzeń zostają zastąpione 

minerałami. Stąd proces ten nazywany jest również mineralizacją; w przypadku drewna określa się to 

mianem skamieniałości. Po zakończeniu fosylizacji istnieje znacznie większa szansa, że zwierzęta lub 

rośliny przetrwają przez długi czas. 

Homo...Sapiens.Now! : Dziecko z Taung  

 

Ile lat miała skamielina Taung, kiedy umarła? Czy dzieci rozwijały się w tym samym tempie w czasach 

Dziecka z Taung, od 2 do 3 milionów lat temu, czy też rozwijały się szybciej, jak u współczesnych małp? 

Wstępny wniosek jest taki, że rozwój uzębienia przebiegał w szybszym tempie, co umieściło dziecko z 

Taung w wieku około trzech lat. 

W górnej szczęce między górnym kłam a pierwszym przedtrzonowcem (przedtrzonowcem) pojawia się 

diastema lub szczelina. Pozwala to dolnemu wystającemu kła w kształcie stożka dopasować się, gdy 

zwierzę zamyka szczękę. 

Pozycja otworu magnum u naczelnych nie ma znaczenia! dokładnie rozróżnić sposób poruszania się, 

jak w przypadku czworonożnych (czworonożne stworzenia) i dwunożnych (zwierzęta dwunożne). U 

małp, a szczególnie u małp człekokształtnych, otwór magnum znajduje się w tylnej części czaszki, ale u 

podstawy lub u dołu. 

Prognatyzm to względny stopień projekcji do przodu szczęki i środkowej twarzy. Pyski psów są wysoce 

prognatyczne. Mówi się, że stosunkowo płaskie twarze są ortognatyczne. 

Gerontomorficzny odnosi się do form zwierzęcych, które dorastają i wyglądają zupełnie inaczej niż w 

młodości. Pedomorfizm jest wynikiem odwrotnym: pewne cechy młodego zwierzęcia są zachowane do 

stadium dorosłego. 

Opierając się na swojej anatomii i gorliwym, ale mało wyćwiczonym zainteresowaniu badaniem 

skamieniałości, Dart zebrał przed sobą dowody. Dla jego wyszkolonego oka ta skamielina nie była ani 

małpą, ani małpą człekokształtną. Na przykład jego mózg wydawał się bardziej wypełniony w przedniej 

części, co Dart uważał za stan człowieka, a nie małpy. Co więcej, mózg po endokaście był tylko trochę 

większy niż mózg młodego szympansa. Potem były zęby. Szympansy, nawet młode, które wciąż mają 

zęby mleczne, mają również stosunkowo duże kły, które wystają poza poziom pozostałych zębów. W 

górnej szczęce tworzy się szczelina lub diastema, aby pomieścić dolny kły przypominający kły. 

Skamielina z Taung nie miała wystających kłów. Dlatego też diastema nie była potrzebna, ani jej nie 



było. Wszystkie zęby mleczne zostały wyrznięte wraz z początkiem wyrzynania się pierwszego stałego 

zęba trzonowego. Jest to popularnie nazywane sześcioletnim trzonowcem, zgodnie z normalnym 

czasem wyrzynania się u dzieci. W oparciu o ten fakt skamielina stała się znana jako Dziecko z Taung. 

Nie było wystarczających dowodów, aby zaryzykować odgadnięcie, czy to chłopiec, czy dziewczynka.  

Ponieważ wiek dziecka został później dokładniej oszacowany na około dwa do trzech lat, niektórzy 

badacze nazywali je także Dzieckiem z Taung. Dart pomyślał, że ma jeszcze bardziej przekonujące 

dowody na stworzenie podobne do człowieka. Patrząc na spód czaszki, zauważył, że otwór magnum 

Dziecka Taunga znajdował się mniej więcej w połowie drogi z tyłu, dokładnie tak, jak u dzisiejszych 

ludzi. Nasze czaszki są w pewnym sensie zrównoważone na szczycie kręgosłupa. Wielki otwór to duży 

otwór, który pozwala rdzeniowi kręgowemu na wejście do czaszki. Dart najwyraźniej nie zaobserwował 

swojej pozycji u małp i małp człekokształtnych. Błędnie założył, że te czworonożne naczelne będą miały 

otwór magnum otwierający się z tyłu czaszki, który orientuje ich oczy do przodu. U małp czaszka może 

nie jest tak dobrze wyważona w kręgosłupie, ale na szczęście nie przewróci się. Wszelka tendencja do 

przechylania się do przodu i opadania szczęki na klatkę piersiową jest niwelowana przez masywne 

mięśnie szyi, które ją podtrzymują, co jest cechą wyraźną u małp. Być może zauważyłeś, że goryle nie 

mają wyraźnego obszaru szyi. Ogromne ramiona wtapiają się w głowę. Jak omówiono w rozdziale 5, 

małpy są przystosowane do wyprostowanej postawy górnej części ciała. Oczywiście wymaga to, aby 

otwór magnum znajdował się na dnie czaszki, podobnie jak u ludzi. Bardzo prawdopodobne, że Dziecko 

z Taung było w pełni aktywnym dwunożnym, skaczącym i skaczącym tak bardzo, jak to dzieci robią 

dzisiaj. Jednak rozstrzygający dowód na dwunożność musi opierać się na innych dowodach. Ostateczny 

dowód na pomijanie i przeskakiwanie nie pojawi się w najbliższym czasie, jeśli w ogóle. Pomijając 

błędne założenia, Dart najprawdopodobniej miał rację. Jego właściwa interpretacja ludzkiego statusu 

Dziecka Taung ustanowiła pierwszą naukową podstawę jednego z naszych najwcześniejszych 

przodków. Jak wcześnie? Dart miał na myśli okres około miliona lat, ale przy znacznie lepszych 

metodach datowania okazuje się, że Dziecko z Taung żyło ponad dwa miliony lat temu. Zapewne 

zauważyłeś, że Dziecko z Taung nie mogło być naszym prawdziwym przodkiem, chyba że dojrzewanie 

płciowe nie zostało wtedy niemożliwie przyspieszone. Mówiąc reprodukcyjnie, Dziecko z Taung nie 

mogło wydać żadnego potomstwa, aby utworzyć linię przodków. W rzeczywistości może to dotyczyć 

wszystkich skamieniałości , nawet dojrzałych osobników dorosłych. Mogą dobrze reprezentować naszą 

linię przodków, ale obecnie nie można powiedzieć, że byli osobiście naszymi przodkami. Mogli to być 

wujek Joe lub ciocia Flo, którzy sami nie mieli dzieci. Dart użył dwumianowego systemu klasyfikacji i 

nazwał swoją skamieniałość Australopithecus africanus w raporcie opublikowanym w 1925 roku.  Czy 

to oznacza, że był nieco niepewny co do jego umiejscowienia w linii małp lub ludzi? Prawdopodobnie 

nie. Oznacza to po prostu, że uważał Dziecko z Taung za ewolucję przejścia między małpą a 

człowiekiem. Dziecko z Taung reprezentowało zestaw skamielin (późniejsze skamieliny dorosłego A. 

africanus zostały znalezione w 1936 roku w Sterkfontein w RPA) uważanych za „brakujące ogniwo” lub, 

według innego popularnego wówczas określenia, jako „małpoludów”. Wielu czołowych naukowców 

tamtych czasów, takich jak Sir Arthur Keith, obaliło twierdzenie Darta o A. africanus i zamiast tego 

uważało, że Dziecko z Taung jest niczym więcej niż małą małpą. Doszli również do wniosku, że 

niedojrzałość Dziecka z Taun przesłaniała bardziej małpopodobne cechy, które rozwinęły się później, 

w okresie dojrzewania i dorosłości. Interpretacja małego dziecka z Taung była przesiąknięta 

kontrowersją, która trwa do dziś. Począwszy od najwcześniejszych etapów rozwoju embrionalnego i 

płodowego, im bliżej spokrewnione są dwa organizmy w sensie ewolucyjnym, tym dłużej będą do 

siebie podobne. Dlatego wszystkie naczelne (małpy, małpy człekokształtne i ludzie) będą dzielić pewne 

cechy prenatalne (przedurodzeniowe) i zaczną się różnić w wyglądzie, gdy się rodzą i dorastają. 

Nowonarodzeni ludzie i szympansy z pewnością wyglądają inaczej. To musi być wielką ulgą dla 

większości ludzkich rodziców — a może nawet rodziców szympansów. Ale są bardziej do siebie 

podobne, gdy są młodzi, niż gdy są dorośli. Co ciekawe, dzieci szympansów zmieniają się wraz z 



wiekiem i robią to szybciej niż ludzkie dzieci. Z tego powodu szympansy i inne małpy człekokształtne 

(goryle i orangutany) nazywane są gerontomorfami (mają wygląd dorosły znacznie różniący się od 

wyglądu ich dzieci); mówi się, że ludzie są pedomorfikami (zachowując więcej wyglądu dzieciństwa w 

wieku dorosłym). Posłużmy się przykładem prognatyzmu. W stadium niemowlęcym szympansa i 

człowieka szczęki i związana z nimi środkowa twarz są stosunkowo płaskie i nie wystają zbytnio do 

przodu. Jednak szympans w wieku dorosłym ma wysoki stopień prognatyzmu, znacznie większy niż 

dorosły człowiek. Oczywiście wszystkie te terminy są dość elastyczne, tak że stopień prognatyzmu u 

naszych przodków jest różny. Ogólnie, ze względu na większe szczęki i zęby, przedludzie są bardziej 

prognatyczni i pod tym względem mogą być uważani za bardziej szympansich. Należy jednak pamiętać, 

że nie oznacza to, że są szympansami! 

 

Homo...Sapiens.Now! :  Poza Taung  

Praca Darta nad Dzieckiem z Taung daje charakterystyczny obraz prowadzenia badań prehistorycznych. 

Po pierwsze, oczywiście, niemałe znaczenie ma znalezienie skamieniałości, kamiennego narzędzia lub 

innych zachowanych szczątków z przeszłości. Do tego dochodzi długi czas poświęcony na 

przygotowanie materiału do badań – w tym przypadku skamieniałości. Mimo kamiennego makijażu 

skamieliny mogą być dość delikatne. W jednym incydencie, chociaż nie jest to dobrze 

udokumentowane, cenna skamieniała czaszka (czyż one nie są cenne?) spadła ze stołu i dosłownie 

odłamała się od czubka głowy. Wymagane są ostrożne, stabilne ręce; w tym przypadku badaczom 

udało się ponownie złożyć skamieniałą czaszkę. Będąc ostrożnym typem osoby, Dart zabezpieczył 

skamieliny Dziecka z Taung w łóżku z piasku przed użyciem swoich narzędzi. Podstawowe narzędzia 

używane do czyszczenia skamieniałości mogą być dość zwyczajne. Dart używał małych narzędzi typu 

dłuto; inni używali wykałaczek dentystycznych, pędzli i tym podobnych. Oczywiście, gdy zęby są 

pokryte ciasno zacementowaną matrycą, ich czyszczenie może być koszmarem higienistki 

stomatologicznej! W rzeczywistości oddzielenie dolnej szczęki Dziecka Taung zajęło Dartowi kilka lat, 

odsłaniając w ten sposób powierzchnię zgryzową (żującą) zębów. Może brakowało mu doświadczenia, 

ale nie cierpliwości. To z pewnością plus dla każdego, kto chce być prehistorykiem. Następnie przystąpił 

do swojego zadania z bardzo ważnym pytaniem, jeśli nie formalnie skonstruowaną hipotezą. Chciał 

dowiedzieć się, czym była ta nieznana skamielina. Wydaje się prawdopodobne, że Dart był 

motywowany poczuciem oczekiwania i podekscytowania odkryciem. Rozważymy te i inne motywacje 

i uzasadnienia prowadzenia badań prehistorycznych. Na razie chcemy podkreślić, że wszystkie dobre 

badania prehistoryczne zaczynają się od dobrych pytań do załatwienia. Dart przerwał w pewnym 

momencie, aby być na ślubie przyjaciela. Przerwy i opóźnienia są prawdopodobnymi zjawiskami w 

większości prehistorycznych projektów badawczych. Jeśli uważasz, że powód przerwania pracy Darta 

jest nieco zabawny, to humor i beztroska często mogą być również częścią badań prehistorycznych. 

Wreszcie, w trakcie prowadzenia badań prehistorycznych, Dart zapłacił za niezwykle ważne znalezisko 

skamieniałości. Ale jak doniesiono, jego interpretacja początkowo nie została zaakceptowana i 

wywołała silne sprzeciwy w jego naukowej kohorcie. Oczywiście nie wszystkie prehistoryczne odkrycia 

mają taką skalę naukową. Być może w badaniach prehistorycznych funkcjonuje prawo z 

przymrużeniem oka, które mówi: „Poziom kontrowersji jest wprost proporcjonalny do naukowego 

wpływu nowego odkrycia”. Być może czytałeś lub widziałeś w telewizji jakieś ważne odkrycie 

prehistorycznych kości lub kamienie, o których mówi się, że całkowicie zmieniają nasze dotychczasowe 

rozumienie pewnego segmentu prehistorii. To, co należy uznać za szum medialny, nie powinno 

umniejszać znaczenia, jakie odkrycie mogłoby mieć w modyfikowaniu naszego obecnego zestawu 

interpretacji. Kontrowersje wywołane przez Darta interpretację Dziecka z Taung są dość typowe dla 

współczesnych sporów, które przenikają i przenikają w ramach alternatywnych interpretacji 



prehistorii. Omówiamy również kontrapunkt podnoszony przez kreacjonistów, którzy wyśmiewają 

naukowców, gdy nie są w stanie osiągnąć jednomyślności w swoich interpretacjach. Dość powiedzieć 

tutaj, że kontrowersje i nieporozumienia, prowadzone na profesjonalnym poziomie, dodają witalności 

nauce. Profesjonalne punkty sprzedaży są dostępne, gdy naukowcy prezentują swoje odkrycia na 

corocznych spotkaniach, warsztatach i publikacjach w specjalistycznych czasopismach. Te formy 

komunikacji między naukowcami są niezbędne dla postępu nauki. Ważni są również badacze, którzy 

publikują książki i artykuły skierowane do ogółu społeczeństwa, podobnie jak media (telewizja/radio, 

czasopisma/gazety) - ale bez zbytniego szumu, proszę. Opierając się na odkryciu dużego 

nagromadzenia części zwierzęcych (kości, zębów i rogów) w innym miejscu jaskini w Afryce 

Południowej, Raymond Dart spekulował, że zostały one przerobione na narzędzia podobne do broni. 

Spekulował dalej, że A. africanus był bezwzględnym myśliwym i używał takich określeń jak „mordercze 

małpy”. Inni, być może nie zawsze z wdzięcznością, odnosili się do „Dartian”.   W dzisiejszych czasach 

spekulacje o „morderczej małpie” nie są akceptowane. 

Przedstawiamy prehistorię 

Jeśli powiesz ludziom, że studiujesz prehistorię, prawdopodobnie otrzymasz puste wyrażenie. Ale jeśli 

mówisz, że jesteś archeologiem, prawie każdy rozumie, jaką pracę wykonujesz, być może z nutą Indiany 

Jonesa w myślach. Omówimy atrakcyjność prehistorii jako dziedziny studiów. Umiejscawia prehistorię 

w szerszym kontekście antropologii. Przypomina wiele idei i kilka poważnych nieporozumień, które 

panowały przed rozwojem badań prehistorycznych jako nauki. Na koniec wspominamy o niektórych 

założycielach, uznanych za wkład, jaki wnieśli w początkach nauki o pradziejach, która ma zaledwie 200 

lat. To zaledwie młodzieniec w dziedzinie dyscyplin naukowych. 

Dlaczego warto studiować prehistorię? 

Powiedzenie, że prehistoria powstała, ponieważ istnieje, może zabrzmieć banałem, ale rzeczywiście w 

tym stwierdzeniu jest element prawdy. To może nie być Dlaczego warto studiować prehistorię? 

Powiedzenie, że prehistoria powstała, ponieważ istnieje, może zabrzmieć banałem, ale rzeczywiście w 

tym stwierdzeniu jest element prawdy. Może nie jest to góra, na którą trzeba się wspiąć, ale jest to 

rów, który trzeba wykopać ręcznie. Tak, w pracach są nagrody i wyróżnienia, zarówno osobiste, jak i 

zawodowe. Osobista satysfakcja może pochodzić z dobrego wykonania projektu terenowego lub 

laboratoryjnego, niezależnie od wypłaty w znaczeniu naukowym. I prawdopodobnie mógłbyś rzucić 

pewną miarą sławy i chwały, ale prawdopodobnie nie fortunę. Reklamy produktów nie spotkały się 

jeszcze z łowcami skamielin. Uznanie zawodowe obejmuje wiele podmiotów, głównie w kręgach 

akademickich (obsługa pracowników wydziałów/muzeów; publikacje i prezentacje; awanse 

kadrowe/awansowe i płacowe; finansowanie projektów badawczych, różnego rodzaju nagrody i 

wyróżnienia itp.). Wierzę jednak, że większość prehistoryków jest głęboko zmotywowana poczuciem 

zdziwienia i dążeniem do odkrycia nieznanego. I w tym duchu bada się prehistorię, ponieważ trzeba ją 

zrozumieć. Inny frazes w istocie mówi, że ci, którzy nie znają swojej przeszłości, są skazani na jej 

powtórzenie. Nie jestem pewien, czy ostrożność koniecznie sięga kilku milionów lat wstecz. Czy 

moglibyśmy powrócić do etapu „małpoludów”? Mam nadzieję, że nie. Ale są też lekcje z przeszłości, 

które mogą nam pomóc w lepszym decydowaniu o naszej przyszłości. Im więcej wiemy o tym, skąd 

pochodzimy (w sensie naszych prehistorycznych początków), tym lepiej siebie zrozumiemy. Jak głosili 

greccy mędrcy 2500 lat temu: „Poznaj samego siebie”. I to jest całkiem dobry powód, by badać 

prehistorię. 

Prehistoria w kontekście 

Niektóre programy studiów licencjackich oferują szkolenia we wszystkich czterech poddziedzinach 

antropologii uważanych za podejście klasyczne. Inne programy porzucają jedną z poddziedzin, często 



językoznawstwo antropologiczne, ale czasami antropologię fizyczną. Szkolenie dla absolwentów 

koncentruje się na jednym lub być może połączeniu dwóch poddziedzin, a następnie studenci 

wybierają specjalizację do badań rozpraw. 

Czy naczelne, takie jak małpy i małpy człekokształtne, mają kulturę? Z pewnością przekazują wyuczone 

zachowanie. Zostało to udokumentowane w wielu badaniach naczelnych żyjących w niewoli i na 

wolności. Prowadzone badania mają nadzieję lepiej zrozumieć naturę zdolności i ograniczeń 

kulturowych naczelnych. 

Archeolodzy odzyskują materiały kulturowe ze stanowisk polowych, które starannie i dokładnie 

wykopują. Ten rodzaj projektu badawczego jest często określany jako „kopanie”. Czasami na 

powierzchni narażonej na erozję wykonuje się zbiór materiałów. 

Termin artefakt odnosi się do każdego obiektu, który został stworzony lub zmodyfikowany przez ludzi 

lub ludzkich przodków, w pewnym sensie obiekty te są artefaktami ludzkich zachowań kulturowych. 

Są produktami tego, o czym ludzie myśleli, a następnie je stworzyli. Prehistoryczne artefakty to głównie 

narzędzia kamienne, ponieważ zachowują się tak dobrze. Utrzymanie odnosi się do czynności 

związanych z zarabianiem na życie – w jaki sposób ludzie zdobywają żywność, co jedzą i czy występują 

podziały pracy między mężczyznami i kobietami. 

Dwunożność to rozwinięta zdolność do nawykowego stania i chodzenia na tylnych kończynach. 

Do tej pory używałem prehistorii, aby przedstawić dostrzegalne przedsięwzięcie naukowe. I do 

pewnego stopnia to prawda. Ale teraz zagłębmy się trochę głębiej, że tak powiem, w szersze aspekty 

tej dziedziny nauki. Przepraszam, przestanę rozpoznawać Indianę Jonesa! Antropologia jest uznaną 

dyscypliną, która stara się badać wszystkie narody w każdym czasie i miejscu. To dość ambitny cel i 

prawdopodobnie nigdy nie zostanie w pełni zrealizowany. Z pewnością nie uda się tego dokonać bez 

pewnego podziału pracy. W dzisiejszych czasach antropolodzy mają tendencję do specjalizowania się 

w swoich szkoleniach zgodnie z konwencjonalnymi zasadami. Oto cztery główne poddziedziny badań 

antropologicznych: 

* Antropologia fizyczna zajmuje się biologicznymi i genetycznymi aspektami zarówno starożytnych, jak 

i współczesnych ludzi. 

* Archeologia bada pozostałości dawnych kultur. 

* Antropologia kulturowa obejmuje zwyczaje społeczne i inne wzorce zachowań współczesnych kultur. 

* Językoznawstwo antropologiczne bada związki między językiem a kulturą. 

Trzy z czterech poddziedzin kładą nacisk na kulturę w swoich badaniach. Powszechne użycie tego 

terminu może sugerować wysoki poziom rozwoju intelektualnego, jak u osoby kulturalnej, która 

uczęszcza do opery. I oczywiście kultura dla biologów odnosi się do wzrostu bakterii na szalce Petriego. 

Jednak dla naszych celów kultura to wyuczone zachowanie, które jest dzielone między pokoleniem a 

następnym, na przykład rodzicami i dziećmi, a także wymieniane między różnymi kulturami. Można 

powiedzieć, że kultura jest soczewką, przez którą ludzie patrzą na swój świat. To soczewka, która może 

się zmieniać w czasie, czasami bardzo szybko. Antropolodzy kultury badają wszelkiego rodzaju ludzkie 

zachowania, czy to ekonomię, systemy polityczne, religię i tak dalej. Na dodatek mogą udać się do 

odległych, egzotycznych miejsc. Ale co z prehistorykami? Prehistoria jest bezpośrednio związana z 

archeologią prehistoryczną. Prehistoryczni archeolodzy mogą również prowadzić swoje badania w 

ekscytujących obcych miejscach, nawet w egzotycznych, odległych krainach. 



Również wtedy, podobnie jak ich koledzy z antropologii kulturowej, głównym celem archeologów jest 

opisanie i zrozumienie kultury starożytnych ludów. Oczywiście nie mogą bezpośrednio obserwować, 

jak ludzie wykonywali swoje codzienne czynności. W rzeczywistości są one ograniczone przez to, co 

kiedyś zostało wytworzone przez kulturę, a następnie zachowane po długim czasie, prawdopodobnie 

pod działaniem wysoce destrukcyjnych sił. W najwcześniejszych okresach w prehistorycznych zapisach 

mogły znajdować się tylko kamienne narzędzia jako artefakty kulturowe. Ponieważ w zapisie pojawia 

się coraz więcej rodzajów artefaktów wraz z innymi liniami dowodowymi, prehistorycy próbują 

budować szersze obrazy kultur z punktu widzenia organizacji społecznej, działań związanych z 

przetrwaniem i rytuałów. Ponieważ archeolodzy prehistoryczni mogą zajmować się kulturami, które 

przetrwały przez wieki, istnieje możliwość zbadania, jak dobrze kultury przystosowały się do zmian i 

prześledzenia ich migracji i wymiany między różnymi kulturami starożytnymi. Zapis kultury materialnej 

(ta część kultury, która jest zachowana) zmniejsza się wraz z cofaniem się w czasie, aż do samych 

początków produkcji narzędzi kamiennych. To są rzeczy, z którymi prehistoryczni archeolodzy muszę 

pracować. Cóż, są też te skamieliny lub szczątki kostne, takie jak Dziecko z Taung. Tutaj wkraczają 

antropolodzy fizyczni, specjalizujący się w ludzkiej paleontologii. Ich podstawowe szkolenie dotyczy 

anatomii szkieletu i zębów (zębów) i paleontologii, a ich podstawą jest teoria ewolucji. Ich głównym 

zadaniem jest rozpoznanie właściwego miejsca dla nowo odkrytych skamielin w stale powiększającej 

się gamie skamielin już przypisanych do ewolucji człowieka. Archeolodzy prehistoryczni rekonstruują 

dawne kultury, a antropolodzy fizyczni rekonstruują związki ewolucyjne dawnych populacji. Ten 

akademicki podział pracy oddziela prehistorycznych archeologów, którzy specjalizują się w badaniu 

narzędzi kamiennych, od ludzkich paleontologów, którzy specjalizują się w badaniu skamielin. Inny 

tytuł zawodowy używany przez ostatnią dekadę zyskał solidny przyczółek wśród profesjonalistów 

paleoantropologa. Nie, to nie dotyczy starego antropologa! Paleoantropologia dostrzega bardzo ścisły 

związek między zachowaniem a biologią. Rzeczywiście, są one zintegrowane do tego stopnia, że można 

wnioskować o zachowaniu z biologii (na przykład wnioskowanie dwunożności z kości nóg). A biologię 

można wywnioskować z zachowania (na przykład znajomość diety pomaga wywnioskować naturę 

zębów i odpowiadającą im anatomię szczęki i muskulaturę). Tematy te omówiono w kolejnych 

rozdziałach. Paleoantropologia to połączone podejście biobehawioralne, które w rzeczywistości 

obejmuje zespół badaczy. Chociaż są indywidualnie szkoleni w wielu powiązanych dziedzinach, łączą 

swoje specjalizacje, aby zmaksymalizować wartość naukową zebraną z kamieni i kości wydobytych z 

prehistorycznych miejsc. Indiana Jones nie miałby szans w starciu z tą budzącą grozę drużyną! Dobra, 

prawdopodobnie miałby więcej ekscytujących przygód 

Kiedy zaczyna się i kończy prehistoria? 

Pomocne może być dokonanie tutaj rozróżnienia. Archeologia prehistoryczna różni się od archeologii 

historycznej przede wszystkim pod względem przygotowania zawodowego i oczywiście okresu 

studiów. Obecnie najwcześniejsze dowody na wytwarzanie narzędzi kamiennych pochodzą z Afryki 

Wschodniej około 2,6 miliona lat temu. Można to wykorzystać do oznaczenia początku prehistorycznej 

działalności kulturalnej. Również wtedy najwcześniejsze daty skamieniałości, które uważa się za 

naszych przodków, sięgają co najmniej kolejnych dwóch milionów lat. Oczekuje się, że nowe odkrycia 

kamieni i kości będą nieustannie odsuwać te daty. Tak więc prehistoria ma nieokreślony początek. To 

samo można powiedzieć o zakończeniu prehistorii. Powiedzmy tylko, że prehistoria jest zwyczajowo 

uważana za czas przed spisaną historią. Może to być arbitralne i zmienne, ponieważ udokumentowana 

historia, o czym świadczą dokumenty pisane, różni się w zależności od kultury. Rzeczywiście, niektóre 

kultury nie rozwinęły języka pisanego, ale zdołały za pomocą innych środków skutecznie zapamiętywać 

i przekazywać ważną wiedzę kolejnym pokoleniom. Podział między historią a prehistorią jest czasem 

dość wyraźny. Na przykład pismo pojawiło się w starożytnym Egipcie około 3100 r. p.n.e. My nie 



musimy dokonywać tak precyzyjnego rozróżnienia. Po prostu śledzimy początki i rozwój ludzi aż do 

czasu ich rozprzestrzenienia się na całym świecie. To zabiera nas do kilku tysięcy lat temu. 

Kultury bez języków pisanych chętnie przekazują wiedzę poprzez tradycję ustną, jak to praktykują 

Griotowie (mężczyźni) i Griotci (kobiety) z Afryki Zachodniej. Są strażnikami wiedzy historycznej, która 

jest przekazywana werbalnie, a towarzyszy jej muzyka. 

Pionierzy w Prehistorii 

Ale najpierw cofnijmy się w czasie o kilka małych kroków, aby przejrzeć historycznie kluczowe osoby, 

idee i wydarzenia, które początkowo utrudniały, a ostatecznie pomogły ukształtować rozwój badań 

prehistorycznych w obecnym kształcie. Nasza krótka recenzja obejmuje ostatnie 350 lat. Był to czas, 

kiedy Ziemię i jej żyjących mieszkańców uważano za względnie statycznych i bardzo młodych. Te idee 

zostały następnie zastąpione pojęciem dynamicznej Ziemi, która miała ogromną głębię czasową i 

zawierała stale ewoluujące formy życia. W 1650 arcybiskup James Ussher, Irlandczyk, ustalił datę 

Bożego stworzenia na 4004 r. p.n.e. Dotarł do tego właśnie czasu, opierając się na zapisach 

historycznych, cyklach astronomicznych i, co ważne, na genealogiach lub drzewach genealogicznych, 

które pojawiły się w chrześcijańskiej Biblii. Późniejsze obliczenia ustaliły nawet dokładny dzień i godzinę 

stworzenia. Data arcybiskupa Usshera oznaczałaby, że Ziemia naprawdę była młoda. Dałoby to 

niewiele okazji do ogromnych zmian w wyglądzie Ziemi, z wyjątkiem katastrofalnych wydarzeń, takich 

jak powodzie, wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Formy życia również nie miałyby dużej szansy na 

zmianę. Ale to pojęcie „niezmienności gatunków” dobrze pasuje do panujących poglądów, które 

korespondowały z biblijnymi opisami w Genesis. Wybitnym orędownikiem tego poglądu był szwedzki 

przyrodnik z połowy XVIII wieku, Karl von Linne (zlatynizowany na Karola Linneusza). W 1735 Linne 

opublikował Systema Naturae, który przedstawił jego podstawę do klasyfikacji taksonomicznej. 

Rozważymy wkład Linne we współczesną klasyfikację. Zasadniczo Linne opracowała system 

unikatowego nazywania wszystkich form życia (lub gatunków), które zostały stworzone przez Boga. 

Linne uważała, że liczba i rodzaj gatunków były stałe od czasu stworzenia, jak obliczył arcybiskup 

Ussher. Pomruki zmian w powietrzu skonfrontowały się z wyobrażeniami młodej, statycznej Ziemi i bez 

większych zmian w roślinach i zwierzętach. Jedna z takich propozycji została wysunięta pod koniec XVIII 

wieku, Georges Cuvier, domniemany ojciec paleonotologii kręgowców, zaobserwował zmiany w 

starożytnych formach życia na różnych poziomach w osadach pod ulicami Paryża. On odważnie 

oświadczył, że te zmiany w gatunkach były spowodowane „seryjnym tworzeniem”, które nastąpiło po 

dużym wyginięciu form życia spowodowanym wstrząsami na Ziemi. To oczywiście sprzeciwiało się 

zarówno „stałości gatunków”, jak i statycznym ideom Ziemi. Oznaczało to, że Ziemia nie tylko przeszła 

drastyczne zmiany, prawdopodobnie z powodu ogólnoświatowych powodzi, ale prawie wyginęła 

wszystkie formy życia, pozostawiając kilku pozostałych przy życiu, aby ponownie zaludnić Ziemię. 

Cuvier określił te wydarzenia jako „okresowe rewolucje”, ale są one lepiej znane jako „katastrofy”, 

termin, którego Cuvier nie preferował. Chociaż propozycja Cuviera wyjaśniła jego obserwacje, nie 

pogłębiła zrozumienia naturalnych procesów zmian geologicznych lub biologicznych. Wkroczenie w 

dziewiętnasty wiek oznaczało także kilka poważnych przełomów w myśleniu o czasie i zmianach w 

odniesieniu do naszego ziemskiego domu. 

W ostatnich szacunkach pochodzenia można dostrzec nowe spojrzenie na czas. Pochodzenie 

wszechświata szacuje się na 12 do 14 miliardów lat, mniej więcej 2 miliony razy starsze niż data 

stworzenia obliczona przez arcybiskupa Usshera Wiek naszej planety Ziemi wynosi około 4,6 miliarda 

lat, a życie na Ziemi było obecne około 3,5 miliarda Lata temu 

Uniforrnitariamsm nie jest religią opartą na ścisłym kodeksie ubioru; jest to doktryna, która mówi, że 

procesy geologiczne, które obserwujemy dzisiaj w działaniu, są tymi samymi, które działały w 



przeszłości. Powolne zmiany mogą zachodzić w rzekach przecinających kaniony, ale czasami 

gwałtowne i szybsze zmiany zachodzą podczas powodzi, trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów. 

James Hutton (1726-1797), ze Szkocji, jest uznawany za założyciela nowoczesnej geologii i był 

wczesnym i bardzo oddanym orędownikiem zasad uniformitaryzmu. Zdecydowanie sprzeciwiał się 

katastrofizmowi. Czuł, że powolne, ale stałe procesy wietrzenia i erozji mogą wyjaśniać cechy Ziemi, o 

ile jest wystarczająco dużo czasu. 

Obserwacje Lyela przekonały go, że aby Ziemia przeszła jakąkolwiek istotną modyfikację, potrzeba było 

ogromnych okresów czasu. Góry nie zostały zbudowane ani zniszczone z dnia na dzień. Byłoby tak, 

nawet gdyby od czasu do czasu zdarzały się stosunkowo szybkie i spektakularne wydarzenia, takie jak 

wulkany. Od jednego Karola do drugiego: Charles Lyel! dostarczył bliskiemu przyjacielowi i koledze 

Charlesowi Darwinowi, ile czasu potrzebował Darwin do sformułowania swojej teorii ewolucji. W 1859 

roku Darwin, angielski przyrodnik, opublikował Origins of Species (tytuł skrócony). zawierał jego 

obszerną kompilację dowodów empirycznych dokumentujących zmiany w gatunkach spowodowane 

doborem naturalnym. Znana jako idea „zmienności gatunków”, tak naprawdę oznacza, że formy życia 

doświadczały ciągłych zmian ewolucyjnych*. Z jednej lub kilku form wyłoniła się ogromna liczba 

gatunków, które albo jeszcze żyły, albo wyginęły. Darwin uważał, że zmiany biologiczne, podobnie jak 

zmiany geologiczne, są w większości stopniowe* Oznaczało to, że dla wszystkich gatunków, które miały 

się uformować, czas by minął. Pod koniec dziewiętnastego wieku przygotowano scenę do umieszczenia 

całego życia w jednym ciągle zmieniającym się świecie, co z kolei sprzyjało zmianom w roślinach i 

zwierzętach. Podsumowując, ludzi, jako jedną z tych form, można teraz postrzegać w świetle 

ewolucyjnym. Ale przed tymi historycznymi wydarzeniami nastąpiły zagadkowe odkrycia narzędzi 

kamiennych związanych z wymarłymi zwierzętami. Istniały również skamieniałości wczesnych preludzi, 

które początkowo nie były akceptowane za to, czym były. Zróbmy więc kolejną krótką podróż w głąb 

historii, aby opisać wkład niektórych wczesnych prehistoryków, którzy budowali fundamenty dla 

swojej nowej nauki na nowo odkrytych kamieniach i kościach starożytnych przodków. 

Krzemień jest preferowanym surowcem do wyrobu narzędzi kamiennych. Pęka lub pęka w 

przewidywalny sposób, a na całym świecie jest ich dużo. Flint był prawdopodobnie sprzedawany 

również ze względu na jego wartość. 

Pierwsze gwiazdy rocka 

Najwcześniejsze odkrycia starożytnych narzędzi i skamieniałości kryją się w głębokich zakamarkach 

czasu, niedostępnych nawet najlepszym koparkom. Wiemy, że od tysiącleci dociekliwi kolekcjonowali 

narzędzia wyrabiane z krzemienia. Ich antykwaryczne zainteresowania poszukiwały narzędzi 

krzemiennych do osobistej przyjemności, do celów estetycznych i być może z podziwu dla starożytnych 

umiejętności rzemieślnika. Zalicz mnie do grona tych, którzy zachwycają się swoimi umiejętnościami 

technicznymi. W połowie XVI wieku narzędzia krzemienne nazywano piorunami, co oznaczało ich 

fantastyczną produkcję przez błyskawice i grzmoty. W tamtych czasach rządziła fantazja, a te narzędzia 

były również uważane za stworzone przez wróżki i elfy. Fantazja jest dziś bardziej ograniczona. 

Pokazanie wszystkich formalnych pionierów prehistorii staje się problematyczne, ale przynajmniej na 

uwagę zasługują następujące osoby i odkrycia. 

Frere znajduje Flinta 

W 1797 r. John Frere znalazł narzędzia krzemienne w Hoxne w Anglii. To znalezisko było znaczące, 

ponieważ artefakty zostały zakopane pod 10 stóp ziemi, pod warstwą ziemi zawierającą kości 

wymarłych zwierząt. Oznacza to, że kości zostały prawdopodobnie „oddzielone” od górnych warstw, a 

zatem muszą być co najmniej tak stare jak wymarłe zwierzęta. 



Stanowisko archeologiczne, lub po prostu miejsce, to miejsce, w którym kiedyś żyli ludzie i pozostawili 

po sobie artefakty. Witryny mogą reprezentować różne rodzaje działalności kulturalnej, takie jak 

biwakowanie, rzeź zwierząt, wytwarzanie narzędzi i grzebanie zmarłych. 

Warstwy czasu 

W 1815 r. angielski geodeta William Smith zastosował stratygrafię, opierając się na swoich 

obserwacjach, że istnieje uporządkowane nawarstwianie osadów ziemi, przypominające warstwy 

ciasta. Uporządkowano więc czas, ponieważ najstarsze warstwy lub warstwy znajdowały się na dole, a 

najmłodsze na górze. Stratygrafia stała się koniem roboczym dla geologów i prehistoryków w ustalaniu 

metody datowania artefaktów wydobytych ze stanowiska archeologicznego. Stąd warstwy są w 

zasadzie warstwami czasu. Stratygrafię omówiono w następnym rozdziale. W 1824 r. w Kent’s Cavern 

w Anglii znaleziono narzędzia Flint w połączeniu z wymarłymi kośćmi zwierząt. Znaczenie tutaj polega 

na tym, że narzędzia zostały zapieczętowane w stalagmicie, co praktycznie gwarantuje, że są w tym 

samym wieku co wymarłe formy nosorożca i słonia. 

Pisownia neandertalski bez h jest poprawna w odniesieniu do skamieniałości. Ale używając jego 

naukowej nazwy, powinien to być Homo sapiens neanderthalensis. Naukowa nazwa pojawiła się przed 

późniejszą zmianą niemieckiej zasady pisowni słowa „dolina” z thal na tai 

Ty neandertalczyku 

W 1856 r. w dolinie Neander w Niemczech znaleziono przedludzką skamieniałą czaszkę (właściwie tylko 

górną część, zwaną jarmułką lub kalwarią). Skamielina neandertalczyków została znaleziona przez kilku 

chłopców, którzy gonili za piłką, którą grali na szerokość do otworu jaskini. Skamielinę przekazali 

swojemu nauczycielowi, który następnie przekazał ją naukowcowi do badań. Wcześniej takie 

skamieliny pojawiły się w Belgii i na Gibralterze, ale nie zostały tak dokładnie zbadane, jak okaz z doliny 

Neander. Ta jarmułka była tak duża jak u współczesnych ludzi, ale nad orbitami w miejscu, gdzie byłyby 

oczy, wykształciła się gęsta kość. Pomimo narastających dowodów, istniała niechęć do zaakceptowania 

starożytności ludzi, więc czaszka z Doliny Neander była w większości oceniana jako patologiczna lub po 

prostu jako przedstawiciel wymarłej rasy ludzkiej. Te i inne współczesne skamieniałości znalezione na 

ścianie Europy Zachodniej należy zaklasyfikować jako Homo sapiens neanderthalensis 

Kamienie łamią ciszę 

W 1859 r. do Boucher de Perthes, francuskiego urzędnika celnego, który systematycznie poszukiwał 

narzędzi krzemiennych i znalazł je w 1836 r., dołączyli sir John Evans i sir Joseph Prestwieh, aby 

odwiedzić złoża Sommy w pobliżu Abbeville we Francji. Podobnie jak we wcześniejszych odkryciach, w 

tym miejscu znajdowały się narzędzia kamienne związane z wymarłymi szczątkami zwierząt. Różnicą 

było to, że sir Joseph, geolog, zwrócił się do Royal Society of London i stwierdził, że kolekcja narzędzi 

de Perthesa, a także wcześniej odkryte narzędzia Frere'a, są solidnym dowodem na wielką starożytność 

ludzkości. Dzięki temu publicznemu oświadczeniu złożonemu przez bardzo szanowanego naukowca 

istniały teraz solidne podstawy do prawidłowej interpretacji ludzkiej prehistorii. Zwróć uwagę, że data 

przemówienia Sir Josepha to rok 1859, zbieżna z publikacją Darwin's Origin of Species. Czy to może być 

młodzieńczy zryw prehistorii? Cóż, wciąż czekamy na akceptację przedludzkich skamieniałości. 

Niektórzy twierdzą, że Dubois twierdził, że „człowiek java” był gigantycznym gibonem, ale jest to 

błędne. Zawsze utrzymywał, że to było przejściem, najpierw nazywając go powiązaniem „człowiek-

małpa”, a następnie zadowalając się powiązaniem „małpa-człowiek” 

Skamieniałości z Jawy 



W 1891 roku holenderski lekarz Eugene Dubois udał się do Azji Południowo-Wschodniej z wyraźnym 

celem odkrycia „brakującego ogniwa”. To zrobił. Po kilku nieudanych próbach i serii wpadek dokonał 

doniosłego odkrycia na wyspie Jawa. Dokładniej, było to wzdłuż rzeki Solo w pobliżu miasta Trinil. 

Podobnie jak w przypadku odkrycia w Dolinie Neander, znaleziskiem była jarmułka (pierwotnie 

pomylona ze skorupą żółwia lub pancerzem), która pojawiła się początkowo. Następnie odkryto 

znacznie więcej czaszek, wraz z kością udową lub udową, które wskazywały Dubois na wyprostowaną 

postawę. Czy to było „brakujące ogniwo”? Dubois nazwał go Pithecanthropus erectus, czyli 

„wyprostowaną małpą”, co najwyraźniej odpowiada na to pytanie przynajmniej za niego. W rozdziale 

9 ta skamielina zostanie przemianowana na Homo erectus. W dalszym ciągu doceniamy znaczenie 

odkrycia Dubois jako pierwszego tego rodzaju lub gatunku. Dubois początkowo uważał, że „Java Man” 

to brakujące połączenie małpa-człowiek. Później, być może z powodu ciągłej fali negatywnych 

komentarzy wobec tej propozycji Dubois umieścił swoje skamieniałości Javy w skarbcu i odmówił 

dostępu do dalszych naukowców. Znacznie później, w 1935 roku (na krótko przed śmiercią w 1940 

roku), napisał raport, w którym porównał „Java Mana” z gibonem, małpą człekokształtną z Azji 

Południowo-Wschodniej. 

Powrót do Darta 

Znowu znajdujemy się na znajomym gruncie. W 1924 Raymond Dart odkrył dziecko z  Taung i, podobnie 

jak Dubois, zaproponował istnienie przejścia małpa-człowiek. Podobnie jak Dubois, powinniśmy uznać 

znaczący wkład Darta w odkrycie pierwszego przedstawiciela nowego rodzaju przedczłowieka — w tym 

przypadku Australopithecus africanus. Wreszcie, podobnie jak Dubois, Dart cierpiał z powodu procy i 

strzał dysydentów. To kontrowersje, które wciąż trwają. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Zrozumienie przeszłości, a tym samym lepsze zrozumienie siebie, jest silną motywacją do 

prowadzenia badań prehistorycznych. 

* Antropologia to domowa dyscyplina prehistoryków, którzy w Ameryce Północnej są zwykle znani jako 

archeolodzy prehistoryczni. 

* Naukowa podstawa dla prehistoryków i paleoantropologów opiera się na starożytnych artefaktach 

dawnych kultur i skamieniałościach żyjących niegdyś przedludzi i ludzi. 

* Przed rozwojem badań prehistorycznych w połowie dziewiętnastego wieku uważano, że ludzie są 

niezmienieni i pochodzą od niedawna. 

Mówiąc czas 

Jak można sobie wyobrazić, w prehistorii czas jest najważniejszy. Dokładniej, odszyfrowanie prehistorii 

polega na ustaleniu w miarę dokładnych dat, kiedy miały miejsce wydarzenia oraz kiedy żyli i umierali 

nasi najwcześniejsi przodkowie, a nawet wymarli. Tu przyjrzymy się niektórym powszechnie 

stosowanym metodom datowania przeszłości, wraz z przykładami, które pomogą zilustrować, w jaki 

sposób te metody są stosowane. Unika się zbędnej terminologii technicznej. Ostrzegamy, że jeśli 

przejdziesz do Internetu, aby dowiedzieć się więcej o którejkolwiek z tych metod randkowych i 

wyszukasz słowa kluczowe zawierające „randki”, najprawdopodobniej otrzymasz listę witryn znacznie 

wykraczających poza Twoje zamierzone zainteresowania. 

Daty kalendarzowe można wyznaczać na różne sposoby. Być może znasz  użycie AD (co oznacza „anno 

domini” lub „rok Pański”] i BC („przed Chrystusem”)) p.n.e. do p.n.e. („przed naszą erą”). Ponieważ 

jednak czas, z którym będziemy mieć do czynienia, znacznie przekracza ostatnie 2000 lat, po prostu 



użyjemy dat B.P. („przed teraźniejszością”) lub odniesiemy się do daty B.Y.A. „miliard lat temu”), M.Y.A. 

(„milion lat temu”) lub KYA („tysiąc lat temu”). 

Matuzalemami świata żywych są sosny z bristlecone rosnące w White Mountains w Kalifornii. Kiedy 

dokładnie policzono roczne słoje jednego drzewa, okazało się, że ma ono ponad 4600 lat! 

Cztery nacięcia i siedem lat temu... 

To oczywiście prowadzi do przemówienia gettysburskiego Lincolna wygłoszonego 8 grudnia 1863 r. A 

Lincoln rzeczywiście miał na myśli Dzień Niepodległości w 1776 r., jakieś 87 lat wcześniej. Jeśli jeszcze 

nie wiedziałeś, prawdopodobnie zorientowałeś się, że wynik to 20 lat. Zacznę od tego historycznie 

ważnego przykładu z kilku powodów. Po pierwsze, daty tego typu są nam bardzo dobrze znane. Historia 

nauczana w naszych szkołach jest zakotwiczona w takich datach. Nocne programy informacyjne i 

codzienne gazety nieustannie przypominają nam o tej lub innej dacie w naszej historii lub o jakimś 

innym kraju na świecie. Znamy więc określanie czasu według ustandaryzowanego kalendarza 

gregoriańskiego. Jak rozumiemy okres, który wykracza poza nasze osobiste doświadczenie? 

Przypadkowo możemy docenić cztery punkty i siedem lat czasu, ponieważ mieści się to w naszym 

możliwym okresie życia. Niezależnie od Matuzalema, najstarszy znany człowiek dożył około 120 lat. 

Tak więc nigdy nie możemy oczekiwać, że doświadczymy bezpośrednio całkiem niedawnych okresów 

historycznych, nie mówiąc już o ogromnej ilości czasu zarejestrowanego przez zegar geologiczny. Czas 

geologiczny jest zwykle mierzony stopniowymi procesami, w których rzeki wyżłobią kaniony i góry, 

które erodują do morza. Gleby i osady osadzają się przez eony czasu. Są też siły natury stosunkowo 

szybkich zmian. Trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i fale tsunami należą do najbardziej 

spektakularnych z nich. Erupcja Mount St. Helens w Waszyngtonie w 1980 roku jest jednym z tych 

wydarzeń, które pomagają nam zrozumieć okresową nietrwałość i wściekłość sił natury. Ale w 

większości zmiany geologiczne następują w znacznie dłuższych, czasochłonnych dawkach. Myślę, że 

generalnie jesteśmy z tego zadowoleni. Wcześniej podałem daty powstania wszechświata (12-14 roku 

BYA), Ziemi (4,6 roku BYA) i życia na Ziemi (3,5 roku BYA). Mój umysł nie mieści się w próbie 

zrozumienia tych liczb* Z pewną ulgą będziemy mieli do czynienia z datami znacznie nowszymi, z 

geologicznego punktu widzenia - tylko w zakresie milionów, a nie miliardów lat* Ale poczekaj minuta - 

minuta Nowego Jorku, jeśli chcesz. Niewiele łatwiej jest pojąć miliony, tysiące, a nawet setki lat upływu 

czasu. 

Datowanie względne wykorzystuje metody, które umieszczają wydarzenia we właściwej kolejności 

chronologicznej, np. przed/po, młodsze/starsze, wczesne/średnie/późne. Te sekwencje „pływają w 

czasie” bez bardziej precyzyjnej metody datowania. Prawo superpozycji nosi imię Nicolasa Steno, 

duńskiego geologa i anatoma (obecnie rozważanego jako świętość), który w XVII wieku zauważył, że w 

sekwencji złóż osadowych najstarsze złoża znajdowały się na dnie, a najmłodsze na dnie. szczyt. Teraz 

wydaje się to oczywiste, ale najwyraźniej nie zostało to formalnie rozpoznane przed Steno. 

Datowanie  względne 

Mówiąc względnie, jest to podstawowy sposób liczenia okresów przeszłych. Prehistoria wykorzystuje 

kilka metod określania dat względnych. 

Stratygrafia 

Wspomnieliśmy już o stratygrafii jako koniu roboczym archeologów. O ile nie zostały naruszone, 

warstwy lub warstwy depozytu miejsca są zasadniczo warstwami czasu. Warstwy dolne są starsze niż 

warstwy górne, zgodnie z prawem superpozycji. Warstwy Ziemi pozostają podobne do ciasta i we 

właściwej kolejności wiekowej, chyba że zostaną zakłócone. Zdarzenia naturalne, takie jak powodzie, 



mogą zmienić raz uporządkowane łóżka. Zwierzęta zakopane w ziemi są znane z zakłócania naturalnej 

stratygrafii i przemieszczania artefaktów w miejscu; zamieszkali nawet w ludzkich czaszkach. A 

działalność człowieka, taka jak budowa dróg i wykopy pod budynki, może znacząco zmienić pierwotne 

uwarstwienie gleby. Oczywiście prehistorycy muszą umieć rozpoznawać zaburzone warstwy i radzić 

sobie z nimi. Głębokość depozytu może być używana z ostrożnością w przypadku stosunkowo 

datowania witryny, ale ta metoda nie zawsze jest niezawodna. Warstwy gleby nie są budowane w 

sposób jednolity w szeroko oddzielonych regionach ani nie ulegają erozji w stałym tempie. Oznacza to, 

że niektóre bardzo głębokie witryny są w rzeczywistości młodsze niż starsze witryny, które mają cieńsze 

lub mniej warstw. 

Biostratygrafia to technika datowania, która wykorzystuje skamieniałości, które zostały dokładnie 

datowane w jednym miejscu, aby datować porównywalne gatunki skamieniałości w innym miejscu. 

Pawiany Fosstl z Afryki Wschodniej, gdzie możliwe jest precyzyjne datowanie, posłużyły do datowania 

południa 

Afrykańskie dziecko z Taunga, które zostało znalezione związane ze skamieniałymi pawianami. 

Biostratygrafia zakłada, że datowanie fluorowe porównało gatunki kopalne z różnych miejsc, które 

ewoluowały w ten sam sposób. To założenie podlega ciągłym testom. 

Biostratygrafia 

Dziecko z  Taunga datowano częściowo na podstawie stratygrafii. Jednak złoża jaskiniowe mogą być do 

tej pory bardzo trudne i oczywiście sama stratygrafia nie powiedziałaby nam, jak dawno żyło Dziecko z  

Taung. Posłużono się zatem rozszerzeniem stratygrafii. Powiązane znaleziska z Taung obejmowały 

skamieniałe pawiany, które były używane do datowania Taung metodą biostratygrafii. Biostratygrafia 

jest szeroko stosowana do datowania skamielin z wielu stanowisk jaskiniowych w Afryce Południowej, 

ponieważ nie udało się osiągnąć bardziej precyzyjnych metod datowania. Biostratygrafia daje dość 

przybliżone szacunki wieku. Dlatego zwykle uważa się, że Dziecko Taunga ma od dwóch do trzech 

milionów lat. Prehistorycy nauczyli się żyć z takim poziomem niedokładności, zwłaszcza w 

najwcześniejszych okresach. 

Datowanie fluorem 

Ważną ostrożnością przy odzyskiwaniu materiałów z witryny jest to, że ich fizyczne powiązanie, 

znalezione razem, niekoniecznie oznacza, że należą do siebie lub są ze sobą powiązane. To ważna lekcja 

przedstawiona przez oszustwo z Piltdown. 

„Brakujące ogniwo” było i nadal jest atrakcyjnym sposobem na określenie formy przejściowej między 

nami a naszą małpą - przodkiem. Paleoantropolodzy nie szukają istotnego „brakującego ogniwa/”, ale 

raczej szeregu form kopalnych, które łączą nas z przeszłością, którą dzieliliśmy z małpami. 

Ostateczna metoda datowania względnego, którą można tu opisać, odegrała kluczową rolę w 

wyjaśnieniu tego, co prawdopodobnie jest najbardziej znanym oszustwem w ludzkiej prehistorii. To 

niesławne fałszerstwo z Piltdown. Kamieniołom w Piltdown w hrabstwie Sussex w Anglii był miejscem, 

z którego w 1912 r. Charles Dawson wydobył kości i zęby. Znalezisko nazwano kolejnym „brakującym 

ogniwem” i naukowo nazwano Eoanthropus dmvsoni, czyli „człowiek świtu Dawsona”. Oczywiście 

czaszka, w której mieści się mózg, była dość nowoczesna, podczas gdy dolna szczęka czy żuchwa 

zdecydowanie przypominała małpę. Być może zdajesz sobie sprawę, że dzięki temu Piltdown stało się 

przeciwieństwem „brakującego ogniwa” Dziecka Taung. Dziecko Taunga miało mieszankę cech, która 

obejmowała małą małpopodobną mózgoczaszkę połączoną z ludzkimi kłami. Być może z powodu 

pewnych oczekiwań dotyczących tego, jak powinna przebiegać ewolucja człowieka, w połączeniu z 



mniej niż dokładnym badaniem kości i zębów, Piltdown zostało zaakceptowane jako autentyczny przez 

niektórych prehistoryków przez 40 lat. W 1953 roku został ostatecznie uznany za celową mistyfikację. 

Ktoś, być może sam Dawson, celowo „zasadził” lub „zasolił” kamieniołom z kośćmi i zębami, oczekując, 

że zostaną odnalezione i poważnie rozważone w świetle ewolucji człowieka. Jaka to prawda. Ale jak 

ostatecznie ujawniono oszustwo? Najpierw dokładniej zbadano materiały. Okazało się, że zostały 

„wyleczeni”, aby wyglądać na starsze. Zostały złamane, aby usunąć przydatne cechy diagnostyczne, a 

zęby zostały oszlifowane, aby wyglądały bardziej ludzkie. A potem pojawiło się datowanie fluorowe. Z 

biegiem czasu kości, które są zakopane blisko siebie, pobierają lub wchłaniają tę samą ilość minerałów, 

które znajdują się w wodzie gruntowej gleby. Jednym z tych minerałów jest fluor. Zatem kości w tym 

samym wieku powinny mieć mniej więcej takie samo stężenie fluoru. Cóż, okazało się, że czaszka z 

Piltdown (właściwie znaleziono części dwóch czaszek) miała więcej fluoru niż żuchwa z Piltdown. 

Żuchwa zawierała mniej więcej taką samą ilość fluoru jak świeże próbki. (Zastanawiam się, jak 

fluoryzacja zaopatrzenia w wodę zmieniła nasz obecny poziom fluoru w naszych zębach i ciele?) Zatem 

czaszka i dolna szczęka nie były w tym samym wieku – „w rzeczywistości nie były nawet tego samego 

gatunku . Szczęka T była szczęką współczesnego orangutana, podczas gdy czaszka rzeczywiście była 

człowiekiem z wcześniejszego okresu czasu. Wracamy do mistyfikacji z Piltdown w rozdziale 21, aby 

znaleźć inne opowieści ostrzegawcze, jakie ona wywołuje. 

Datowanie chronometryczne obejmuje metody, na podstawie których precyzyjnie określano daty 

stanowisk archeologicznych, zwykle podawane w latach poprzedzających współczesność, np. 2 M.Y.. 

Mary Douglas Nicol Leakey archeolog z wczesnego wykształcenia, ale mocno zaangażowana w 

odkrywanie i interpretację skamieniałości, urodziła się i wykształciła w Anglii. Wraz ze swoim mężem, 

Louisem, odegrała kluczową rolę w inicjowaniu badań nad pochodzeniem człowieka w Afryce 

Wschodniej, począwszy od lat 30. XX wieku. Wśród jej głównych odkryć była pierwsza skamieniała 

czaszka małpy w 1947 roku, czaszka Zinj w 1959 oraz, wraz z jej personelem, ślady stóp Laetoli w latach 

1978-198 1 . (Więcej o tych śladach później.) Mary Leakey zmarła w 1996 roku. 

Nie tak absolutne datowanie 

Datowanie względne jest rzeczywiście względne, ale datowanie bezwzględne nie jest bezwzględne. Z 

tego powodu nastąpiła zmiana w używaniu terminu datowanie chronometryczne („czas mierzony 

metrycznie”) jako substytut. Można zastosować co najmniej kilkanaście metod datowania 

chronometrycznego, w zależności od sytuacji występujących na stronie. Zauważyliśmy już, że 

południowoafrykańskie osady jaskiniowe nie sprzyjają datowaniu chronometrycznemu. Okazuje się 

jednak, że miejsca w Afryce Wschodniej są idealne. Opiszemy tylko jedną taką metodę, która była 

szeroko stosowana i która nadal jest stosowana do zapisu prehistorycznego: datowanie potasowo-

argonowe (K-Ar). Kiedy wybuch wulkanu staje się przyjacielem prehistoryków? Kiedy resetuje 

radioaktywny zegar na godzinę zero. Kolejna odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona, gdy 

będziemy omawiać słynne odciski stóp Laetoli. Ale dla celów datowania skały wulkaniczne topią się, 

tworząc rzeki gorącej lawy. To bardzo wysokie ciepło uwalnia cały gaz zwany argonem ze stopionej 

skały. To byłby punkt zerowy radioaktywnego zegara. Ale skąd pochodziłoby więcej argonu? Jest 

produkowany, ponieważ niestabilna forma potasu traci swoją energię, znaną jako rozpad 

radioaktywny. W ten sposób z czasem radioaktywny potas staje się stabilnym gazem argonowym. Gdy 

zegar ustawiony jest na zero, nowy argon zaczyna gromadzić się w stygnącym złożu lawy. Następnie 

należy wiedzieć, ile czasu zajmuje uformowanie się określonej ilości argonu z potasu. Fizykom zajęło 

trochę czasu, aby to rozgryźć, ale ustalili, że radioaktywny potas rozpada się w takim tempie, że połowa 

jego radioaktywności jest tracona co 1,25 miliarda lat. I znowu, z tymi ogromnymi liczbami. Ale to 

również jest przyjazna liczba, ponieważ oznacza to, że stacja dokująca K-Ar działa z odpowiednią 

prędkością, aby datować prehistoryczne miejsca w zakresie milionów lat. W ciągu milionów lat w skale 



zostaje uwięziona wystarczająca ilość gazu argonowego, aby można go było dokładnie zmierzyć. Zbyt 

wcześnie po wybuchu wulkanu nie byłoby wystarczającej ilości argonu do wiarygodnego datowania. 

Przejdźmy do jednego z tych miejsc w Afryce Wschodniej, gdzie K-Ar został zastosowany z dużym 

powodzeniem: Wąwóz Olduvai w Tanzanii. Nazywany Wielkim Kanionem Afryki Wschodniej, wąwóz 

został utworzony z biegiem czasu przez rzeki przecinające warstwowe koryta dawno minionych erupcji 

wulkanicznych. To miejsce, które przyciągnęło uwagę prehistoryków Louisa i Mary Leakey, którzy 

spędzili dziesięciolecia szukając dowodów na naszych wczesnych przodków. W 1959 roku sukces 

odwiedził Mary. Podczas gdy Louis leżał chory na grypę w obozie, Mary (i jej dalmatyńskie psy) 

przeczesywała jeszcze jedno skaliste zbocze. Tam, w jasnym lipcowym słońcu, dostrzegła częściowo 

odsłoniętą czaszkę i zęby. Znalezisko nosiło początkowo nazwę Zinjanthropus boisei, ale obecnie jest 

klasyfikowane jako Australopithecus boisei. Popularne nazwy wydają się być bardziej zabawne. „Zinj” 

został również nazwany „Człowiekiem dziadka do orzechów” na cześć ogromnych zębów trzonowych, 

które (przypuszczalnie był mężczyzną) posiadał. Ale ile lat miała skamielina? Louis Leakey był 

przekonany, że Zinj ma co najmniej 600 000 lat. Było to oparte na wcześniej datowanych skamielinach 

zwierzęcych znalezionych w związku z Zinj. Ale w pracach była wielka niespodzianka. Warstwowe złoża 

Olduvai poddano datowaniu K-Ar. Łóżko, z którym datowano Zinj, miało 1 750 000 lat! W momencie 

odkrycia ta data była naprawdę zdumiewająca i skłoniła niektórych do ponownego zaproponowania 

Zinj jako kolejnego „brakującego ogniwa”. Obecnie uważa się, że Zinj faktycznie należał do ślepej 

bocznej gałęzi naszego drzewa ewolucyjnego. Większość dat przytoczonych w kolejnych rozdziałach 

opiera się na badaniach K-Ar. W niektórych przypadkach wspomina się o innych metodach 

chronometrycznych, ponieważ pomagają one umieścić skamieniałości lub narzędzia kamienne we 

właściwych ramach czasowych. 

Paleolit oznacza „stara epoka kamienia”, ale termin ten nie jest już używany zbyt często. 

Dzielenie czasu 

Ramy czasowe są standardem w śledzeniu głównych wydarzeń w prehistorii. W rzeczywistości 

powszechnie używane są dwa frameworki i niestety nie pokrywają się one całkowicie. Jeden odnosi się 

do podziałów, zwanych epokami, epoki kenozoicznej; druga opiera się na rozwoju kulturowym i 

ewolucji. Szybkim sposobem na ich podsumowanie jest wykres. Epoka geologiczna pliocenu oznacza 

czas, w którym odkryto po raz pierwszy skamieliny przedludzkie, a tym samym oznacza nasze 

pochodzenie. Najwcześniejsze z nich datuje się na około 6 M.Y.A.  Najwcześniejsze dowody istnienia 

narzędzi kamiennych pochodzą z okresu dolnego paleolitu datowanego na około 2,6 roku M.Y.A. Ten 

monumentalny materiał został omówiony w rozdziale 8. Wykres czasowy będzie naszym 

przewodnikiem podczas omawiania głównych skamieniałości i narzędzi kamiennych. Nie musisz go 

zapamiętywać, ponieważ nie będzie na egzaminie. Poprawka: W ogóle nie ma żadnych egzaminów. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Zrozumienie długich okresów czasu jest trudne. 

* Metody datowania względnego, zwłaszcza stratygrafia, są bardzo pomocne dla prehistoryków. 

* Metody datowania chronometrycznego są jeszcze bardziej pomocne, ale są też bardziej ograniczone 

pod względem ich zastosowania. 

* Podziały pliocenu/plejstocenu i paleolitu są używane jako ramy czasowe prehistorii. 

Imię i nazwisko 



Drzewo pod jakąkolwiek inną nazwą nadal jest drzewem. Ale skamielina tak naprawdę nie istnieje, 

dopóki nie zostanie jej przypisana prawidłowa nazwa naukowa. Nazywanie organizmów, zarówno 

roślin, jak i zwierząt, było praktykowane od nieznanych lat w przeszłości. Bardzo prawdopodobne, że 

ludzki język, gdy się po raz pierwszy rozwinął, nazywał żywe stworzenia świata ważnymi dla nich 

pokarmem, przyjacielem lub wrogiem. Wiele kultur utrzymuje dziś „taksonomię ludową”, która 

reprezentuje zrozumienie świata żywych i powiązań między formami życia, choć czasami mityczna. W 

tym rozdziale omówiono formalną taksonomię, która służy naszej potrzebie nie tylko śledzenia 

poszczególnych skamieniałości, ale także śledzenia ich ewolucyjnych powiązań. Skupiamy się tutaj na 

stworzeniu systemu nazewnictwa naszych przodków. 

Karl von Linne (Carolus Linnaeus) jest znany jako ojciec taksonomii. Jego najsłynniejszą książką jest 

Systemo Naturae, która opublikowała w 1735 roku jego klasyfikację gatunków. Rozpoznał 

podobieństwo między małpami człekokształtnymi i nazwał szympansa Homo Troglodytes („człowiek 

jaskiniowy”), a orangutana Homo sylvestris („człowiek lasu”). Goryl nie był mu znany i nie został 

odkryty przez świat zachodni do 1799 roku. 

Ile jest tam żywych gatunków? Nikt nie ma ostatecznej odpowiedzi. Być może w dziesiątkach milionów. 

Owady mają największą liczbę gatunków 

Ojciec taksonomii 

Wcześniej przytoczyliśmy znaczenie Karla Linne'a, który ustanowił system taksonomiczny lub 

nazewnictwa w XVIII wieku. Jego cel w tym był zdecydowanie religijny. Czuł, że gdyby mógł wymienić 

wszystkie rodzaje roślin i zwierząt na świecie, ukończona klasyfikacja ujawniłaby ukryty projekt 

Stwórcy. Wysoce ambitne zadanie Linne'a było być może nieco łatwiejsze, niż mogłoby się nam 

wydawać, ponieważ wyznawał pojęcie „stałości gatunku”. Oznaczało to, że nie powstały żadne nowe 

gatunki i żaden nie wymarł od czasu stworzenia. Mimo to wydaje się to niezwykle trudnym 

przedsięwzięciem, gdy weźmiemy pod uwagę, że nowe gatunki wciąż są nazywane 250 lat później. 

System klasyfikacji Linne'a jest przykładem hierarchii „inkluzywnej”. Po pierwsze, oznacza to, że istnieją 

stopniowe poziomy lub kategorie, w które ułożone są formy zwierzęce. Następnie każda wyższa 

kategoria obejmuje wszystkie zwierzęta z niższych kategorii. W przeciwieństwie do tego hierarchia 

„ekskluzywna” jest używana przez organizację wojskową lub kościelną, w której jednostka może być 

członkiem tylko jednej kategorii, a następnie jest promowana przez stopnie lub stopnie. Możesz być 

szeregowcem lub generałem, ale nie obydwoma jednocześnie. To, czy jako szeregowiec możesz być 

generałem, to inna sprawa. Jesteśmy klasyfikowani jako naczelne wraz z małpami i małpami. W wyższej 

kategorii jesteśmy również sklasyfikowani jako ssaki, co obejmuje nie tylko naczelne, ale także 

wszystkie inne ssaki, takie jak konie, nietoperze i wieloryby. Oto podsumowanie naszej klasyfikacji 

taksonomicznej: 

Królestwo animalia 

Gromada kręgowa 

Klasa ssaków 

Rząd naczelne 

Superodzina hominoidea 

Rodzina hominidae 

Rodzaj Homo 



Gatunek sapiens 

Morfologia jest używana w paleoanfhropolgii w odniesieniu do kształtu i cech strukturalnych zwierząt. 

Na przykład, kiedy opisaliśmy twarze prognatyczne w rozdziale 1, odnosiło się to do cechy morfologii 

twarzy. Morfologia czasami wskazuje również na rozmiar, ponieważ solidna morfologia oznacza duże, 

wyraźne cechy. 

Ewolucja to proces zmian w czasie w żywych formach. Czasami dokonuje się rozróżnienia między 

ewolucją, która zachodzi w obrębie danego gatunku (zwana mikroewolucją) a tym, co dzieje się, gdy 

powstają nowe gatunki (zwana makroewolucją). 

Trwające pytanie dotyczy tego, czy gatunki to tylko nazwy podane przez taksonomów lub czy 

rzeczywiście istnieją w przyrodzie. Wiemy, że koty nie mogą kojarzyć się z psami, a ogólnie żyjące 

formy, które nie mogą się z powodzeniem krzyżować, są uznawane za różne gatunki. Ta zasada nie 

może być bezpośrednio zastosowana do skamielin. Tak więc nazewnictwo gatunków kopalnych staje 

się jeszcze bardziej kontrowersyjne 

Podstawowe zasady 

Linne opublikował znacznie poprawioną edycję swojej taksonomii w Systemae Naturae w 1758. Jest to 

punkt wyjścia dla współczesnej naukowej klasyfikacji gatunków. Wszelkie nazwiska nadane przed tą 

datą nie są akceptowane. Linne opracowała dwumianowy system nomenklatury, który składa się 

zarówno z rodzaju, jak i nazwy gatunku. Dlatego nazywamy się Homo sapiens („mądry człowiek7”). 

Zwyczajowo nazwy naukowe pisane są kursywą. I z pewnością możemy mieć nadzieję, że dotrzymamy 

tej „mądrej77 części naszej nazwy. Dziś nazywanie nowego gatunku reguluje Międzynarodowy Kodeks 

Nomenklatury Zoologicznej („Kodeks77”). To nie jest ekscytująca lektura, chyba że bardzo lubisz 

przeglądanie słowników. Kodeks wymaga, aby nowe nazwy spełniały spójne kryteria. Dla Linne 

oznaczało to grupowanie lub klasyfikowanie zwierząt wyłącznie według ich morfologii lub podobieństw 

anatomicznych. Spowodowało to kilka problemów. Linne błędnie sklasyfikowała ssaki morskie (takie 

jak wieloryby) jako ryby. Uwzględnił także mityczne stworzenia, takie jak satyr, w swojej klasyfikacji 

jako jakąś formę człowieka. 

Ale potem próbował nazwać każdy gatunek, który kiedykolwiek został zgłoszony, ale niekoniecznie 

zaobserwowany i zweryfikowany. Oprócz morfologii oczekuje się, że współczesna taksonomia będzie 

odzwierciedlać ewolucyjne powiązania sklasyfikowanych zwierząt. Nie zawsze tak dobrze się to udaje. 

Ale tak się dzieje, gdy weźmie się pod uwagę, że klasyfikacja jest statycznym i celowo stabilnym 

systemem, który został narzucony dynamicznemu procesowi ewolucji. Relacje ewolucyjne są płynne i 

oczywiście w miarę dokonywania kolejnych odkryć na podstawie zapisu kopalnego i żywych form 

klasyfikacje stają się przestarzałe. Tak, można dokonać zmian w klasyfikacji, ale nie jest to zalecane; w 

przeciwnym razie istnieje zbyt wiele zamieszania co do obecnego systemu klasyfikacji. Ten rozdział 

podaje przykłady klasyfikacji i zależności ewolucyjnych, reprezentowanych później przez struktury 

drzewiaste. Jako ilustracja tego, jak ustabilizowana jest klasyfikacja, raz nadana nazwa nie może zostać 

zmieniona, nawet jeśli nie jest już dokładna. Na przykład Raymond Dart nadał Dziecku z  Taung nazwę 

Australopithecus. Pomyślał, że to może być przejście między małpami a nami. Ale teraz” jest uważany 

za w pełni w naszej rodzinie, więc dlaczego nie zmienić jego nazwy na Australoanthropus? Próbowano 

tego kilka lat temu, ale Kodeks nie zezwalał na to. W jaki sposób nowe nazwy stają się ważne w 

klasyfikacji? Istnieje trzyetapowa procedura, która obejmuje najpierw dokładne opisanie 

skamieniałości, następnie porównanie skamieniałości ze wszystkimi istniejącymi podobnymi 

skamieniałościami, a na koniec opublikowanie raportu na temat nowej skamieniałości. Po tych 

krokach, wśród zainteresowanych paleoantropologów można rozważać i dyskutować o nowo 

zaproponowanym gatunku. Czas pokaże, czy otrzyma pełną akceptację. Te trzy proste kroki zawierają 



jeszcze kilka szczegółów. Na przykład opublikowany raport musi znajdować się w czasopiśmie, które 

prawdopodobnie przeczytają inni badacze. To nie może być jałmużna w lokalnym pubie. Gwarantuje 

to, że nowa wiedza naukowa jest faktycznie udostępniana. A imię musi być zlatynizowane, czyli 

zapisane jako odpowiednik łaciński. Po raz kolejny odnosi się to do stabilności i skutecznego 

komunikowania się w różnych językach i narodach. Jeśli łacina jest uważana za martwy język, to cóż 

jest bardziej odpowiedniego niż używanie jej do nazywania skamieniałości? 

Najwcześniejszym hominidom zwyczajowo nadawano imię, w tym „człowiek – na przykład Java Man. 

Termin człowiek ogólnie odnosi się do ludzkości. Czasem nadal stosuje się dziś pojęcie człowieka 

(później odniesiemy się do Człowieka Tysiąclecia), ale termin ten jest zastępowany przez rodzaj ludzki. 

Prymitywne cechy obserwowane w skamielinach to te, które występują również w formach przodków, 

Cechy pochodne to te, które wyewoluowały później, po oddzieleniu się od przodka. wysoce elastyczne 

palce, jest to stan pochodny, który oddalił nas od większości innych ssaków. 

Nasza właściwa nazwa 

Do tej pory prawdopodobnie zauważyłeś, że używałem słowa „przedczłowiek” na określenie naszych 

przodków. To wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze, co należy rozumieć przez „człowiek”? Po drugie, jeśli 

niektórzy z naszych wczesnych przodków nie byli jeszcze ludźmi, jak ich nazwiemy? Odpowiedzmy 

najpierw na drugie pytanie. Imię, które jest powszechnie używane do określania wszystkich naszych 

przodków, a także nas, to hominid. Wynika to z klasyfikacji naszej rodziny hominidae. Hominid odnosi 

się zatem do naszej rozszerzonej rodziny. Bardziej szczegółowo definiujemy, co składa się na hominida, 

później, ale na razie odnosi się to do naczelnych, które są w trakcie adaptacji lub które już 

przystosowały się do wyprostowanego chodzenia lub dwunożności. To najłatwiejsza część. Czym jest 

„człowiek”? Jestem prawie pewien, że masz już definicję, która zawiera atrybuty zwykle kojarzone z 

byciem ludzkim. Życzliwość i współczucie to charakterystyczne cechy, które przychodzą na myśl. 

Zwykle nie przyznajemy ich innym zwierzętom lub nieludziom, po części dlatego, że nie można ich 

wyraźnie zademonstrować w ich zachowaniu. Istnieje problem, jeśli chodzi o dokumentowanie 

ludzkich zachowań w prehistorii. Jakie dowody by to wymagało? Prawdopodobnie w prehistorycznych 

zapisach nie zachowały się przekonujące dowody. Dlatego nie jest jasne, czy wczesne hominidy były 

ludźmi. Często mówi się, że wczesne hominidy były prymitywne, a ludy niezachodnie nazywano 

prymitywnymi. Użycie tego terminu w antropologii oznacza aktywność kulturową mniej 

zaawansowaną technologicznie lub stan biologiczny, który pojawił się wcześniej, a następnie rozwinął 

się w stan bardziej zaawansowana lub pochodna. Jeśli argumentujemy, że nasz najbliższy krewny 

naczelny, szympans, nie posiada cech humanitarnych, to możemy wywnioskować, że nasz wspólny 

przodek również nie posiadał tych cech. Co więcej, wnioskowanie mówi nam, że nasza humanitarność 

rozwinęła się jakiś czas po tym, jak nasza linia ewolucyjna oddzieliła się od linii szympansów. Pomimo 

niepewności co do udokumentowania ludzi w zapisie kopalnym, pojawiły się przypuszczenia, że 

hominidy ze środkowego i górnego paleolitu okazywały współczucie osobom zranionym lub 

upośledzonym. To, co ta mała plątanina (a może „tango” jest lepszym sposobem wyrażenia tego) 

oznacza, że stawanie się człowiekiem to proces, który miał miejsce w długim toku ewolucji. Nie będzie 

więc ostrego rozgraniczenia między przedczłowiekiem a człowiekiem – tylko odcienie rozwoju, które 

w zapisie prehistorycznym zachowały się bardzo nieprecyzyjnie. Słyszeliście powiedzenie: „Błąd jest 

rzeczą ludzką”. Być może więc niektóre z odnalezionych skamieniałości hominidów są szczątkami osób, 

które źle oceniły sytuację i popełniły błąd, doprowadzając do śmierci. 

Trend ewolucyjny odnosi się do dostrzegalnych zmian adaptacyjnych, które pokazują etapy rozwoju, a 

nie wydają się w pełni ukończone. Ważnym trendem omówionym w Rozdziale 7 jest rosnący rozmiar 

mózgu hominidów, który trwał około dwóch milionów lat. 



Małupaki to naczelne, w tym lorysy, lemury i wyraki, które ogólnie uważa się za bardziej prymitywne 

lub bardziej podobne do najwcześniej rozwiniętych naczelnych niż bardziej rozwinięte naczelne, w tym 

małpy i małpy człekokształtne. 

Wizualizacja odnosi się do trendu ewolucyjnego naczelnych, w którym oczy i związane z nimi obszary 

mózgu stają się coraz bardziej przystosowane do życia w środowisku nadrzewnym lub drzewiastym. 

Trendy w kierunku ludzi 

Jak już wspomniano, klasyfikacja taksonomiczna jest dość statyczna. Naprawia nazwy w dynamicznym 

procesie ewolucyjnym. Te nazwy są nie tylko pomocne; są również niezbędne do dobrej, a czasem 

gorącej wymiany między paleoantropologami. Ale jeśli chcemy przejrzeć główne zmiany, które 

charakteryzują naszą ewolucję, możemy dodać coś więcej. Tym czymś są trendy ewolucyjne. Główne 

trendy we wcześniejszej ewolucji naczelnych są zwiastunami naszego stawania się człowiekiem. Ustalili 

etapy naszego późniejszego rozwoju. Dlatego musimy przyjrzeć się trendom naczelnych, aby lepiej 

zrozumieć, skąd pochodzimy. Dwa szczególnie interesujące trendy dotyczą naszych oczu i naszych rąk. 

A jeśli przyjdzie ci do głowy koordynacja wzrokowo-ruchowa, to jest to zamierzone. 

Oczy mają to 

Zdolność widzenia naczelnych wywodzi się z ich przystosowania do życia na drzewach – to znaczy z ich 

nadrzewnego przystosowania. Życie na drzewie w trójwymiarowym świecie, który opanowały 

naczelne, obejmowało następującą listę atrybutów ich widzenia: 

* Wizja stereoskopowa lub głębia 

* Wysoka ostrość wzroku (widzenie drobnych szczegółów) 

* Wizja kolorów 

Te cechy wizualne są mniej rozwinięte u małpiatek (takich jak lemury), które zachowują więcej 

warunków występujących u najwcześniejszych wyewoluowanych naczelnych. Małżonkowie są czasami 

uważani za niższych naczelnych. U wyższych naczelnych, włączając małpy, małpy człekokształtne i u 

nas, wszystkie te wizualne adaptacje są dobrze rozwinięte jako warunki pochodne. Ten trend można 

nazwać wizualizacją. 

Podczas gdy wszystkie naczelne mają elastyczne palce na dłoniach, często rozróżnia się użycie tych 

palców do chwytania, zwanego mocnym chwytem, oraz zdolności do podnoszenia małych 

przedmiotów z płaskiej powierzchni, zwanej chwytem precyzyjnym. Ludzie są szczególnie dobrze 

wyposażeni w precyzyjny uchwyt, ale nie pasują tak dobrze do innych naczelnych, zwłaszcza małp 

człekokształtnych, jeśli chodzi o chwytanie mocy. 

Manualizacja odnosi się do trendu ewolucyjnego naczelnych, w którym kończyny przednie i dłonie były 

coraz bardziej przystosowane do karmienia i poruszania się w środowisku nadrzewnym lub drzewnym 

Ręka w usta 

Życie na drzewach jest częściowo zabezpieczone oczami, które widzą, co jest w górze i na dole. T0 

również wspomagają ręce, które potrafią uchwycić sytuację, najczęściej konary drzew. Ta zdolność 

chwytania jest połączona w nadrzewną adaptację naczelnych, gdzie ponownie wyższe naczelne 

rozwinęły większy stopień elastyczności palców rąk i nóg (które u małp i małp człekokształtnych są 

naprawdę podobne do palców). Ale jest w tym coś więcej: elastyczność palców nie tylko pozwala na 

chwytanie konarów drzew, ale także pomaga w czynnościach związanych z karmieniem. W tym miejscu 

koordynacja ręka-oko zyskuje drugie, uzupełniające zastosowanie. Ręce, wraz z bardzo ruchliwymi 



rękami i nogami, ułóż naczelnych w takiej pozycji, aby sięgnąć i złapać pokarm, a następnie przyłożyć 

go do ust. Wyższe naczelne prawdopodobnie zapakowały koordynację wzrokowo-ruchową w wysoce 

wydajny system zarówno do poruszania się między drzewami, jak i jedzenia bezpośrednio z owoców, 

orzechów i liści z ich domu. Ten trend zręczności ręcznej lub manualnej można nazwać manmlizacją. 

Te trendy ewolucji naczelnych, które w rzeczywistości rozpoczęły się około 65 milionów lat temu, 

przygotowały grunt pod dalszy rozwój naszej linii hominidów. Poza tymi dwoma trendami, oto lista 

tego, co nas czeka w naszym dążeniu do ludzi, ułożone w ich kolejności ewolucyjnego rozwoju. 

Trendy prehominidów; 

* Wizualizacja 

* Manualizacja 

Trendy hominidów: 

* Wyprostuj dwunożność 

* Redukcja zębów 

* Ekspansja mózgu 

Trendy te wskazują na proces stawania się człowiekiem. To, co ostatecznie nazywamy człowiekiem, nie 

zostało osiągnięte w jednym zgrabnym pakiecie. Przyszła w częściach i paczkach, wraz z pewnymi 

kompromisami, jak zobaczymy. 

Dendrogram jest graficznym, przypominającym drzewo przedstawieniem ewolucyjnych relacji między 

gatunkami. Im krótsze gałęzie są na wolności, tym bliżej są gatunki, czyli innymi słowy, tym niedawno 

oddzieliły się od wspólnego przodka. 

Powszechne użycie często myli małpy z małpami. To zwykle przybiera formę nazywania szympansów 

małpami w filmach, kreskówkach, a nawet w reklamach kampanii politycznych. To naprawdę zupełnie 

inne rodzaje naczelnych. 

Drzewa genealogiczne 

Pewne narzędzie opisowe jest przydatne do ukazania trwającego procesu zmiany ewolucyjnej. Nazywa 

się to drzewem ewolucyjnym, z wariantową nazwą dendrogramu. Dendrogram jest oparty na 

klasyfikacji taksonomicznej, o której powiedzieliśmy wcześniej relacje ewolucyjne. Jest to nieco 

porównywalne z genealogią lub rodowodem, które dokładniej wskazują przodków i potomków 

rodziny. Odpowiednio nazywa się to drzewem genealogicznym. Poniższy rysunek przedstawia przykład 

dendrogramu opartego na ewolucji naczelnych. Pień drzewa genealogicznego naczelnych dzieli się na 

dwie główne gałęzie niższych naczelnych i wyższych naczelnych. Niższe naczelne, czyli małpiatki, 

obejmują lemury z Madagaskaru (Republika Madagaskaru) oraz lorysy i wyraki z Azji. Zachowują pewne 

cechy, które, jak się uważa, były obecne u najwcześniejszych naczelnych. Wyższe naczelne składają się 

z małp, żyjących w Ameryce Południowej (jak małpa „kapucyna” lub „młynek do organów”) oraz z 

Afryki i Azji (jak makak rezus, który był szeroko stosowany w badaniach medycznych), małpy 

człekokształtne (gibon i orangutan z Azji oraz szympans i goryl z Afryki) – a my, ludzie, z całego świata. 

W przedstawianiu związków ewolucyjnych dendrogram jest w rzeczywistości interpretacją lub czyjąś 

rekonstrukcją tego, czym są te związki. Konsekwencja różnych i sprzecznych interpretacji oznacza, że 

istnieje kilka dendrogramów ewolucji hominidów. Nie zawsze koegzystują bardzo pokojowo. Czas 

może ujawnić, które są dokładniejsze. Ograniczymy liczbę dendrogramów do minimum, a następnie 

wskażemy główne spory. 



 

 

 

 

 

 

  

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Karl Linne był twórcą nowoczesnej klasyfikacji taksonomicznej. 

* Zasady klasyfikacji znajdują się w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Zoologicznej. 

* Wszyscy ludzie są hominidami, ale nie wszystkie hominidy były ludźmi. 

* Wczesne trendy ewolucji naczelnych utorowały drogę ludziom. 

* Drzewa ewolucyjne, czyli dendrogramy, pokazują związki między gatunkami. 

* Naczelne są bardzo zróżnicowane, od małpiatek po ludzi. 

Spacer po spacerze 

W tej części zaczynamy od cech charakterystycznych hominidów, dwunożności (chodzenie na dwóch 

nogach) i proponujemy alternatywne wyjaśnienia, jak i dlaczego tak się stało. Najważniejszym znakiem 

rozpoznawczym hominidów jest jednak mózg. Aby uzyskać zaawansowane wskazówki dotyczące 

rozwoju mózgu, przyjrzyjmy się wytwarzaniu narzędzi. Niemniej jednak twardymi dowodami na 

interpretację ewolucji człowieka są kości i zęby. Zęby dobrze się zachowują i są przydatne w ustalaniu 

schematów żywieniowych. 



Ludzie są dwunożnymi bez piór. To odróżnia nas od naszych ptasich przyjaciół, którzy również zaczęli 

chodzić na tylnych kończynach. Jest małe prawdopodobieństwo, że my i ptaki doszliśmy do tej formy 

lokomocji z tych samych powodów. Z pewnością nie doszliśmy do wyprostowanego dwunożności od 

wspólnego przodka, którego dzieliliśmy. Dwunożność również była z pewnością doniosłym postępem 

w naszym stawaniu się człowiekiem, ściśle konkurując z naszym dużym mózgiem jako znakiem 

rozpoznawczym naszej istoty. Ten rozdział opisuje najwcześniejsze niepodważalne dowody na 

dwunożność u hominidów, a także daje trochę miejsca na najnowsze wiadomości na ten temat. 

Wskazuje, jak zmienne jest nasze stawanie się  człowiekiem jest, ponieważ staliśmy się dwunożni, 

zanim nasz mózg stał się większy, a zęby zmniejszyły się. Rzeczywiście, prawdopodobnie szliśmy, zanim 

rozmawialiśmy. Jakie są zalety możliwości poruszania się na tylnych kończynach? Czy nasi przodkowie 

przeszli przez etap wodny przed lądowaniem na lądzie? Idź tą drogą, aby się dowiedzieć. 

Lucy, Diamentowe Odkrycie 

Donald Johanson urodził się w Chicago w 1943 roku. Podobnie otrzymał doktorat na Wydziale 

Antropologii Uniwersytetu w Chicago. Johnson zorganizował kilka ekspedycji paleoantropologicznych 

do Afryki Wschodniej, w szczególności na stanowisku Hadar w Etiopii. Był założycielem, a obecnie jest 

dyrektorem Institute of Human Origins, afiliowanego przy Arizona State University. 

O wartości skamieniałości, a także artefaktów kulturowych nie decyduje ich wartość pieniężna, ale ich 

użyteczność w dokonywaniu naukowych interpretacji. Sprzedaż skamieniałości i artefaktów na wolnym 

rynku jest mile widziana, a nawet może być nielegalna. 

Dymorfizm płciowy opisuje różnice obserwowane między płciami, najwyraźniej w tych cechach 

morfologicznych związanych ze zdolnością rozrodczą samic. rozwój mięśni widziany z kostnych 

punktów orientacyjnych na szkielecie. Ząb psa również wykazuje dymorfizm płciowy, przy czym samce 

mają większy kły. 

Trwająca dyskusja i ciągłe badania wśród paleoantropologów spekulują na temat szczegółów 

chodzenia Lucy. Czy miała dokładnie ten sam wzorzec chodu, co my teraz? Może nie. Ale wydaje się, 

że nie ma wątpliwości, że ona i cała grupa, którą reprezentuje, byli dobrze przystosowani do 

wyprostowanego dwunożności. Mogli też być całkiem biegli we wspinaniu się po drzewach. 

Wiele zwierząt praktykuje fakultatywną lub kompensacyjną dwunożność, z mniej więcej takimi samymi 

wynikami. Konie i słonie mogą „spacerować” na krótkich dystansach, ale z dość niestabilną 

równowagą. 

W kręgach paleoantropologicznych jest Lucy bardziej znana niż Lucy Arnaz, a.La. Lucille Ball, Lucy, 

podobnie jak w formie skamieniałości, została odkryta przez Donalda Johansona w 1974 roku w 

skamieniałościach w Hadar w Etiopii. Datowanie K-Ar umieściło to miejsce na 3,5 miliona lat temu 

(M.Y.A.). Johanson donosi, że w dniu odkrycia on i jego kolega mieli zaprzestać pomiarów i poszukiwań 

skamieniałości, ponieważ południowe słońce podniosło temperaturę znacznie powyżej 100°C. dla 

niego jak kawałek ramienia hominida. Było to dość śmiałe i pospieszne w ogłoszeniu, ale pierwsze 

wrażenie było coraz bardziej weryfikowane, gdy dwaj badacze nadal znajdowali więcej fragmentów 

tego, co później okazało się szczątkami szkieletu jednego osobnika. Szkielet był gotowy w prawie 40 

procentach! To była prawdziwa perełka odkrycia, rzadka i bardzo cenna. Czy to tylko zbieg okoliczności, 

że podczas długich wieczornych godzin po powrocie do obozu, podczas gdy cała grupa badawcza 

zastanawiała się nad znaczeniem znaleziska, hit Beatlesów „Lucy in the Sky with Diamonds” rozbrzmiał 

z magnetofonu? Tak, prawdopodobnie tak było, ale to dzięki tej piosence opinia publiczna rozpoznała 

Lucy jako najwcześniejszego hominida. Johanson ściśle przestrzegał wymagań dotyczących 

nazewnictwa nowego gatunku. Lucy, wraz z późniejszymi odkrytymi skamieniałościami tego rodzaju, 



są klasyfikowane jako Australopithecus afarensis („australopithecine z regionu Afar w Etiopii”). Co 

jeszcze wiemy o Lucy? Cóż, że była nią. Zachowany obszar miednicy wykazał charakterystyczny rozmiar 

i kształt do ewentualnego noszenia i rodzenia dziecka. Nie można ustalić, czy tak było. Dymorfizm 

płciowy przejawia się w różnicach miednicy obserwowanych u mężczyzn i kobiet. Wiemy też, że Lucy 

była dorosła. Zostało to zdeterminowane przez jej zęby: trzeci ząb trzonowy już się wyrwał. Ten ząb, 

zwany zębem mądrości, wyrzyna się u współczesnych ludzi zwykle w latach 20. XX wieku. Ale tak jak w 

przypadku dostosowania wieku Dziecka z Taung z pierwszym stałym trzonowcem, Lucy 

prawdopodobnie będzie potrzebować również pewnych zmian. Być może w chwili śmierci była późną 

nastolatką. Lucy była wyraźnie dorosłą wielkością dziecka, szacowaną na około 3 stopy wzrostu i wagę 

około 60 funtów. Dla porównania, byłoby to mniej więcej wielkości dzisiejszego pięcio- czy 

sześcioletniego dziecka. Pamiętaj, szukamy ewolucyjnego trendu w kierunku zwiększania rozmiarów 

ciała hominidów. Najwyraźniej ten trend nie zaczął się jeszcze w przypadku Lucy. Najbardziej istotnym 

naukowo aspektem Lucy było to, że chodziła. Skąd wiemy to na pewno? Dowody na dwunożność w 

stanie wyprostowanym są rozsiane po całym szkielecie, ale najlepszy dowód pochodzi ze stawu 

kolanowego. Po prostu, wyprostowane dwunogi mają ustawione pod kątem kości udowe (kość udową) 

od kolana do stawu biodrowego. Tak, jesteśmy „knockkneed”, ale małpy, od których należy odróżnić, 

mają kości udowe, które są wyprostowane w górę i w dół od kolana do biodra. Kąt od kolana do biodra 

pozwala nam przenosić ciężar górnej części ciała przez biodra na nogę, kostkę i stopy, zachowując 

jednocześnie dobre poczucie równowagi podczas stania w pozycji wyprostowanej. Kiedy zaczynamy 

chodzić, zasadniczo przenosimy ciężar ciała do przodu, wytrącając nas z równowagi. Następnie musimy 

postawić następną stopę, zanim upadniemy płasko na twarz. Chodzenie można uznać za kontrolowane 

spadanie. Wielkie małpy (szympansy, goryle i orangi) potrafią stać i poruszać się na tylnych łapach. 

Nazywa się to dwunożnością fakultatywną lub kompensacyjną. Ich chodzenie nie przychodzi z 

łatwością ani z dobrą równowagą. 

Odgałęzienie to sposób poruszania się polegający na wielokrotnym chwytaniu gałęzi drzewa jedną 

ręką, wychylaniu ciała do przodu, a następnie chwytaniu drzewa drugą ręką - stąd wymachy 

ramieniem. 

Prowadzone są aktywne badania, aby dowiedzieć się, czy wczesne hominidy rzeczywiście przeszły fazę 

chodzenia po kostkach, zanim stały się dwunożnymi wyprostowanymi. Od ręki do stopy 

Swingersi  

Małpy są przystosowane do poruszania się po drzewach za pomocą wymachu ramieniem lub ramieniu. 

Brachiacja jest wykonywana przez młode małpy, w mniejszym stopniu przez duże dorosłe osobniki; 

gałęzie drzew mogą nie być wystarczająco silne, aby utrzymać ciężar ciała. Ale nawet jako dorośli 

regularnie podtrzymują się na drzewach swoimi długimi, mocno umięśnionymi ramionami i chwytają 

za ręce z zakrzywionymi palcami. 

Odgałęzienie to sposób poruszania się polegający na wielokrotnym chwytaniu konaru drzewa jedną 

ręką, przechylaniu ciała do przodu, a następnie chwytaniu drzewa drugą ręką – stąd wymachy 

ramieniem. Klękanie Kiedy leżą na ziemi, afrykańskie małpy (szympans i goryl) są w zasadzie 

czworonożnymi – chodzą na czworakach. Zaciskają w pięść i podtrzymują swój ciężar na wierzchu dłoni, 

w okolicy knykci – nie spłaszczonymi dłońmi, jak u małp, a także u ludzkich dzieci, gdy uczą się pełzać i 

chodzić. 

Od ręki do stopy 

Kości stopy Lucy wyglądają prawie jak nasze, ale mają stosunkowo dłuższe palce. Jedną z 

charakterystycznych cech naszej stopy, widzianą u Lucy, jest sposób, w jaki duży palec u nogi pokrywa 



się z pozostałymi czterema palcami. Nie rozciąga się na bok, jak kciuk i duży palec u małpy. Ta pozycja 

podobna do kciuka pozwala oczywiście stopie pracować jak chwytająca dłoń. Wygląda więc na to, że 

Lucy używała stóp do chodzenia, a mniej do chwytania. Dowody potwierdzające kształt stopy Lucy 

pojawiły się w najbardziej spektakularny sposób w miejscu położonym na południe od wąwozu 

Olduvai. 

Ponieważ nasz mały palec u nogi jest mały, niektórzy przypuszczają, że jest w drodze i że kiedyś w 

przyszłości ludzie będą mieli cztery zamiast pięciu. Ten trend w naszej ewolucji nie wydaje się wcale 

prawdopodobny. Nasz mały palec u nogi nadal funkcjonuje dobrze i pomaga nam zachować 

równowagę. Wbrew niektórym opiniom, obcisłe buty prawdopodobnie nie zmienią biegu ewolucji 

człowieka. 

Ślady stóp w popiele 

W 1976 roku Mary Leakey i jej zespół prowadzili badania terenowe w Laetoli, gdzie prehistoryczne 

badania trwały cztery dekady, z ograniczonym powodzeniem w poszukiwaniu skamieniałości 

hominidów. Pewnego dnia, gdy zespół robił sobie przerwę i żartobliwie rzucał suszonym słoniowym 

łajnem w stylu Frisbee, jeden z członków zauważył dziwne wrażenia w odsłoniętych warstwach popiołu 

w korycie strumienia. Słusznie założył, że są to starożytne wgłębienia zwierząt kopalnych. Jednak 

dopiero w następnym roku zwrócono na nie większą uwagę. Wtedy Mary Leakey i jej zespół odkryli 

ślady wrażeń, które przekonały Leakey przynajmniej, że hominidy kiedyś tu chodziły. Początkowo nie 

wszyscy, którzy widzieli wrażenia, byli tacy pewni. Ale ślady stóp przetrwały próbę czasu, że tak 

powiem. Obecnie uważa się je na ogół za długą sekwencję odcisków stóp wykonanych przez dwa lub 

być może trzy hominidy podczas podróży przez wilgotną warstwę popiołu około 3,7 miliona lat temu, 

jak podekscytowany metodą K-Ar. Dlaczego byli tak blisko niedawno aktywnego wulkanu? Skąd jechali 

lub skąd pochodzili? To pytania, które pobudzają umysł badacza. Odciski stóp Lucy i Laetoli dostarczyły 

wyraźnych dowodów na to, że dwunożność rozwinęła się podczas formowania linii hominidów ponad 

3,5 miliona lat temu. Ponieważ dowody były tak solidne, wszelkie podziały lub rozłamy między 

hominidami a małpami musiały nastąpić jeszcze wcześniej i należy spodziewać się mniej wyraźnych 

różnic. Później omówimy nowo odkryte skamieniałości, które odnoszą się do tej sprawy. 

Wzory Mozaiki 

W naszym prehistorycznym rozwoju chodzenie pojawiło się przed rozmową i wiele innych unikalnych 

ludzkich cech. Ten niejednolity wzór został opisany jako mozaika. W tym sensie nasze współczesne ja 

było obrazem w toku miliony lat temu, z fragmentami do dodania po drodze. Od Lucy staliśmy się coraz 

więksi, z bardzo rozbudowanymi mózgami, nieco zmniejszoną wielkością zębów, co skutkuje bardziej 

płaskimi twarzami i rosnącą zależnością naszego życia od zachowań kulturowych.  

Mozaika odnosi się do ewolucji u ludzi, która zachodziła w sekwencji kroków, a nie wszystkich naraz. 

Na przykład dwunożność miała miejsce przed ekspansją mózgu i redukcją zębów. 

Te stopy są stworzone do chodzenia 

Teraz, gdy przedstawiliśmy dowody na to, że hominidy są dwunożnymi, musimy zmierzyć się z 

trudniejszym pytaniem. Dlaczego hominidy zaczęły chodzić na tylnych kończynach? Zazwyczaj 

proponuje się dwa główne scenariusze: albo zostali do tego zmuszeni, albo okazja, która się pojawiła. 

Połączenie konieczności i sprzyjających okoliczności może być trzecią możliwością wyjaśnienia, 

dlaczego nasze stopy najlepiej nadają się do chodzenia. Jednocześnie nasze ręce nie działają tak dobrze 

w tym charakterze, ale bardzo dobrze służą nam do manipulacji.  

Model użycia narzędzia 



Nie tak dawno było dość powszechnie akceptowane, że nasi przodkowie stali się dwunożnymi, aby 

uwolnić ręce do wytwarzania i używania narzędzi. W tamtych czasach krążyło popularne powiedzenie: 

„Narzędzia tworzą człowieka”. Cóż, dwunożna Lucy pojawiła się co najmniej milion lat, zanim pojawiły 

się jakiekolwiek konkretne dowody na wytwarzanie narzędzi z kamienia – i oczywiście nie jest 

mężczyzną. Ten wcześniejszy model zawierał narzędzia do produkcji wraz ze zwiększeniem rozmiaru 

mózgu, redukcją zębów i, oczywiście, kluczowym składnikiem, dwunożnością. Ponieważ hominidy 3,5 

miliona lat temu miały małe mózgi, stosunkowo większe kły i najwyraźniej żadnych kamiennych 

narzędzi, ten model został w dużej mierze odrzucony. Został zastąpiony nowymi platformami, na 

których można stanąć. 

Hominidy opuściły drzewa 

Model sawannowy rozpoczyna się od zmian klimatycznych w kierunku bardziej suchych warunków, 

które doprowadziły do kurczenia się lasów w Afryce Wschodniej. Oczywiście oznaczałoby to utratę 

siedliska i domu dla prehominidów. Czy to z wyboru, czy z konieczności, niektóre z tych prehominidów 

najechały na bardziej otwarte łąki lub sawannę. Inwazja ta następnie spowodowała zmiany w 

zachowaniu - a z czasem w morfologii - aby prehominidy stały się hominidami dzięki adaptacji 

dwunożnej. Stanie prosto pozwoliłoby hominidom lepiej widzieć ponad wysokimi trawami w 

poszukiwaniu jedzenia, partnerów i wrogów. To oczywiście poprawiłoby ich przetrwanie. Przypuszcza 

się również, że ręce uwolnione od lokomocji mogą wykonywać szereg zachowań sprzyjających 

przetrwaniu, takich jak noszenie i opieka nad dziećmi. A więcej dzieci oznacza większy sukces mierzony 

w rachunkach ewolucyjnych. 

Model sawanny sugeruje, że hominidy stały się wyprostowane dwunożne, ponieważ ich dawna 

ojczyzna drzew została zredukowana przez bardziej suchy klimat i zamieszkały na dużych trawiastych 

sawannach Afryki Wschodniej. 

Pomyślna reprodukcja jest ważna dla przetrwania gatunku. Ale dwie strategie otrzymują 

kontynuowane dochodzenie. Jedna opiera się na posiadaniu jak największej liczby potomstwa, ale przy 

niewielkiej inwestycji rodziców. Drugim jest ograniczenie liczby produkowanego potomstwa, ale 

poświęcenie dużej ilości opieki rodzicielskiej nad każdym z nich, aby zwiększyć jego szanse na przeżycie. 

Tryb mieszkania na drzewie! sugeruje, że najbliżsi przodkowie hominidów używali postawy dwunożnej, 

nawet gdy nadal zamieszkiwały wolne przestrzenie, a następnie rozwijały to zachowanie, gdy stały się 

bardziej naziemne. 

Stać przed Lucy? 

Od czasu odkrycia Lucy w 1974 roku i wielu innych okazów zaliczonych do około 3*5 M.Y.A. 

Australopithecus afarensis, odkryto dodatkowe kuszące skamieliny, które mogą przedłużyć 

pochodzenie hominidów dalej w czasie. Jedno z takich odkryć zostało zgłoszone w 1995 roku. Nazywa 

się Australopithecus anamensis i jest datowane na 3,9 M.Y.A. oraz 4,2 M.Y.A. Część „anam” oznacza 

„jezioro” w języku Turkana, którym posługują się ludzie mieszkający w pobliżu miejsca na wschód od 

jeziora Turkana w Kenii. Znaleziono całkiem sporo zębów, ale najbardziej znaczący był fragment kości 

podudzia, który wydawał się wskazywać na dwunożność. Inne kości szkieletu i czaszki, a także zęby, 

uważano za raczej małpokształtne. Wydaje się to odpowiadać sytuacji widzianej w Lucy, ale teraz 

zakres czasowy pochodzenia hominidów został wydłużony o około pół miliona lat wstecz. Jak to często 

bywa w badaniach prehistorycznych i paleoantropologicznych, gdy wydaje się, że zebrano 

wystarczającą ilość dowodów, nie oczekuje się większych zmian. Poprzednie modele tego, kiedy, jak i 

dlaczego rozwinął się dwunożność, wydawały się całkiem dobrze pokrywać grunt. Nie było wielkich 

niespodzianek. Niespodzianka! Nowe odkrycie dokonane w listopadzie 2000 r. ma potencjał, aby 



wykorzenić drzewo genealogiczne hominidów aż do jego korzeni. Połączony zespół naukowców z 

College de France i Community Museum of Kenya odkrył skamieliny z miejsca na wzgórzach Tugen w 

Kenii. Potwierdzona data K-AJ- około 6 M.Y.A. pochodzi z dwóch warstw wulkanicznych, które 

umieściły lub „zamknęły” skamieliny. Taka sytuacja nie daje dużej szansy na pomyłkę w wyznaczeniu 

daty. Naukowcy twierdzą, że te skamieliny to hominidy. Przypomnij sobie, że dwunożność jest tutaj 

cechą definiującą. Cóż, dowody opierają się na szczegółach widocznych w kości udowej lub kości 

udowej, które są mniej jednoznaczne niż kąt kolanowo-biodrowy, o którym mówiliśmy wcześniej. Ale 

jest jeszcze jedna wskazówka widoczna w zębach, które naukowcy uważają za podobne do hominidów. 

W następnym rozdziale omówiono, w jaki sposób zęby dostarczają wskazówek do prehistorii. Należy 

również zauważyć, że dowody na dwunożność, a tym samym na pochodzenie hominidów, będą mniej 

jednoznaczne, im bliżej wspólnego przodka hominidów i małp człekokształtnych. Naukowa nazwa 

nadana nowemu odkryciu to Orrorin tugenensis. (Spróbuj powiedzieć, że z francuskim przetoczonym 

trzy razy.) W zestawieniu z czasem odkrycia zyskała potoczną nazwę Człowiek Tysiąclecia. Aby 

zobaczyć, czy rzeczywiście jest to hominid, należy rozważyć kilka implikacji. Po pierwsze, rozłam między 

naszą linią rodzinną a tymi, które doprowadziły do powstania współczesnych małp człekokształtnych, 

miałby miejsce znacznie wcześniej niż teraz sądzono. Ale potem to wydarzenie rozszczepienia zmieniło 

się znacznie w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Około 20 lat temu sądzono, że podział miał miejsce około 

15 M.Y.A. Następnie, za pomocą nowo zastosowanej analizy genetycznej, został przeniesiony aż do 

około 5 M.Y.A. Millenium Man cofnąłby to nieco w czasie. Następnie jest kwestia drzew – prawdziwych 

drzew, a nie dendrogramów. Millenium Man żył w czasach przed zmianą klimatu i zmniejszeniem liczby 

lasów w Afryce Wschodniej, więc stworzenie prawdopodobnie zamieszkiwało drzewa. Nie stanowi to 

problemu dla naukowców, ponieważ uważają, że konary drzew były żłobkiem do chodzenia. Pamiętaj, 

że „hipoteza żywienia posturalnego” Kevina Hunta proponowała coś podobnego. W rzeczywistości 

główną różnicą jest to, że scenariusz oparty na nowym odkryciu przedstawia prehominidy chodzące po 

konarach drzew, podobnie jak u „czerwonej małpy” lub orangutana, a nie szympansa. Ponownie 

pojawia się analogia naczelnych. W rezultacie model sawanny dla dwunożności dołącza do modelu 

tooFuse, ponieważ nie jest obecnie dobrze obsługiwany w porównaniu z modelem zamieszkiwania 

drzewa. Ale poczekaj: zaproponowano dwa inne modele. Trzeba przyznać, że model lotniczy był 

oferowany tylko żartobliwie w publikacji poświęconej żartowaniu, The Journal of Irreproducible 

Results. To pozostawia model wodny, który większość, jeśli nie wszyscy, paleoantropologowie 

zaklasyfikowaliby również do kategorii mniej niż poważnej. 

Analizy genetycznej nie można przeprowadzić bezpośrednio na tych skamielinach, ponieważ nie można 

z nich odzyskać materiału genetycznego. Przeprowadzona analiza genetyczna porównuje współczesne 

naczelne i szacuje, jak dawno miały miejsce podziały między nimi. 

 

Donald Johanson uważa, że Lucy faktycznie mieszkała w bardziej zalesionym środowisku niż wcześniej 

proponowano. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się całkiem prawdopodobne, że hominidy nadal żyły i 

podróżowały w pobliżu niezawodnych źródeł wody oferowanych przez brzegi jezior i rzek 

 

Teoria wodnych małp - wszystko mokre? 

Teoria Aquatic Ape (AAT) istnieje w jakiejś formie od ponad 75 lat. Jej najnowszym orędownikiem jest 

Elaine Morgan. Doszła do błędu w modelu ewolucji człowieka na sawannie, głównie ze względu na to, 

co twierdzi, że nie jest w stanie w pełni wyjaśnić większości tego, co uważa się za ludzkie. Godne uwagi 

są takie cechy, jak względna bezwłosość, warstwa tłuszczu tuż pod skórą i charakterystyczny dla 

hominidów dwunożność. Pierwsze dwa z tych trzech można znaleźć u ssaków wodnych, takich jak 



słynna gwiazda telewizyjna, delfin Flipper. Przynajmniej pierwsza cecha, nasza tak zwana naga skóra, 

jest zawarta w modelu sawannowym i jest związana z naszą zdolnością do efektywnej utraty ciepła 

ciała poprzez pocenie się w gorącym, nasłonecznionym środowisku otwartych łąk. Istnieje również 

możliwość dość szybkiego ponownego włączenia tych genów, które kontrolują wzrost włosów 

wywodzących się z naszych obfitych mieszków włosowych, tym samym odwracając wyłączenie tych 

genów w czasach początków hominidów. AAT sugeruje, że powodzie siedlisk lub być może niedobór 

pożywienia zmusiły prehominidy do wody wzdłuż wschodnioafrykańskiego wybrzeża. Włosy zostałyby 

utracone, aby usprawnić ciało do pływania, a tłuszcz zostałby zmagazynowany do izolacji ciała przed 

zimną temperaturą wody. A co z dwunożnością? Chodzenie prosto w wodzie utrzymuje głowę wyżej. 

Byłoby to korzystne - i wyraźna poprawa w stosunku do utonięcia. Wyobraź sobie, że ewolucja 

człowieka przybrała inny obrót w tym scenariuszu. Mogliśmy dołączyć do Flippera jako stworzenia 

podmorskie. Rozjaśnianie AAT jest łatwe; po prostu nie zebrało wystarczającego poparcia naukowego, 

aby zasługiwać na poważne rozważenie. Może stać się jeszcze mniej wiarygodny z powodu odejścia od 

modelu sawanny w kierunku modelu zadrzewienia. To usunęłoby folię, którą AAT ustawia, aby się 

przeciwstawić. Żaden model pochodzenia dwunożności nie jest obecnie i być może nigdy nie zostanie 

w pełni udokumentowany. Wiemy, że tak się stało i idziemy na dobre lub na złe. Z dowodów wynika, 

że Lucy prawdopodobnie wspinała się na drzewa, ale ocenia się również, że jest dobrze przystosowana 

do dwunożności – ale nie w takim stopniu, jak my. Nie oznacza to, że jesteśmy w pełni przystosowani 

lub że nie płacimy określonej ceny za przyjęcie naszej postawy wyprostowanej. Dobrą lekcją wydaje się 

być to, że żadna adaptacja nigdy nie jest doskonała. W pewnym sensie ten rozdział rozpoczyna długą 

drogę do stania się człowiekiem. Naszym pierwszym krokiem, dosłownie, było nabycie naszego 

unikalnego wzorca lokomotorycznego naczelnych, dwunożności. Odchodzimy teraz od naszych stóp i 

przechodzimy do następnego rozdziału, który dotyczy naszych ust. Miejmy nadzieję, że tego 

pierwszego nie będzie można umieścić w drugim.  

Należy zauważyć, że ludzie są stosunkowo owłosieni i niewiele różnią się od małp człekokształtnych z 

punktu widzenia liczby mieszków włosowych lub miejsc wzrostu włosów. To, co się różni, to długość 

włosów. Błędem jest uważać się za nagich włosów lub całkowicie pozbawionych możliwości 

zapuszczania dłuższych włosów na naszym ciele. 

Naszej niepełnej adaptacji do dwunożności towarzyszy wiele dolegliwości, w tym bóle krzyża, żylaki, 

przepukliny, i problemy ze stopami. Szkoda biednej osoby, która kończy z tym wszystkim. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Lucy dostarcza przekonujących dowodów na pochodzenie hominidów około 3,5 miliona lat temu. 

* Obecnie proponuje się kilka modeli uwzględniających adaptację do dwunożności u hominidów. 

* Brak solidnych dowodów potwierdzających teorię Aquatic Ape. 

*Ewolucja człowieka przebiegała etapami jako wzór mozaiki. 

* Nowe odkrycia skamielin mogą cofnąć pochodzenie hominidów o kolejne pół miliona lat, a nawet 

znacznie dłużej. 

Zębate Opowieści 

To ironiczny zwrot ewolucyjnego losu, że mamy tak wiele trudności z utrzymaniem zdrowego zestawu 

zębów, gdy żyjemy. Było to jeszcze bardziej prawdziwe przed fluoryzacją. Jednak po śmierci zęby 

zachowują się tak dobrze, że stanowią nieproporcjonalnie duży procent odzyskanych materiałów 

kopalnych. To dlatego, że są tak mocno zmineralizowane. Dobrą stroną jest to, że zęby mają wysoką 



wartość diagnostyczną, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o znaczeniu ewolucyjnym. Są więc cenne 

i jest ich dużo w zapisie kopalnym. W tym rozdziale omówiono sposoby, dzięki którym zęby były 

pomocne w zrozumieniu zmian ewolucyjnych, szczególnie związanych z nawykami żywieniowymi 

wczesnych hominidów. Porównujemy nasze zęby z zębami małp człekokształtnych i skupiamy się na 

plioceńskich hominidach, które są pretendentami do roli naszych bezpośrednich przodków. 

Formuła dentystyczna 

Gdybyś spojrzał w paszczę aligatora – z bezpiecznej odległości, oczywiście - zobaczysz serię zębów, 

które są dość podobne w kształcie, ale różniące się wielkością. Mówi się, że są to zęby bomodontyczne 

(„te same zęby”). Ale spójrz we własne usta, a zobaczysz zęby, które różnią się zarówno wielkością, jak 

i kształtem. Nazywa się to beterodoncją („inne” lub „inne zęby”). Heterodoncja jest charakterystyczna 

dla wszystkich naczelnych i dlatego byłaby obecna u wszystkich wcześniejszych hominidów. Ale liczba 

różnych rodzajów lub kształtów zębów nie jest taka sama dla wszystkich naczelnych, ani też nie 

wszystkie naczelne mają taką samą całkowitą liczbę zębów. Paleoantropolodzy uznali za wygodne 

podsumowanie tych informacji w formule dentystycznej. Użyjmy ludzkiego uzębienia lub zestawu 

zębów, aby to zilustrować. Zwykle ludzie mają łącznie 32 zęby, 16 w górnej szczęce i kolejne 16 w dolnej 

szczęce. Każdą szczękę można wtedy podzielić na połówki po osiem zębów, jeśli zaczniemy od przedniej 

i środkowej części jamy ustnej. Biorąc pod uwagę zarówno górną, jak i dolną szczękę, istnieją cztery 

sekcje lub ćwiartki. Pracując tylko z tymi ośmioma zębami, możemy podzielić je na cztery różne rodzaje: 

siekacze (I), kły (c), przedtrzonowce (P) i trzonowce (M). Teraz, aby dojść do wzoru dentystycznego, po 

prostu liczymy liczbę każdego rodzaju. Dla ludzi to jest 2I:1C:2P:3M, czyli 2:1:2:3 = 8. W sumie na 4 

kwadranty mamy 32 zęby. Dzielimy się tą formułą dentystyczną ze wszystkimi małpami 

człekokształtnymi pochodzącymi z Azji i Afryki. 

Homodont odnosi się do zębów, które są bardzo podobne w kształcie, ale różnią się rozmiarem. Są one 

zwykle spotykane u gadów. Zęby heterodontów różnią się wielkością i kształtem i generalnie występują 

u ssaków i wszystkich naczelnych, w tym u ludzi. 

Wzór dentystyczny to skrócona notacja określająca liczbę siekaczy, kłów, przedtrzonowców i 

trzonowców w jednym kwadrancie wszystkich zębów znajdujących się zarówno w górnej, jak i dolnej 

szczęce. 

Formuła dla niemowląt 

Oczywiście dzieci zaczynają od zestawu zębów mlecznych, które w miarę wyrzynania się od dołu 

zastępują zęby stałe. Termin zęby stałe należy umieścić w cudzysłowie. Formuła dentystyczna dla 

pierwszego zestawu dziecka to 2 I :1C :2 M lub 2 : 1:2 = 5 , a tym razem 4 kwadranty = łącznie 20 zębów 

. Zestaw liściasty jest zwykle kompletny w wieku około dwóch lat, daj lub bierz kilka miesięcy. 

Następnie szczęki dziecka muszą się rozwijać i rosnąć, aby pomieścić drugi zestaw zębów, w 

przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z zatłoczeniem. A to może oznaczać leczenie ortodontyczne 

i aparaty ortodontyczne. 

 

Korona zęba 

Wykorzystaliśmy już informacje o erupcjach zębów na dwóch omówionych wcześniej skamielinach. Po 

pierwsze, Dziecku z Taung przypisano przybliżony wiek w oparciu o czas erupcji pierwszego stałego 

zęba trzonowego. To byłoby około sześciu lat dla dzieci dzisiaj, ale prawdopodobnie było to dużo 

wcześniej w przypadku wczesnych hominidów, takich jak Dziecko z Taung. Wtedy Lucy postanowiła, że 

będzie dorosła, ponieważ doszło do wyrznięcia się jej trzeciego stałego zęba trzonowego. U dzisiejszych 



ludzi ten ząb wyrzyna się około 18 lat, ale może być opóźniony do lat 20-tych. Lub może w ogóle nie 

wystąpić, jeśli ząb mądrości zostanie wbity w drugi trzonowiec. Oj - prawdopodobnie wiesz, co to 

znaczy. Wzory wyrzynania się zębów są przydatne do szacowania wieku przez cały okres wzrostu 

dziecka – a w przypadku trzeciego zęba trzonowego nawet we wczesnej dorosłości. Jednak wyrzynanie 

zębów musi być stosowane z ostrożnością w przypadku wczesnych hominidów, ponieważ ich czas 

rozwoju zębów nie był dokładnie taki sam jak u nas. Był zaawansowany, ponieważ dorastali szybciej i 

umierali wcześniej niż my dzisiaj. 

Dlaczego trzeci ząb trzonowy nazywa się zębem mądrości? Początki tego zastosowania sięgają co 

najmniej początku XIX wieku. Odnosi się do faktu, że skoro ten ząb wybucha w późnych latach 

nastoletnich, przypuszcza się, że zbiegł się on z osiągnięciem mądrości.  

Utrata zęba 

Połączenie kwadrantów oznacza, że dorośli mają 4 x 8 = 32 zęby, podobnie jak wszyscy nasi przodkowie 

hominidów. Ale znacznie wcześniej w naszej ewolucji, w początkowych stadiach ewolucji naczelnych, 

wzór zębowy był prawdopodobnie 2: 1:3:3. Różnica polega na dodatkowym przedtrzonowym. 

Cofnięcie się jeszcze dalej wydaje się wskazywać, że nasi przodkowie ssaków mieli więcej zębów. Tak 

więc istnieje długoterminowy trend ewolucyjny w kierunku zmniejszenia liczby zębów u ssaków i 

naczelnych. Ale przez ostatnie dziesiątki milionów lat nie doszło do utraty zębów. Oznacza to, że gdy 

śledzimy nasze pochodzenie i późniejszy rozwój hominidów, będziemy przyglądać się tylko zmianom 

wielkości i kształtu zębów. Pojawiły się przypuszczenia, że współcześni ludzie tracą trzecie zęby 

trzonowe, czyli zęby mądrości. Ten ząb jest najbardziej zmienny pod względem wielkości i kształtu oraz 

czasu, w którym wybuchnie. Być może ta zmienność jest spowodowana przez nasze intensywne 

spożywanie miękkiej i przetworzonej żywności, wraz z rosnącą ekspozycją na substancje wpływające 

na wzrost. Może więc być tak, że stłoczenie zębów wynika z nieprawidłowego wzrostu szczęk. 

U około 20 procent ludzi w Stanach Zjednoczonych trzeci ząb trzonowy w ogóle nie wybucha. 

Zaklinowanie się trzonowca może być wynikiem braku wzrostu szczęki. Czy to może być ewolucyjny 

trend w trakcie tworzenia? Z pewnością nie ma w tej chwili odpowiedzi. 

Wczesne homimdy miały grubszą powłokę emaliową niż u skamieniałych lub współczesnych małp 

człekokształtnych. Wynika to z różnych ruchów żucia lub mechaniki. Bez zazębiających się kłów 

hominidy mogą obracać lub obracać szczęki, przesuwając do siebie górną i dolną powierzchnię korony. 

Zagęszczone szkliwo adaptacyjne spowalnia zużycie korony. 

Części zęba 

Podstawowymi częściami zęba są korona, szyja i korzenie. Zęby różnią się zarówno powierzchnią 

korony, jak i liczbą korzeni. Jest to wskazówka, że różnie ukształtowane zęby pełnią różne funkcje, o 

czym pokrótce omówimy. Zewnętrzna powłoka lub szkliwo zęba sprawia, że jest on tak twardy. Emalia 

jest całkowicie zmineralizowana. Ale wewnątrz zęba, w jamie miazgi, znajdują się naczynia i nerwy 

(mogłeś to wyczuć), które utrzymują ząb w zdrowiu. W zapisie kopalnym zęby są nadal osadzone w 

szczękach lub bardzo często występują same. Skamieniałe zęby mają fragmenty szkliwa nadal 

nienaruszone, a czasami nawet cała zewnętrzna powłoka zostaje zachowana. 

Przeżuwaj to 

Jedz jabłko. Albo pomyśl o zjedzeniu jabłka. Najpierw wgryzasz się w niego, a następnie przenosisz ten 

kęs do tyłu i kontynuujesz żucie. Gryzienie i żucie to różne funkcje wspomagane przez różne kształty 

zębów. Z przodu znajdują się siekacze i kły do odgryzania lub odcinania końcówki kawałka jedzenia. Za 



nimi znajdują się przedtrzonowce i trzonowce, które rozdrabniają to jedzenie. Te dwa kroki oczywiście 

przygotowują nasze spożywane pokarmy do połknięcia i pomagają w ich trawieniu. 

Wskazówki  dla kłów 

Pomijając hrabiego Draculę, prawdziwi ludzie mają raczej słabe kły w porównaniu z innymi naczelnymi. 

Paleoantropofogiści mogą maksymalnie wykorzystać ten fakt, gdy w skamieniałościach znajdą tylko 

jeden ząb. Małe kły oznaczają status hominidów. Przypomnijmy, że Dziecko z Taung zostało 

sklasyfikowane jako hominid na podstawie jego stosunkowo małego kła. Lucy wykazywała w zębach 

mieszankę małpich i ludzkich cech. Na przykład jej pies był mniejszy niż to, czego oczekuje się od małpy 

człekokształtnej, ale większy niż u późniejszych hominidów. Mozaikowy obraz ludzi był wciąż rozwijany 

za czasów Lucy. Dlaczego małpy człekokształtne mają tak duże kły? Kły przypominające kły mogą 

oczywiście być przydatne jako broń do obrony lub ataku przeciwko zagrażającym wrogom. Ale 

afrykańskie małpy człekokształtne nie mają żadnych większych drapieżników, poza kłusownictwem 

ludzkich myśliwych. Szympansy, ale nie goryle, od czasu do czasu polują na małpy, więc ich w tych 

odcinkach polowań wchodzą w grę psy. Wtedy też małpy człekokształtne są silnie dymorficzne, a samce 

mają większe kły. Przypuszcza się, że duże kły mogą pomóc w określeniu, który samiec byłby najbardziej 

odpowiedni na partnera. W takich okolicznościach na ogół wyświetlane są kły rywalizujących samców, 

a rzeczywiste ataki i walki nie zawsze mają miejsce. Posiadanie kłów ma w tym kontekście prawdziwe 

znaczenie jako środek odstraszający. Sytuacje te zostały również zinterpretowane jako kobiety 

dokonujące wyboru spośród konkurujących samców. Trzecią linią rozumowania jest to, że kły są 

przydatne w zachowaniach żywieniowych. Goryle potrafią rozłupywać łodygi bambusa i wydobywać 

miękką miazgę dzięki zdolności ich kłów. Inne naczelne używają swoich kłów do przekłuwania owoców. 

Te obserwacje są ważne, ponieważ ustanawiają wiele podstaw adaptacyjnych dla posiadania dużych 

kłów. W tym przypadku wyposażają naczelnych we wbudowane narzędzia do jedzenia. Wcześniej 

omówiliśmy model sawanny dla dwunożności, który proponował zmniejszenie rozmiaru psa, gdy 

rogaszki zaczęły wytwarzać narzędzia wargowe. Argumentowano, że narzędzia zastąpią potrzebę 

dużych kłów. Jednak wczesne horninidy, takie jak Lucy, która była dwunożna, miały kły średniej 

wielkości, ale nie miały kamiennych narzędzi. Lucy, przedstawicielka gatunku Australopithecus 

afarensis, jest powszechnie uważana za hominida bezpośrednio w naszej linii ewolucji. Jakie są 

dodatkowe dowody kopalne plioceńskich horninidów? Wróćmy do ludzkiego zapisu 

paleontologicznego i rozważmy niektóre skamieniałości hominidów pod kątem ich cech uzębienia. Ich 

zęby mogą stanowić podstawę do odpowiedzi na pytania dotyczące naszych bezpośrednich przodków. 

Znalezienie wysoce diagnostycznego pojedynczego zęba, takiego jak kieł, pozwala na pewne szersze 

wnioskowanie na temat innych powiązanych cech tworzących kompleks. Na przykład duży kieł w 

kształcie stożka sugerowałby, że ta osoba miała również psią lukę i inne powiązane cechy, które 

składają się na kompleks kła. 

Wyjaśnienie, dlaczego wczesne horninidy wykazują pewne zmniejszenie wielkości psów, wymaga 

dalszych badań. Wygląda na to, że analogia z naczelnymi nie będzie zbyt pomocna w tym względzie, 

ponieważ wszystkie naczelne niebędące ludźmi mają duże kły. 

Solidne i kołyskowe australopiteki 

Kilka lat temu podjęto próbę wyjaśnienia, dlaczego niektóre australopiteki (zwane wytrzymałymi) 

miały bardzo duże zęby trzonowe i małe kły, podczas gdy inna grupa (zwana gracile) miała ogólnie duże 

zęby. Stało się to znane dzięki „hipotezie dietetycznej”, zaproponowanej przez Johna T. Robinsona. 

Przedstawiamy to pokrótce, ale najpierw trochę tła. 



John Robinson urodził się i kształcił się w RPA. Wraz ze swoim kolegą Robertem Broomem odegrał 

kluczową rolę w odkryciu setek skamieniałości hominidów w regionie Transwalu od lat 40. XX wieku. 

Po opuszczeniu University of Witwatersrand w 1963 dołączył do wydziału na University of Wisconsin-

Modison i kontynuował swoją przełomową pracę w paleoantropologii. Zmarł w 2001 roku w wieku 78 

lat. 

Znalezienie krewnych dzieci z Taung? 

W latach 30. XX wieku, wkrótce po odkryciu Dziecka z Taung, w Afryce Południowej znaleziono więcej 

skamieniałości hominidów. Te odkrycia skamieniałości były bardzo ważne dla budowania 

autentyczności skamieniałości Taunga. Po raz kolejny te skamieliny pochodziły z Afryki Południowej, z 

jaskiń kamieniołomów skupionych w Dolinie Transwalu. Pozyskiwanie skamieniałości hominidów z tych 

miejsc trwa do dziś. Obecnie dostępne są setki okazów kopalnych, składających się z czaszek, szczęk z 

zębami i wielu kości szkieletu pozaczaszkowego. Należy zauważyć, że kości bioder i nóg wyraźnie 

wskazują, że wszystkie te hominidy były dwunożne. Ponownie toczy się nieustanna debata na temat 

tego, czy szli dokładnie tak, jak my dzisiaj. Ważne jest to, że były przystosowane do chodzenia, co czyni 

je naszymi możliwymi przodkami. Podobnie przynajmniej część z nich mogła pochodzić z grupy Lucy, 

A. afarensis. W latach pięćdziesiątych John T. Robinson, który był wówczas na Uniwersytecie 

Witwatersrand, zaczął publikować swoje interpretacje nowo odkrytych skamieniałości z jaskiń 

Transwalu. Robinson ustalił, że hominidy można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa została 

umieszczona w tej samej kategorii taksonomicznej utworzonej dla Dziecka z Taung. Były to osobniki 

dorosłe Australopithecus africanus. Druga grupa była postrzegana jako zupełnie inna; po kilku 

początkowych zmianach klasyfikacji, obecnie jest zwykle znany jako Australopithecus robustus. Myślę, 

że nazwa robustusa daje wskazówkę, jak wyglądał. „Solidny” oznacza tu umięśniony i mocno 

zbudowany. Jego kontrapunkt, A, africanus, stał się znany jako smukła forma australopitycyny. 

„Gracile” odnosi się do słabszej, mniej muskularnej budowy ciała. 

Post-czaszkowy odnosi się do całego szkieletu poniżej głowy. 

Ciało podwójne 

Zarówno formy gracile, jak i robustus miały od 4 do 5 stóp wysokości. Porównaj to z Lucy, o której 

powiedzieliśmy, że ma około 3 stóp wzrostu. Tak więc trend hominidów w kierunku zwiększania 

rozmiarów ciała znacznie wzrósł. Ale jest też dość duża różnica w ich datach. Wszyscy żyli w pliocenie, 

ale w różnych okresach. Lucy istniała około 3,5 Mr. i 2,0 M.Y.A. Robustus przyszedł nieco później, 

między 2,5 M.Y.A. i 1,0 M.Y.A. Więc ten skok wielkości ciała był naprawdę w zwolnionym tempie. Czym 

różnią się te dwie formy? Cóż, robustus był prawdopodobnie dużo cięższy i bardziej krępy w budowie 

ciała. Dorosłe samce mogły ważyć 100 funtów, a kobiety 70 funtów. Gracile prawdopodobnie ważyła 

nieco więcej niż połowę tego. 

Paleoantropogowie nadal wypracowują sposoby szacowania rozmiaru i masy ciała wczesnych 

hominidów. Kości i znajdujące się na nich oznaczenia mięśni mogą być do tego bardzo przydatne. 

Ugryzienie poza czasem 

Ale prawdziwą różnicę między nimi widać było w ich zębach. Robustus posiadał ogromne zęby 

trzonowe i przedtrzonowe, połączone z absolutnie małymi siekaczami i kłami. W jednym okazie 

maleńkie kły są prawie stłoczone z normalnej pozycji. A trzonowce są wielkości monet niklowych. Z 

drugiej strony, zęby Gracile miały kształt podobny do naszego, ale były nieco większe - mniej więcej w 

zakresie wielkości dziesięciocentówki. Oczywiście duże zęby wymagają miejsca w dużych szczękach. A 

duże szczęki muszą mieć duże mięśnie, żeby je obsługiwać. Zastosuj tę logikę do robustusa, a to właśnie 



widzisz: duże szczęki i rozdęte policzki, bardziej niż w gracile. Również czaszki robustusa rozwinęły w 

środku grzbiet kości zwany strzałkowym grzebieniem. Ten grzebień jest bardzo widoczny u wszystkich 

zwierząt posiadających duże żuchwy. 

Strzałkowy grzebień zapewniał dodatkową powierzchnię kostną, do której przyczepiają się mięśnie 

obsługujące żuchwę. Jest ogromny u dorosłych samców goryli, a u silnych australopiteków jest dość 

dobrze rozwinięty. 

Jesteś tym, co kot 

Te różnice w zębach doprowadziły Robinsona do hipotezy dietetycznej, która sugeruje, że robustus i 

gracile były przystosowane do spożywania różnych diet. W swojej argumentacji zastosował wnioski. W 

tym przypadku morfologia zębów została wykorzystana do wywnioskowania zachowania, czyli 

nawyków żywieniowych. Ze swoimi dużymi zębami trzonowymi i przedtrzonowymi do kruszenia i 

mielenia, robustus prawdopodobnie zjadał twarde przedmioty, takie jak orzechy, nasiona i owoce o 

twardej skorupce. Brzmi to jak dieta wegetariańska, a Robinson twierdził, że robustus rzeczywiście był 

wegetarianinem. Nowsze dowody sugerują, że mięso było również częścią diety robustusa. Robinson 

wywnioskował ze swoich badań zębów, że smukła forma była wszystkożerna w swoich nawykach 

żywieniowych. Oznacza to, że w swojej diecie spożywałby różnorodne jadalne pokarmy roślinne wraz 

z mięsem. Jak uzyskano to mięso? Szczegółowe badania mikrozużycia powierzchni koron zębów mogą 

wskazywać na dietę. Na przykład drobne zadrapania i wgłębienia widoczne pod mikroskopem 

elektronowym sugerują, że regularnie spożywano twarde, ziarniste pokarmy. Te dentystyczne „ślady” 

znajdują się w solidnej formie. Bardziej miękkie pokarmy, takie jak te spożywane w formie gracile, 

pozostawiały długie, płytkie rowki lub stacje, ale bez wżerów. 

Zbieranie na życie 

Model sawannowy dla dwunożności, o którym mówiliśmy wcześniej, zakładał, że hominidy 

wyprowadzające się na otwarte równiny zapoczątkowały aktywny tryb życia łowieckiego. Przeczytaj 

to, by znaczyć, że mężczyźni polowali. Ta interpretacja ma dziś niewielkie poparcie. W jego miejsce 

pojawia się pogląd, że mięso w diecie robustusa lub gracile prawdopodobnie pochodziło z 

padlinożernych zwierząt mięsożernych. Oczywiście, gdy nadarzyła się okazja, mogło dojść do drobnych 

polowań na małe zwierzęta, takie jak żółwie i jeżozwierze.  Może się okazać, że oczyszczanie będzie 

raczej obrzydliwe. Z pewnością niewielu z nas włącza do swojej diety zabijanie na drogach. Ale może 

być też racjonalna strona padlinożerstwa, biorąc pod uwagę sytuację australopiteków. Polowanie na 

grubą zwierzynę jest niebezpiecznym i ryzykownym przedsięwzięciem – zwłaszcza, że niewiele jest 

dowodów na to, że australopiteki posiadały odpowiednie narzędzia łowieckie. I pamiętaj, oni też nie 

mieli dużych kłów. Ale jeśli w jakiś sposób udało im się przegonić wielkiego kota, który właśnie dokonał 

zabójstwa, na stole była kolacja. Analogia etnograficzna daje podstawę do realizacji tego scenariusza. 

Myśliwi z plemion z Afryki Wschodniej zostali sfilmowani podczas przeganiania gepardów przed 

upolowaną gazelą, zwierzęciem podobnym do jelenia. Ich bronią były tylko gałązki wierzby. Oczywiście 

myśliwi wiedzieli, że ten schemat dobrze sprawdza się w przypadku gepardów. Ale prawdopodobnie 

nie odniosłoby takiego sukcesu z lwicami, które rywalizują ze sobą, strzegąc swoich świeżych ofiar. Nie 

można powiedzieć, że australopiteki rzeczywiście posiadały taki poziom inteligencji. Jeśli tak, to ich 

wysiłki w oczyszczaniu wyglądają o wiele bardziej szlachetnie. Ale ich mózgi były tylko około jednej 

trzeciej wielkości naszego. Czy nie byłoby to ograniczeniem? W następnym rozdziale zbadamy więcej 

związku między wielkością mózgu a zachowaniem. 

Czy był jakiś związek między adaptacją dietetyczną a ewolucją dwunożności? To jest obecnie aktywne 

pytanie badawcze. 



Analogia etnograficzna odnosi się do obserwacji behawioralnych dokonanych w dzisiejszych czasach, 

wykorzystujących żyjących ludzi jako wzór lub wskazówkę do interpretacji zachowań starożytnych 

ludów. Jest to porównywalne z analogią naczelnych i niesie taką samą ostrożność; Analogia 

wykorzystuje prostą logikę i nie dostarcza rzeczywistego dowodu 

Hominidzi pretendenci 

Silna forma australopiteka istniała poza Afryką. Wiesz już o odkryciu przez Mary Leakey w 1959 r. 

Zinjanthropusa w wąwozie Olduvai w Tanzanii. „Zinj” był nazywany „człowiekiem do orzechów”, a jego 

korony zębów trzonowych były jeszcze większe niż robustus południowoafrykański. Następnie, w 1968 

roku, Richard Leakey (syn Louisa i Mary) dokonał kolejnego odkrycia, które uznano za bardzo solidne. 

Ma masywną parę policzków i dominujący grzebień strzałkowy. Ta skamielina pochodzi z ważnego 

stanowiska Koobi Fora, które znajduje się po wschodniej stronie jeziora Turkana w Kenii. Wreszcie, 

całkiem niedawno, po zachodniej stronie jeziora Turkana znaleziono inną bardzo wytrzymałą formę, 

datowaną na 2,5 M.Y.A. (Nie powinienem mówić „nareszcie”, jak sądzę, ponieważ prawdopodobnie w 

niedalekiej przyszłości będzie więcej takich znalezisk skamieniałości.) Ta jest popularnie znana jako 

Czarna Czaszka z powodu ciemnych plam mineralnych. Silna linia jest powszechnie uważana za 

wymarłą boczną gałąź ewolucji człowieka. Te hominidy prawdopodobnie były wysoce 

wyspecjalizowane w swojej diecie składającej się z pożywienia, które wymagało dużego miażdżenia. 

Nie wiadomo, czy wymarły z braku jedzenia, konkurencji, czy z innego powodu. Ale to nie byli nasi 

przodkowie. To nie znaczy, że nie odnieśli sukcesu. W rzeczywistości, z Czarną Czaszką datowaną na 

2,5 M.Y.A. a południowoafrykańska, krzepka forma datowana na 1 MYA. Do tej pory byliśmy tu mniej 

niż 10 procent tego czasu. Jeśli chodzi o smukłą formę australopiteka – to jest A. africanus – nadal jest 

przedmiotem sporu jako nasz bezpośredni przodek. Ale jest rosnący konkurent. W 1999 roku pojawił 

się raport o nowej skamieliny. W Etiopii znaleziono części czaszki i kości kończyn. Wszystko to 

potwierdza, że jest to hominid i umieszcza go we właściwym czasie pomiędzy A. afarensis a 

późniejszymi plejstoceńskimi hominidami, do których będziemy się odnosić w oparciu o rodzaj Homo. 

Forma ta została sklasyfikowana jako Australopithecus garhi i datowana jest na 2,5 mln lat temu. W 

ojczystym języku Afar garhi oznacza „niespodziankę” i taka może okazać się jego rola. Po dalszych 

badaniach A. garhi może w rzeczywistości zastąpić A. africanus jako naszego bezpośredniego przodka. 

W tym sensie prehistoria jest wciąż pisana – i oczywiście poddawana nieustannej rewizji. Jesteśmy 

teraz gotowi do rozważenia plejstocenu hominidów. W następnym rozdziale przedstawiamy 

skamieniałości sklasyfikowane jako Homo, czyli ten sam rodzaj, do którego należymy. Możemy się więc 

spodziewać, że hominidy wczesnego plejstocenu są bardziej do nas podobne niż australopiteki z 

pliocenu. Podpowiedź tego, co to obejmuje, to „bez myślenia”. 

Istnieją spekulacje na temat dzikiej odmiany, że silne australopiteki były przodkami niektórych rzekomo 

widzących dużych, włochatych stworzeń o kilku nazwach na całym świecie. Oni są powszechnie znani 

jako Wielka Stopa w tym kraju. Ale dopóki nie zostaną znalezione solidne dowody naukowe, można je 

również nazwać Wielkimi Wątpliwościami. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Zęby są bardzo pouczające, jeśli chodzi o wywnioskowanie diety i przypisanie relacji ewolucyjnych. 

* W późnym pliocenie żyły co najmniej dwa rodzaje hominidów: mocna i smukła forma. 

* Silna forma prawdopodobnie stała się wysoce wyspecjalizowana w swojej diecie i wymarła. 

* W tej chwili uważa się, że forma smukła jest bardziej prawdopodobna jako nasz bezpośredni przodek 

Rozmiary mózgu hominidów 



Naczelne to mądre ssaki. Ludzie to mądre naczelne. Jeśli jest coś, z czego jesteśmy bardzo dumni, to 

jest to nasz duży mózg. Dosłownie przyszło nam do głowy, że większe mózgi są lepsze. Ale lepiej na co? 

Neuronaukowcy, którzy specjalizują się w badaniu mózgu, aktywnie poszukują lepszego zrozumienia 

działania naszego mózgu. W tym przeglądzie prehistorii ludzkości próbujemy opisać główne zmiany, 

jakie zaszły w ewolucji mózgu w ciągu ostatnich milionów lat. Niektóre z tych zmian są dość oczywiste: 

mózg hominidów stał się większy. W rzeczywistości nasze mózgi są dziś około trzy razy większe niż 

mózgi naszych przodków hominidów z pliocenu. Przyglądamy się temu głównemu trendowi w zapisie 

kopalnym, a następnie proponujemy kilka sugestii, dlaczego nastąpił wzrost mózgu. Wydobywamy 

również inne zmiany w mózgu, które prawdopodobnie są równie ważne. Ten rozdział przedstawia trzy 

gatunki hominidów, wszystkie uważane za naszych możliwych przodków. Ale zaczynamy od przyjrzenia 

się metodom pomiaru wielkości mózgu. 

Pomiar szarej materii 

Opracowano kilka sposobów szacowania rozmiaru mózgu, niektóre dość proste, a inne zaawansowane 

technologicznie. Proste metody były stosowane od ponad kilku wieków, jedna z najwcześniejszych 

została zastosowana w kontekście medycyny sądowej. Podczas autopsji deszcze są usuwane i ważone. 

Wiele historycznych zapisów dotyczących wagi mózgu zostało wykorzystanych i niewłaściwie 

wykorzystanych do wysuwania twierdzeń na temat inteligencji i rasy. 

Ukamienowane mózgi 

Jak zdajesz sobie sprawę, zapisy prehistoryczne nie chronią tkanki mózgowej. Ale rzadkie i szczęśliwe 

sytuacje zaowocowały odlewami wewnątrzczaszkowymi - ukamienowanymi mózgami, jeśli wolisz. 

Takie było odkrycie skamieniałości dziecka z Taung. Ten odlew, oczywiście, został zmierzony, a jego 

objętość można było łatwo określić na podstawie starej, dobrej zasady wyporności wody Archimedesa. 

Pomiary te wskazywały, że dziecko z Taung (Australopithecus africanns) nie miało dużo większego 

mózgu niż młoda małpa człekokształtna w podobnym wieku. Czy mózg A. africanus rósłby znacznie 

szybciej, tak że dorośli mieliby większe mózgi niż małpy? Leris przygląda się innej szeroko stosowanej 

metodzie szacowania rozmiaru mózgu skamieniałości. 

Ziarna dla mózgów 

Skamieniałe czaszki są często rozdrobnione, z oddzielonymi fragmentami puszki mózgowej i twarzy. To 

jest dobre i złe. Źle, że każda rekonstrukcja fragmentów zależy od tego, jaka część czaszki jest 

nienaruszona. Ale dobrze, jeśli większość obudowy mózgu jest nienaruszona i można ją ponownie 

złożyć, tworząc pojemnik podobny do miski. W idealnym przypadku cała czaszka jest tam i wszystkie 

otwory są zatkane, z wyjątkiem foramen magnum, tego dużego otworu na dole. Ten poręczny 

pojemnik można następnie napełniać przez otwór magnum małymi twardymi przedmiotami, mierząc 

objętość przez przemieszczenie, ponownie dzięki Archimedesowi. Wybór obiektów obejmował ziarna 

piasku, ziarno gorczycy i śrut ołowiany. Śrut ołowiany jest oczywiście najmniej podatny na kompresję, 

ale jego duża waga jest minusem. Niektórzy badacze próbowali umieścić balon w czaszce i napełnić go 

wodą, ale może to spowodować pęknięcie i trochę bałaganu. Niezależnie od wyboru materiału 

wypełniającego, jest to metoda pomiaru objętości wewnątrzczaszkowej, zwanej również pojemnością 

czaszkową. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że opisane do tej pory metody są dość inwazyjne. Wyjęcie 

mózgu lub brak mózgu w czaszce całkiem dobrze wyklucza stosowanie tych metod u żywych ludzi. 

Jednak istnieją dobre powody, aby szacować rozmiar mózgu u ludzi, a pomiar aktywności mózgu jest 

oczywiście bardzo ekscytującą gałęzią aktualnych badań neurologicznych. Jednym z oczywistych i 

prostych rozwiązań jest pomiar zewnętrznej części czaszki. 



Puszka mózgowa to dosłownie kości czaszki, które pokrywają mózg. Cztery główne kości i kilka 

mniejszych tworzą mózgoczaszkę. 

Rzeczywisty rozmiar mózgu to około 80 procent objętości wewnątrzczaszkowej. Pozostałe 20 procent 

obejmuje naczynia mózgowe, błony i płyn mózgowo-rdzeniowy. 

Antropometria ("miara człowieka") odnosi się do wykonywania pomiarów ciała za pomocą suwmiarek 

o różnych konstrukcjach. Powszechnie używanymi przyrządami w klinikach fitness i kontroli wagi są 

suwmiarki do fałd skórnych, które szacują ilość tkanki tłuszczowej. 

Czaszka kalibrowana 

Antropolodzy fizyczni włączyli pomiary suwmiarką jako instrumentalną część swoich badań. Nadano 

temu opisową etykietę antropometrii. Pomiary głowy są pobierane ze standaryzowanych punktów na 

głowie osoby. Wyłącznie do celów badawczych, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mózgoczaszka ma 

kształt sześcianu, to jego wysokość, długość i szerokość można pomnożyć, aby uzyskać jej objętość. 

Oczywiście daje to również przybliżone szacunki. Wprowadzono matematyczne ulepszenia tej 

podstawowej metody szacowania wielkości mózgu spoza głowy. 

Zaawansowane technicznie instrumenty medyczne, takie jak zdjęcia rentgenowskie, MR1 i skany PET, 

mogą zaglądać do wnętrza głowy i wytwarzać obrazy pomocne w pomiarze wielkości mózgu. W 

przypadku PET można również zaobserwować aktywność mózgu. Wykorzystanie tych maszyn w 

badaniach łączących ewolucję mózgu z prehistorią rośnie. 

Większe mózgi, większe ciała 

Pomiarowi i porównywaniu wielkości mózgu zwykle towarzyszy potrzeba skorygowania rozmiaru ciała. 

Wieloryby mają największe mózgi w wartościach bezwzględnych. Ale są też największymi ssakami. Tak 

więc w ewolucyjnej grze mózgowej liczy się stosunek wielkości mózgu do ciała – ale nie do końca. 

Ludzie mają wysoki stosunek masy mózgu do masy ciała w porównaniu z niektórymi, ale nie wszystkimi 

naczelnymi. Na przykład nasz stosunek wynosi około 1:49, ale stosunek małpy wiewiórki, raczej małej 

formy południowoamerykańskiej, wynosi 1:31. Oznacza to, że małpa wiewiórka ma większy mózg niż 

my. Biorąc pod uwagę ten fakt, prawdopodobnie nie chcemy twierdzić, że ten stosunek jest miarą 

naszej inteligencji. 

Stosunek masy mózgu do masy ciała u ludzi wynosi 1:49. To oznacza, że nasze ciało jest 49 razy cięższe 

niż nasz mózg, czyli kilka kilogramów. 

Paleoneurologia 

Jeśli większy mózg rzeczywiście uczynił H. habilis bardziej zdolnym do wytwarzania narzędzi 

kamiennych, to czego więcej można się dowiedzieć o ewolucji mózgu na podstawie zapisu kopalnego? 

Według Ralpha Hollowaya, profesora antropologii na Uniwersytecie Columbia, niewiele. Holloway 

spędził swoją karierę na tworzeniu i badaniu endocastów głównych skamieniałych hominidów. 

Holloway wykonuje endocasty, budując cienkie warstwy lateksu wewnątrz czaszki. Gdy jest 

wystarczająco gęsty, jest wyciągany przez otwór magnum i szybko powraca do swojego kształtu. 

Wskazuje, że endocasty są praktycznie pozbawione cech charakterystycznych. Są dość gładkie i nie 

rejestrują wszystkich bruzd (sulci) i fałd, które tworzą zewnętrzną warstwę mózgu, zwaną korą 

mózgową. Dzieje się tak dlatego, że kora mózgowa jest pokryta błonami, naczyniami i płynem, które 

przesłaniają cechy powierzchni mózgu. Tak więc odlewy wewnętrzne odzwierciedlają ogólny rozmiar 

mózgu. I do pewnego stopnia mogą wykazywać zmiany kształtu, jeśli niektóre obszary mózgu stają się 

większe od innych. Zmiany te mogą towarzyszyć reorganizacji funkcji mózgu. Jak zapewne pamiętacie 



, Raymond Dart twierdził, że Dziecko z Taunga było podobne do człowieka, ponieważ miało większe 

przodomózgowie, czyli korę przedczołową, niż szympans. Przodomózgowie u ludzi jest integralną 

częścią naszej umiejętności planowania i podejmowania decyzji. Kontroluje również naszą zdolność do 

dokonywania ocen moralnych i wyrażania empatii wobec innych. Nic dziwnego, że został nazwany 

„główną kwaterą ludzkości”. Przodomózgowie trzeba było zrekonstruować w skamieniałościach Taung 

Child. To może, ale nie musi być problemem. Ale Ralph Holloway twierdził, że kora przedczołowa nie 

różni się wielkością między ludźmi a szympansami. Jeśli tak, to podczas ewolucji człowieka w 

przodomózgowiu zaszły zmiany, których nie da się łatwo zaobserwować. Należy zauważyć, że nie 

wszyscy badacze zajmujący się paleoneurologią zgadzają się z Hollowayem w jego obserwacjach 

dotyczących Dziecka Taung i innych endokast. Nie wszyscy też akceptują jego interpretacje. 

Alternatywne wyjaśnienia przedstawił profesor Dean Falk z Wydziału Antropologii w SUNY-Stony 

Brook. Zaproponowała również intrygującą teorię, że rozmiar ludzkiego mózgu mógł ulec znacznemu 

zwiększeniu, gdy powstał ważny system drenażu naczyń mózgowych. Umożliwiło to prawidłowe 

ochłodzenie mózgu; stąd jej pomysł stał się znany jako „teoria grzejnika”. Wciąż pozostaje pytanie, co 

oznacza wzrost wielkości mózgu hominidów, zwłaszcza jeśli wystąpił on w wybranych regionach. Czy 

dodało pamięci, poprawiło rozwiązywanie problemów i doprowadziło do języka mówionego? 

Trzymając się szerokich uogólnień, większe mózgi prawdopodobnie poprawiły zdolności wczesnych 

hominidów w zakresie myślenia i uczenia się. Zautomatyzowane zachowania napędzane instynktami 

były w odległej przeszłości. Hominidy stawały się coraz bardziej zależne od zachowań kulturowych przy 

podejmowaniu decyzji i podejmowaniu działań. Oznaczało to, że wyuczone zachowanie dzielone wśród 

członków społeczności nabrało większego znaczenia. I na dobre lub na złe była to droga, którą wiernie 

podążał alf naszych późniejszych przodków. Uczenie się i dzielenie się wiedzą stało się naszym 

sposobem na rozwój i przetrwanie. Celowo unikam używania fraz sugerujących , że hominidy stawały 

się coraz bardziej „inteligentne” lub „były mądrzejsze” Jednym z oczywistych powodów jest to, że nie 

jestem pewien, jak mierzyć inteligencję w kontekście prehistorycznym. W dzisiejszych czasach pomiar 

inteligencji jest dość kontrowersyjny. Bardziej szczegółowe odpowiedzi nadchodzą z neurologii 

funkcjonalnej i badań z wykorzystaniem PET, które mogą obserwować aktywność mózgu podczas 

wykonywania różnych zadań. Badania te prawdopodobnie rzucą trochę światła na konkretne 

behawioralne aspekty ewolucji mózgu hominidów, w tym te aspekty, które uwzględniamy w naszych 

definicjach inteligencji. Ale na razie paleoantropolodzy muszą pracować głównie nad zwiększeniem 

rozmiaru mózgu. Będziemy nadal mapować postęp tego ewolucyjnego trendu w kolejnych 

skamieniałościach hominidów. Będziemy również nadal przedstawiać pewne przypuszczenia na temat 

tego, co wzrost rozmiaru mózgu mógł oznaczać w odniesieniu do wzrostu złożoności i dowodów 

aktywności kulturowej widocznych w zapisach archeologicznych. 

Korfeks mózgowy, znany również jako istota szara, jest warstwą lub arkuszem tkanki mózgowej, która 

u ludzi jest silnie pofałdowana. Z powodu tego fałdowania mamy trzy do czterech razy większą 

powierzchnię mózgu niż u szympansów. Naszą inteligencję przypisuje się wielkiej ekspansji kory 

mózgowej podczas ewolucji. 

Intrygujący obszar badań nad ewolucją mózgu obejmuje badanie: asymetria mózgu, w której lewa i 

prawa połówka lub półkula różnią się rozmiarem. Zauważalna różnica dotyczy większej lewej półkuli i 

jej związku z produkcją języka i ręcznością.  

Kiedyś uważano, że zachowanie można po prostu podzielić na: instynkt i wyuczone kategorie, rodzaj 

fałszywej dychotomii między naturą (dziedziczność) a wychowaniem (środowiskiem). To już nie jest 

przypadek. Działania instynktowne mają wyuczony komponent, a geny oddziałują ze środowiskiem, 

tworząc pewne zachowania. Inne zachowania, które nazywamy kulturowymi, nie podlegają 

bezpośredniemu wpływowi genów. 



Badania wykazały słaby związek między ludzkim mózgiem ,rozmiar i inteligencja, mierzone w testach 

IQ. Tak więc różnice w IQ można lepiej wyjaśnić czynnikami innymi niż wielkość mózgu. 

Współcześni Habiline 

Wydaje się, że H. habilis nie był jedynym gatunkiem rodzaju Homo występującym w Afryce Wschodniej 

i Południowej około 2 M.Y.A. Jeśli weźmiemy pod uwagę budowę ciała, to H. habilis był 

prawdopodobnie w zakresie wielkości A. africanus. Miał jednak dość długie ramiona, co sugeruje 

niektórym, że regularnie wspinał się na drzewa, podobnie jak małpy. Jest to oczywiście cecha 

prymitywna i rodzi pytania dotyczące jej statusu przodków u późniejszych hominidów. W tym samym 

czasie żyły inne hominidy, co nieco komplikuje sprawę. Jeden współczesny nazywa się Homo 

rudolfensis. Jego nazwa pochodzi od jeziora Rudolf, które było dawną nazwą jeziora Tnrkana. To, co 

sprawia, że H. rudolfensis jest tak interesujący dla paleoantropologów, to fakt, że jego mózg ma około 

750 cm3. To o 25 procent więcej niż u H. habilis. Aby dodać trochę perspektywy, rozmiar naszego 

współczesnego mózgu wynosi średnio około 1350-1400 cm3. Zatem H. rudolfensis jest w połowie drogi 

do zakończenia trendu wzrostu wielkości mózgu. (Nie, nie powiedziałem, że półmózg.) H.rudolfensis 

wykazał asymetrię mózgu z lewą półkulą większą niż prawą. Rozpocznij toczenie kuli domysłów. Czy to 

naprawdę H. rudolfensis, a nie H habilis, był naszym przodkiem? Jaka forma stworzyła narzędzia 

Olduwa? Może obaj to zrobili. Bardzo ważne, czy H. rudolfensis posiada zdolność mowy? Na te pytania 

nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ale można postawić inne pytanie. Co powiesz na dodanie jeszcze 

jednego rywala do miksu? Prawie 2 lata temu trzeci hominid zamieszkiwał Afrykę Wschodnią. Został 

sklasyfikowany jako Homo rectus. Ta nazwa może być dla ciebie znajoma, ponieważ jest to ten sam 

gatunek, do którego, jak powiedzieliśmy, zostanie przypisany Java Alan. Tutaj, w naszej dyskusji na 

temat wzrostu wielkości mózgu, H. erectus ponownie zwiększa pojemność czaszki, średnio do około 

1000 cm3. To stawia go w dolnej części zakresu nowoczesnych Homo sapiens. Tak więc teraz, zbliżając 

się do końca pliocenu i początku plejstocenu, znajdujemy trzy gatunki hominidów, H. habilis, H. 

rudolfensis i H. erectus, w rywalizacji jako naszego bezpośredniego przodka. Dla niektórych badaczy 

przedstawia to dość zatłoczony obraz. Można to uprościć, jeśli się obraca, okazało się, że jeden, a może 

nawet dwa z tych gatunków nie różnią się tak bardzo. Można by je następnie przeklasyfikować na 

jeden, dość zmienny gatunek. Zwykle mówi się w tym momencie, że być może wraz z odkryciem 

dodatkowych skamieniałości obraz stanie się wyraźniejszy. To są rodzaje wyzwań, które pobudzają 

badania w prehistorii. Po wstępnych odpowiedziach pojawiają się nowe pytania lub hipotezy, które 

wymagają więcej skamielin do rozwiązania. Podsumowując, nauka o cyklach prehistorii na sobie. 

Kończymy ten rozdział ludzkiej prehistorii hominidami, które są na dobrej drodze do stania się 

współczesnymi ludźmi. W biologii mają nieco mniejsze zęby, ale znacznie rozszerzone mózgi. Jako 

dowód ich zachowań kulturowych mają kamienne narzędzia. Kolejny rozdział poświęcony jest 

produkcji narzędzi kamiennych. Trudno przecenić znaczenie tworzenia narzędzi dla naszego rozwoju. 

Po prostu rozejrzyj się dzisiaj wokół nas, a zobaczysz, że nasze przetrwanie jest prawie całkowicie 

zależne od narzędzi i technologii. Jak to wszystko się zaczęło jakieś 2,5 roku to temat, który pojawi się 

w następnej kolejności. 

Liczby średnie ukrywają informacje o zmienności. Na przykład, zakres pojemności czaszki dla H. erectus 

wynosi około 800-1200 cm3, a dla współczesnych ludzi normalny zakres wynosi od mniej niż 1000 do 

ponad 2000 cm3. 

Aktywna debata w paleoantropologii toczy się wokół tego, co stanowi odrębne gatunki. To określenie 

opiera się na morfologii cechy i być może informacje o paleośrodowisku. Mogą wystąpić różne 

interpretacje tego samego materiału. 



Hipotezy w prehistorii odnoszą się do formalnie skonstruowanych pytań, które mają być zbadane i 

które są poparte lub nie poparte odkrytymi dowodami. Teorie są szerokimi wyjaśnieniami opartymi na 

przetestowanych już hipotezach. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Istnieje kilka metod pomiaru i szacowania wielkości mózgu. 

* Wzrost wielkości mózgu u wczesnych hominidów najprawdopodobniej oznaczał lepszą zdolność 

myślenia i uczenia się, 

* Homo kahilis jest pierwszym uznanym producentem narzędzi hominidów 

* Trzy gatunki hominidów z późnego pliocenu rywalizują o naszych potencjalnych przodków. 

 

Najwcześniejsze zestawy narzędzi 

Narzędzia czynią człowieka, człowiekiem, narzędziowcem. Te twierdzenia z przeszłości są prawdziwe 

dzisiaj w określonym kontekście. Część „człowieka” jest w większości kwalifikowana Narzędzia i 

technologia określają nas jako unikalny gatunek naczelnych. Nasz podpis dotyczący tworzenia narzędzi 

pojawił się po raz pierwszy ponad 2,5 M.Y.A. w postaci kamiennych artefaktów. Ale wiemy również, że 

stawanie się i bycie człowiekiem wykracza daleko poza nasze zdolności technologiczne. Przyznając to, 

ten rozdział opisuje niezwykły rozwój, który rozpoczął się od tak skromnych początków na poobijanych 

głazach. Jak wyglądały najwcześniejsze narzędzia kamienne i jak były używane? Oferujemy kilka 

odpowiedzi przy pomocy eksperymentalnego wytwarzania i używania narzędzi. Kamień nie był 

jedynym surowcem wczesnych narzędziowców. Pojawiły się twierdzenia, że używano również 

zwierzęcych rogów, kości i zębów, i przeanalizujemy te twierdzenia w tym rozdziale. Na koniec 

przyjrzymy się badaniom nad szympansami, aby sprawdzić, czy potrafią opanować podstawy 

wytwarzania narzędzi z kamienia. Udane wysiłki szympansów mogą wymusić rewizję naszego dumnego 

pojęcia „Człowiek, wytwórca narzędzi”. 

Narzędzia starodawne 

„Olduwan” to termin stosowany do odkrycia przez Leakeys narzędzi kamiennych w miejscu wąwozu 

Olduvai. Termin ten odnosi się teraz do wszystkich innych narzędzi kamiennych tego samego typu, 

znalezionych w innych miejscach. Niektóre artefakty były małymi, okrągłymi rdzeniami z kamienia, z 

których usunięto wióry. Inne rozpoznane artefakty to same frytki lub płatki. Jak zobaczymy, obie 

kategorie tworzą użyteczne rodzaje narzędzi. Odkrycie narzędzia Olduwa formalnie zapoczątkowało 

dolny paleolit, zwany także wczesną epoką kamienia w Afryce. Dolny paleolit rozciąga się w czasie do 

około 200 000 lat temu. Oparty na tym oryginalnym kamieniu Olduwa lub narzędziach litych, cofnął się 

w czasie do 2 M.Y.A. Jak zauważyliśmy w poprzednim rozdziale, narzędzia z kamienia olduwańskiego 

zostały znalezione w latach 60. w bliskim związku z Homo habilis. Logicznie wywnioskowano, że 

narzędzia zostały w rzeczywistości wykonane i używane przez H. habilis. Ale potem wprowadziliśmy 

również dwa inne gatunki hominidów, H. rudolfensis i H. erectus. Czy mogli być wytwórcami narzędzi? 

Na razie musimy zaakceptować dużą dozę niepewności i pozwolić, by wszystkie te starożytne gatunki 

Homo były twórcami narzędzi. Od lat sześćdziesiątych czas płynął, a właściwie cofnął się do początków 

wytwarzania narzędzi. Dzięki niedawnym odkryciom i datowaniu starszych artefaktów kamiennych 

pojawiają się nawet wcześniejsi wytwórcy narzędzi. W miejscu w Gona w Etiopii narzędzia 

Olduwańczyków były datowane na 2, 5 mln y. i 2,6 mln lat To przenosi nas do okresu wcześniejszych 

hominidów znanych jako australopitycy. Powinieneś pamiętać o wdzięcznych i solidnych formach 



omówionych w poprzednim rozdziale. Powtórz więc poprzednie pytanie: Kim byli wytwórcy narzędzi? 

Następnie powtórz poprzednią odpowiedź, z tą różnicą, że jako bardziej prawdopodobny kandydat 

istnieje pewne przechylenie w kierunku smukłej formy. Nie ma powodu, by oczekiwać, że zakończy to 

poszukiwanie początków. Prawdopodobnie zostaną odnalezione wcześniej wykonane narzędzia – być 

może nawet bardziej prymitywne niż te przypisywane przemysłowi Olduwa. A poza tym są wszelkie 

powody, by oczekiwać, że narzędzia zostały wykonane również z materiałów innych niż kamień. Po 

prostu nie wytrzymały niszczenia czasu i nie są tak często konserwowane . 

Lithic („kamień”) jest często używany do opisywania artefaktów wykonanych z różnych rodzajów 

materiałów kamiennych. 

Niektóre badania nad skamieniałymi kościami dłoni wskazują, że solidna forma australopitycyny mogła 

dobrze sprawdzać się w działalności związanej z wytwarzaniem narzędzi, ale kwestia pozostaje 

otwarta. 

Oldowan Industry odnosi się do zbiorowego zbioru najwcześniej wykonanych narzędzi rdzeniowych i 

płatkowych. Przemysł Olduwajski reprezentuje początkową udokumentowaną produkcję narzędzi 

kamiennych w różnych miejscach w Afryce Wschodniej i Południowej, z których najwcześniejsza 

datowana jest na 2,5 mln . Y. A . oraz 2,6 mln. Y. A . 

Narzędzia osteodontokeratyczne? 

Czy ślusarze z Olduwa używali surowców innych niż kamień? Potwierdzają to pewne dowody. Kości 

zwierząt znalezione w dwóch miejscach jaskiń w Afryce Południowej miały zaokrąglone i gładkie końce, 

jakby były używane do wielokrotnego wkopywania się w ziemię. Te „kije do kopania” mają kontrapunkt 

etnograficzny. Kultury w różnych częściach świata używały patyków wykonanych z drewna, kości lub 

rogu do wykopywania jadalnych korzeni i bulw roślin. Jeśli kości znalezione w RPA są rzeczywiście 

narzędziami, potwierdzałoby to, co według prehistoryków miało miejsce. Znowu powiedzieliśmy, że 

wczesne hominidy prawdopodobnie nie były łowcami dużych zwierząt, ale zamiast tego padały ofiarą 

zwłok dużej zwierzyny łownej. Najczęściej oznaczałoby to, że kończyli z częściami szkieletu, na których 

nie zostało dużo mięsa. Oznacza to, że po gryzieniu i żuciu dużych drapieżników kotów, to, co 

pozostaje, to głównie pozbawione kości kości nóg, głowy i szczęki. I, oczywiście, te części byłyby 

rozproszone, łatwo dostępne do natychmiastowego użycia. Części kostne nawet nie musiałyby być 

bardzo modyfikowane. Ich budowa anatomiczna mogłaby służyć jako pałki, młotki, sondy i kije - rodzaj 

warsztatu o proporcjach szkieletowych. Ale myślenie, że niezmodyfikowane kości zostały użyte jako 

narzędzia, to jedno. Spekulowanie, że były one częścią arsenału australopiteków, to zupełnie inna 

sprawa. W tym momencie Raymond Dart powraca na scenę. Dart znalazł tysiące złamanych kości, 

szczęk i głów w jednym z miejsc jaskiń w RPA, znanym jako Makapansgat. Jaskinia ta dostarczyła 

również skamieniałych hominidów o smukłej formie. Dart zbudował połączenie między częściami 

zwierząt a hominidami i nazwał to Kulturą Osteodontokeratyczną, co tłumaczy się jako „hom kości-

zęby”. Dart twierdził, że hominidy zmodyfikowały kości nóg, łamiąc je w celu wytworzenia 

zaostrzonych punktów. Ponieważ długie kości miały guzowate końce, były już klubowe. Kości żuchwy z 

osadzonymi zębami i czoło czaszki z przyczepionymi rogami również były, według Darta, naturalną 

bronią. To nagromadzenie części ciała zwierząt doprowadziło Darta do wniosku, że australopitycy byli 

zaangażowani w pewnego rodzaju konfrontację obejmującą walkę wręcz z rogami kości i zębów. 

Kultura osteodontokeratyczna nie przetrwała dokładnej analizy paleoantropologa w 1980 roku. Odkrył, 

że złamanie kości, a także nagromadzenie części ciała w jaskini Makapansgat, było najprawdopodobniej 

wynikiem działalności drapieżników. 



Trwają badania mające na celu ustalenie, w jaki sposób na stanowiskach, zwłaszcza w osadach 

jaskiniowych, wystąpiły nagromadzenie kości zwierząt. Wcześniej sądzono, że hominidy przenosiły je 

do jaskiń, ale ostatnio myśli się, że zdeponowali je mięsożercy. 

Kultura Osteodontokeratyczna została nazwana przez Raymonda Darta w jego interpretacji 

nagromadzonych kości zwierząt, szczęk z zębami i rogami w jaskini w Afryce Południowej. Ta 

interpretacja nie jest już akceptowana przez prehistoryków. 

Bonobo próbuje swoich sił 

Użycie narzędzi zaobserwowano u wielu gatunków zwierząt. Na przykład kalifornijskie wydry morskie 

rozbijają skorupiaki, uderzając nimi o kamień. Zbliżając się do naszej ewolucyjnej przeszłości, 

szympansy używają kamieni młotkowych do rozłupywania orzechów i zgniatają liście, aby użyć ich jako 

gąbki do zjedzenia wody do picia. W bardziej złożonym zachowaniu szympansy robią sondy z małych 

gałęzi, które umieszczają w kopcach termitów. Termity przyczepiają się do sondy, a szympans usuwa 

ją i zjada swój połów. Nazywa się to „łowieniem termitów” i reprezentuje wyuczone zachowanie, które 

jest przekazywane z jednego szympansa na drugiego. Przykłady te przytaczamy, aby pokazać, że 

zwierzęta, szczególnie nasi bliscy krewni naczelne, regularnie modyfikują przedmioty naturalne 

zgodnie z przeznaczeniem. To rodzaj szczątkowej definicji kulturowego lub protokulturowego 

wytwarzania i używania narzędzi. Podnieśmy tutaj stawkę. Czy można nauczyć szympansa robienia 

narzędzi z kamienia? Prawdopodobnie odgadłeś odpowiedź. Na początek mały zwrot akcji, zanim 

uzupełnisz szczegóły. Eksperymenty z wytwarzaniem narzędzi szympansów przeprowadzono na 

gatunku zaklasyfikowanym jako Pan panisais. Nazywany również szympansem „bonobo” lub „pygmy”, 

różni się od „zwykłego” szympansa (Pan troglodytes), ponieważ jest nieco mniejszy. Jednak dużym 

zainteresowaniem prymatologów (badających naczelne) i paleoantropologów jest to, że bonobo jest 

bardziej pod pewnymi względami podobny do człowieka niż szympans pospolity. Teraz podejdźmy 

bliżej i osobiście. Kanzi to dwudziestokilkuletni bonobo, który urodził się w ośrodku naczelnych Yerkes 

w pobliżu Atlanty w stanie Georgia. Nauczył się już podstawowych aspektów ludzkiego języka, wpisując 

polecenia na klawiaturze. Następnie został włączony do eksperymentu wytwarzania/używania 

narzędzi. Początkowo pokazano mu, czego chcieli od niego eksperymentatorzy: w zasadzie próba 

stworzenia narzędzi do płatków podobnych do Olduwańczyków. Po demonstracjach został nastawiony 

do samodzielnej pracy, mniej więcej na zasadzie prób i błędów, ale też z motywującym celem do 

osiągnięcia. Kanzi miał odłupać płatek z rdzenia, a następnie użyć go do przecięcia sznurka, który 

uwolnił klapę i dał mu dostęp do cukierków. Najwyraźniej pragnął tego na tyle silnego, by zmusić go 

do pracy. Przez ponad 10 lat postępował w wytwarzaniu narzędzi w ogólnym stylu Olduwańskim, ale 

wciąż brakuje mu faktycznego powtórzenia techniki Olduwańskiej. Eksperymenty te pouczają, 

pokazując zarówno możliwości, jak i ograniczenia Kanzi. Jest także knoum, w grze słownej używanej 

przez eksperymentatorów, jako „Pan, narzędziowiec”. Wyniki eksperymentalne być może uogólniają, 

że szympansy – a przynajmniej bonobo – mają zdolności koordynacji umysłowej i koordynacji ręka-

oko, które mogły być obecne jakieś pięć do siedmiu milionów lat temu. Jest to okres, w którym mieli 

wspólne pochodzenie z wschodzącymi hominidami. Oczywiście te zdolności mogły się również 

rozwinąć po rozłamie hominidów i szympansów. Teraz, gdy formalnie wprowadziliśmy narzędzia 

Oldowa, odrzuciliśmy kulturę osteodontokeratyczną i przedstawiliśmy Kanzi jako umiarkowanie 

sprawnego wytwórcę narzędzi, przejdźmy do sedna tego, jak powstały narzędzia Oldowa. 

Protokultura to termin, który niektórzy badacze uważają za bardziej odpowiedni do zdefiniowania 

wyuczonego zachowania szympansa. Ograniczają termin kultura dla homnidów, które posługiwały się 

językiem w przekazywaniu wyuczonych zachowań  



Szympans bonobo spędza więcej czasu niż szympans zwyczajny w pozycji dwunożnej. Jeśli chodzi o 

seksualność, bonobo angażuje się w kopulację twarzą w twarz, co czyni go bardziej ludzkim. 

Wykonywanie narzędzia z kamienia 

Rozsądnym punktem wyjścia jest zapytanie o to, jaki rodzaj myślenia ma miejsce przed faktycznym 

wytwarzaniem narzędzi. Nazwij to planowaniem z wyprzedzeniem. Podobnie najwcześniejsi wytwórcy 

narzędzi musieli posiadać głowę odpowiednią do planowania. 

Podstawowe pojęcia 

Widziałeś przykłady narzędzi Olduwańskich. Dość prymitywne, prawda? Ale wyobraź sobie, jakiego 

rodzaju przetwarzanie umysłowe jest wymagane, aby wytworzyć te obiekty, zarówno rdzenie, jak i 

płatki? Tworzone są z myślą o konkretnym pomyśle lub modelu. Raz wykonane służą do 

przewidywanych celów. Całe to myślenie uruchomiłoby wiele komórek mózgowych. Jasne, 

prawdopodobnie było wiele prób i błędów oraz kilka nieoczekiwanych wypadków, które pomogły 

ukształtować proces uczenia się. Można przypuszczać, że nauczanie wczesnych hominidów odbywało 

się głównie poprzez naśladownictwo młodych uczniów. Wiesz”, metoda „patrz i rób to, co robię”. Nie 

jesteśmy jeszcze gotowi do wygłaszania twierdzeń dotyczących języka mówionego. Ale wtedy 

komunikacja niewerbalna, jak gestykulowanie rękami i oczami, mogła być praktykowana. Wytwórcy 

narzędzi szukali skał, które odpryskiwały z pewnym oczekiwanym rezultatem, chociaż łuszczenie się 

również mogło być przypadkowe. Można powiedzieć, że albo wczesne hominidy miały rozmyte 

szablony umysłowe, albo ich koordynacja ręka-oko mogła być słabo rozwinięta, albo jedno i drugie. 

Wybrane przez nich skały dają odpryski po uderzeniu innym kamieniem. Później, w paleolicie, poroża 

używano także do odłupywania kamienia. Dało to dość zaostrzoną krawędź, którą można było 

wykorzystać do wielu czynności opisanych pokrótce. 

Szablon mentalny jest bardziej formalnym terminem określającym, jakie formy tworzy się w umyśle, 

gdy planuje on wykonywać działania, takie jak tworzenie narzędzia. Umysł „widzi”, co zamierza zrobić, 

zanim to zrobi. 

Sekcja perkusji 

Wykonanie narzędzia rdzeniowego wymagało od producenta narzędzi utrzymania kamyka lub bruku 

jedną ręką, a następnie uderzenia go innym brukiem, zwanym młotkiem. Nazywa się to wytwarzaniem 

narzędzi perkusyjnych. Produkt tych wysiłków, podstawowe narzędzie, może być wielokrotnie 

używany. Można go wykonać dość szybko i być może nie trzeba by go ratować i nosić wraz z wczesnymi 

hominidami, gdy się poruszały. Być może odkrycie tak wielu z tych podstawowych narzędzi zostało 

wzmocnione przez ich obfitość ze względu na tanią siłę roboczą i możliwość dysponowania. 

Produkcja narzędzi udarowych polega na uderzaniu „pustego” rdzenia za pomocą kamienia 

młotkowego, który usuwa płatki, które mogą być również używane jako narzędzia tnące. Wytwarzanie 

narzędzi udarowych różni się od łuszczenia ciśnieniowego, które usuwa mniejsze płatki w bardziej 

kontrolowany sposób poprzez wywieranie nacisku i odpychanie płatków. Rezultatem są retuszowane 

narzędzia. 

Najnowocześniejsza technologia 

Kiedy po raz pierwszy odkryto narzędzia z rdzeniem Olduwa, uważano, że były to jedyne narzędzia, 

jakie posiadali starożytni wytwórcy narzędzi. Ale późniejsze dokładne badania płatków usuniętych z 

rdzeni wykazały, że płatki mogły być zamierzonym celem wytwarzania narzędzi, niekoniecznie rdzeni. 

Te niezmodyfikowane płatki mają ostre krawędzie, które są bardzo przydatne podczas cięcia. Później 



płatki były modyfikowane poprzez usuwanie drobnych wiórków za pomocą łuszczenia ciśnieniowego 

lub ostrożnego uderzania. Nazywa się to retuszem. Kiedy omawiamy późniejsze zmiany w produkcji 

narzędzi, retusz staje się coraz bardziej widoczny. Jej punktem kulminacyjnym są wykwintne kamienne 

ostrza wykonane w okresie górnego paleolitu. 

Czy to młotek? 

Skąd prehistorycy wiedzą, jak wytwarzano kamienne narzędzia lub jak ich używano? Jak przypisują 

funkcję i cel narzędziom? Interpretacje mogą być oparte na kilku liniach dowodowych, wraz ze zdrową 

miarą rozsądnego wnioskowania. Oto lista rodzajów dowodów, które zostały wykorzystane: 

* Obserwacje właściwości artefaktu – jego kształtu, ostrości, rozmiaru itd. 

* Powiększone obserwacje wzorów mikrozużycia 

* Identyfikacja włosów, piór, części roślin i materiału genetycznego pozostawionego na narzędziu 

* Eksperymentalne badania wytwarzania, a następnie używania narzędzi 

* Analogia etnograficzna, obserwacja współczesnych ludzi, którzy nadal stosują technologię narzędzi 

kamiennych 

Ponad 90 procent naszej historii i prehistorii spędziliśmy jako myśliwi i zbieracze, używając narzędzi 

kamiennych. 

Przebłyski przeszłości w teraźniejszości kamienne narzędzia. 

Rozważmy najpierw ostatnią z nich. W bardzo niewielu miejscach na Ziemi wciąż regularnie wykonuje 

się kamienne narzędzia. Jednym z takich miejsc jest Papua Zachodnia w Nowej Gwinei. Tutaj mężczyźni 

nadal zajmują się produkcją głów kamiennych siekier, które mocują do uchwytów i wykorzystują w 

obróbce drewna. Ich działania związane z wytwarzaniem narzędzi dostarczają prehistorycznym 

analogii etnograficznej do badania i być może uzyskania pewnego wglądu w zachowanie wczesnych 

hominidów. 

Dietrich Stout z Wydziału Antropologii Uniwersytetu Indiana prowadzi badania terenowe wśród 

twórców siekiery z Nowej Gwinei. Prowadzi również badania mózgów PET ludzi podczas gdy tworzą 

narzędzia, aby zobaczyć, które obszary mózgu są najbardziej aktywne. 

Eksperymentowanie ze skałą  

Profesorowie Nick Toth i Kathy Schick z Wydziału Antropologii Uniwersytetu Indiana przeprowadzili 

obszerne i pouczające prace eksperymentalne nad narzędziami typu Olduwańskiego. Stworzyli, a 

następnie wykorzystali swoje powielone produkty do przewidywanych zadań, które prawdopodobnie 

zostały wykonane przez wczesne hominidy. Z ich studiów, podstawowe narzędzia, zmodyfikowane lub 

nie, prawdopodobnie zostały użyte do tych celów: 

* Do łamania kości, do ekstrakcji szpiku do jedzenia 

* Do obróbki drewna, ewentualnie do kształtowania drewnianych narzędzi przypominających patyki 

* Do pękania orzechów 

* Jako kamienie młotkowe do rozdrabniania innych rdzeni w produkcji narzędzi płatkowych 

* Jako pociski rzucane w obronie lub podczas polowań 



Porozmawiaj o uniwersalnych narzędziach. Rdzenie były prawdopodobnie pierwszymi szwajcarskimi 

nożami wojskowymi’ A co z narzędziami do płatków? Stosując podejście eksperymentalne, Toth i 

Schick wykazali, że płatki kamienia są w pełni funkcjonalne do krojenia skóry i mięśni dużych ssaków 

afrykańskich, takich jak gnu i słoń. Teraz warto zauważyć, że wczesne hominidy nie były skutecznymi 

łowcami dużej zwierzyny, ale omijały swoje uczty mięsne z już zabitych zwierząt. Płatki narzędzia były 

prawdopodobnie inną wersją noża uniwersalnego. Potrzeby związane z krojeniem i krojeniem były 

częścią wielu prehistorycznych zadań. Listę celów lub funkcji narzędzi należy rozważyć jako możliwości. 

Ponieważ z powodzeniem stosowano je w sytuacjach eksperymentalnych, logiczne jest wnioskowanie, 

że mogły być używane w podobny sposób w przeszłości. Oczywiście, gdyby nie sprawdziły się tak 

dobrze w rękach eksperymentatorów, można by mieć wątpliwości. Profesorowie Nick Toth i Kathy 

Schick są współdyrektorami Centrum Badań nad Antropologicznymi Podstawami Technologii (CRAFT). 

Przeprowadzili duże badania nad eksperymentalnym wytwarzaniem narzędzi, a następnie nad 

wykorzystaniem tych narzędzi do zadań, do których zaproponowali, że zostały zaprojektowane. 

Zaproponowano, że zmniejszenie wielkości zębów hominidów nastąpiło, gdy narzędzia zastąpiły 

niektóre funkcje, takie jak krojenie jedzenia na mniejsze zgryzy. W tej dziedzinie trwają badania. 

Starożytne blizny 

Ślady nacięć to kolejny ważny dowód widoczny na kościach ssaków znalezionych na stanowiskach 

Olduwa. Są to prawdopodobnie nacięte blizny poprzez użycie narzędzi płatkowych podczas prac 

rzeźniczych. Kości zwierząt, które wykazują ślady cięcia, nazywane są ekofaktami. 

Narzędzia handlu 

Narzędzia do rdzeni i płatków składają się na skromny zestaw narzędzi Olduwa. Ale, jak już 

wspomnieliśmy, te wielofunkcyjne narzędzia zrobiły wiele. Prawdopodobnie ułatwiały życie. Mogły 

nawet zmniejszyć zależność od zębów i szczęk, co doprowadziło do zmniejszenia ich rozmiaru przez 

wiele kolejnych pokoleń. I wiemy, że bez względu na to, jak prymitywnie i prosto je postrzegamy, były 

one wystarczająco wystarczające, aby z powodzeniem adaptować naszych przodków hominidów przez 

ponad milion lat bez większych zmian. Porównaj to z naszą nowoczesną technologią, w której „nowe i 

ulepszone” pojawia się co roku. Czy można tu wyciągnąć lekcję z przeszłości? 

Nick Toth ma eksperymentalne dowody wskazujące na wytwórców narzędzi z hominidów od 1,5 M.Y.A. 

i 2 M.Y.A. prawdopodobnie byli praworęczni, oznacza to, że silna preferencja ręki po prawej stronie, 

którą widzimy dzisiaj (tylko około 10 procent ludzi jest leworęcznych), mogła być dobrze ugruntowana 

bardzo głęboko w przeszłości. 

Ekofakty to naturalne przedmioty, takie jak kości, znalezione na stanowisku archeologicznym, które 

wskazują na działalność człowieka, lub są to szczątki zwierząt i roślin, które dostarczają informacji o 

przeszłych warunkach środowiskowych i klimatycznych. 

Styl życia OldowanUominidów 

W czasach tych najwcześniejszych wytwórców narzędzi życie musiało być na najbardziej podstawowym 

poziomie. Pomyśl o długotrwałym prymitywnym kempingu prawdopodobnie bez większego 

schronienia i na pewno bez ognia. Rozproszone rozmieszczenie narzędzi kamiennych i związanych z 

nimi kości może wskazywać, że hominidy Olduwańczyków przebywały na danym obszarze przez 

pewien czas. Ale czy zakładali „bazy” lub bardziej stałe miejsca zamieszkania? Ten pogląd jest 

kwestionowany*, a zamiast niego pojawia się idea, że te hominidy były w większości oportunistyczne. 

Oznacza to, że pozostawali i poruszali się zależnie od warunków, być może podyktowanych 

dostępnością pożywienia i wody*. Zauważyliśmy, że ich podstawowym pozyskiwaniem pożywienia pod 



względem mięsa było raczej padlinożerstwo niż aktywne polowanie na duże zwierzęta. I jest bardzo 

prawdopodobne, że duża część ich diety pochodziła ze zbierania jadalnych roślin, owoców i orzechów. 

Sprawy rodzinne 

Zwiększonemu rozmiarowi mózgu prawdopodobnie towarzyszył zwiększony poziom złożoności 

społecznej w grupach hominidów. Ale jakie grupy? Zapis kopalny nie zawiera wielu solidnych 

wskazówek na temat tego, jak duże były grupy społeczne, kto był w grupach* i jak prowadziły swoje 

sprawy. Oznacza to, że niewiele wiemy o ich strukturze społecznej i organizacji społecznej. Bardzo 

rzadko w tym samym miejscu znajdują się grupy skamieniałych osobników. Tak było w przypadku 

Pierwszej Rodziny na stanowisko Hadar w Etiopii. Następnie szeroko rozrzucone, ale obfite narzędzia i 

kości wskazują, że jakaś grupa jednostek faktycznie mieszkała razem. 

Don Johanson dokonał bardzo znaczącego odkrycia w Hadar. miejsce w Etiopii, które składało się ze 

zbioru kilku szkieletów osób znajdujące się w pobliżu. Czy te osoby były ze sobą spokrewnione i czy 

wszystkie spotkały razem katastrofalne zakończenie? Prawdopodobnie. Są one powszechnie znane 

jako Pierwsza Rodzina. 

Wirtualna prehistoria 

Archeolodzy prehistoryczni prowadzą badania, zwane studiami aktualnymi, w których starają się 

odtworzyć warunki, które wyjaśniałyby, w jaki sposób prehistoryczne miejsca wyglądały tak, jak 

wyglądają. Na przykład mogą rejestrować historię zwłok zwierząt, ponieważ są one narażone na 

działanie drapieżników, a także naturalne procesy, takie jak wiatr i woda, gdy otrzymywane są i są 

zakopywane. Śledzenie historii powstawania terenu nazywa się tafonomią. Zarówno analogia 

etnograficzna, jak i analogia naczelnych dają paleoanowi – tropologowi możliwość wglądu w wielkość, 

naturę i skład wczesnych grup społecznych hominidów. Niektóre, raczej odizolowane, dzisiejsze kultury 

mogą przedstawiać modele tego, jak mogły żyć wczesne grupy hominidów. Wtedy też zachowania 

społeczne naczelnych niebędących ludźmi mogą być z grubsza porównywalne do zachowań 

najwcześniejszych hominidów. Ale tego rodzaju budowanie modeli musi być wykonywane z 

ostrożnością. Jak powiedzieliśmy wcześniej, analogie mogą przedstawiać logiczne argumenty, ale nie 

mają dowodu na to, co faktycznie wydarzyło się w przeszłości. W kolejnych rozdziałach kontynuujemy 

badanie natury grupowania społecznego u hominidów. Poziom organizacji społecznej oldowskich 

wytwórców narzędzi musiał być wystarczająco wysoki, aby mogli zrobić kolejny ważny krok – a 

właściwie wiele, wiele kroków – w ludzkiej prehistorii. Czy to z założenia, czy nie, hominidy po raz 

pierwszy zaczęły wyprowadzać się z Afryki podczas wczesnego plejstocenu. To temat kolejnej części. 

Wcześniej istniało przekonanie, że tak zwane prymitywne kultury izolowane są „żywymi muzeami” 

życia epoki kamienia. Ta idea została porzucona, a jej miejsce zajmuje zrozumienie, że chociaż w tych 

kulturach może brakować rozwoju technologicznego, a być może nawet języka pisanego, to jednak 

posiadają i wyrażają wysoki poziom złożoności społecznej i językowej. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Produkcja narzędzi z kamienia rozpoczęła się co najmniej 2,5 M.Y.A. 

* Prawdopodobnie użyto materiałów innych niż kamień, ale nie w sposób proponowany przez Darta i 

jego kulturę osteodontokeratyczną. 

* Szympans bonobo został wyszkolony do robienia narzędzi w stylu Olduwańskim. 

* Funkcje narzędzi paleolitycznych można wywnioskować z różnego rodzaju badań 

eksperymentalnych. 



* Olduwańscy wytwórcy narzędzi byli prawdopodobnie padlinożercami i zbieraczami żywności, a nie 

łowcami dużych zwierząt. 

Z Afryki 

Teraz posuwamy się naprzód w czasie, aby śledzić podwójny rozwój naszej ewolucji biologicznej i 

kulturowej. Technologia wytwarzania narzędzi uległa poprawie, a mózgi zwiększyły się. Czy to 

przypadek? Prawdopodobnie nie. I przyjrzymy się kolejnemu znakowi rozpoznawczemu hominidów, 

przemieszczaniu się z Afryki do Eurazji. Zajmujemy się także nieustanną i dokuczliwą kwestią w 

prehistorii ludzkości, losem neandertalczyków. Z pewnością nie byli brutalnymi jaskiniowcami i 

kobietami jaskiniowcami przedstawianymi w niektórych filmach, kreskówkach i fragmentach 

beletrystyki, więc przyjrzymy się neandertalczykom i ich kulturze i wyginięciu. 

Tworzenie nowych narzędzi i nowych hominidów 

Nazywaliśmy narzędziami Olduwa „uniwersalnymi” i kamiennymi wersjami szwajcarskiego scyzoryka. 

Wydawało się, że w tamtym czasie robiły wszystko, czego się od nich wymagało. Podstawowy styl 

Olduwańczyków przetrwał milion lat lub dłużej. Potem nastąpiła zmiana. Po pierwsze, nastąpiło pewne 

ulepszenie techniczne w samych narzędziach Olduwańskich. Ale wtedy pojawiła się nowa technika. 

Tutaj  te nowe narzędzia. Jakby w związku z nowymi narzędziami, w hominidach pojawiły się również 

dalsze zmiany, prawdopodobnie ulepszenia. W ten sposób będziemy nadążać za trendami 

ewolucyjnymi, coraz bardziej zbliżając się do współczesnego człowieka. Ten rozdział dokumentuje 

również jedno z największych wydarzeń w prehistorii. Do tej pory plasuję go na czwartym miejscu. Po 

pierwsze, istniało pochodzenie hominidów, objawiające się poprzez wyprostowany dwunożność. 

Potem nastąpił wynalezienie kamiennego wyrobu narzędzi, po którym nastąpiło podwojenie rozmiaru 

mózgu. A teraz po raz pierwszy hominidy były poza Afryką. Kiedy i dlaczego migrowali z Afryki do 

Eurazji? W tym okresie w Eurazji wystąpiła seria poważnych przeziębień. Jak migranci zmierzyli się i 

pokonali te wyzwania? Czy mogli wynaleźć ogień, żeby się ogrzać? Ewentualnie — przyglądamy się tym 

dowodom. Możesz pomyśleć z wyprzedzeniem o tym, ile możliwych zastosowań może mieć ogień dla 

hominidów migrujących. (Wskazówka: cztery lub więcej). Zacznijmy od nowych narzędzi. 

Narzędzia Biface tworzą poręczne osie 

Narzędzia Olduwa wykazały pewien postęp techniczny od najwcześniejszych do najnowszych 

znalezionych przykładów. Późniejsze wersje noszą nazwę Developed Olduwan. Warto powtórzyć, że 

przemysł Olduwa przetrwał w Afryce milion lub więcej lat. Następnie ta technologia narzędziowa 

została sprowadzona z Afryki przez najwcześniejszych migrantów. Czy to nie mówi czegoś o tym, jak 

skuteczne były narzędzia Olduwa? Z pewnością wykonali wszystkie wymagane od nich zadania. Bez 

względu na przyczynę, około 1,5 M.Y.A. nastąpiła poważna zmiana w produkcji narzędzi z kamienia. 

Dzięki zestawowi nowszych technik powstało wysoce rozpoznawalne narzędzie kamienne, 

powszechnie znane jako topór ręczny lub biface. Te ręczne siekiery nazywano narzędziami aszelskimi, 

co może, ale nie musi, brzmieć jak kichnięcie, w zależności od wymowy. Siekiery aszelskie można łatwo 

odróżnić od podstawowych narzędzi Olduwańskich następującymi cechami: 

* Mają znacznie więcej usuniętych odłamków kamieni. Zwykle są owalne i nieco spłaszczone z wąskim 

punktem, a nie kulistym kształtem. 

* Z obu stron narzędzia usunięto płatki, dlatego często nazywa się je narzędziami dwustronnymi. 

* Wykazują symetrię w ogólnym kształcie. 



* Wnioskując, wydaje się, że zostały stworzone z jaśniejszym mentalnym szablonem tego, jakiego 

rodzaju narzędzia było pożądane. 

Różnice te ogólnie wskazują na wyższy poziom umiejętności i więcej czasu potrzebnego podczas 

wytwarzania narzędzi. Ale najwcześniejsze przykłady były grube i niedbale wyszczerbione. Być może 

bardziej wykwalifikowani wytwórcy narzędzi Olduwa zaczęli eksperymentować z naturalnie owalnymi 

rdzeniami. To stworzyłoby przejście. Być może testowali również nowe sposoby usuwania płatków. 

Kamienie młota były prawdopodobnie używane do wyrobu narzędzi Olduwańczyków. Proponuje się 

jednak, aby bifaces aszelski, przynajmniej te najnowsze, uderzano „miękkim” młotkiem z kości lub 

poroża. Miękki młotek pozwalał na większą kontrolę w usuwaniu płatków. Jak używano narzędzi 

aszelskich? 

Twierdzono, że podstawowy projekt narzędzi Olduwańczyków pozostawał niezmieniony przez tak 

długi czas, ponieważ ten styl był tak dobry, jak tylko mogli to zrobić wytwórcy narzędzi. Ich mózgi nie 

były wystarczająco rozwinięte, aby wyjść poza ten poziom. Dalsze badania mogą pomóc w 

rozstrzygnięciu tej kwestii. 

Nazwa Acheulean pochodzi od XIX-wiecznego odkrycia ręcznych siekier na stanowiskach nad rzeką 

Sommą w pobliżu francuskiego miasta St. Acheul. 

Narzędzia do płatków znajdowały się również w zestawie narzędzi Acheulean. Były prawdopodobnie 

używane do obróbki drewna, kości i skór. Jedną z badanych propozycji jest to, że bifaces były w 

rzeczywistości rdzeniami do produkcji płatków. 

Wszechstronny powrót 

Narzędzia aszelskie mogły równie dobrze służyć do wielu zadań, być może w zakresie rzeźni i rozbijania 

kości (zawierających jadalny szpik) lub rozłupywania drewna. Różne narzędzia znajdują się również w 

połączeniu z bifaces. Są to duże tasaki (o szerszych krawędziach tnących) i narzędzia typu picklike (o 

dłuższych, wąskich końcówkach). Oni również wyczarowują prace na skalę przemysłową, 

prawdopodobnie na wzór łupania i kopania drewna. Żadne dowody nie wskazują na ich użycie jako 

pocisków rakietowych lub broni ręcznej, ale tak nie jest: wydają się zbyt naciągane, by sugerować, że 

mogły być użyte w ten sposób. Pamiętaj, że wiele przewidywanych zastosowań narzędzi 

paleolitycznych pochodzi z eksperymentów. Cóż, eksperymentowanie z narzędziami jako bronią jest 

poza granicami – nie bez powodu, nie sądzisz? Znaczące jest to, że bifaces aszelski są podobne od Afryki 

do Europy i Azji, ale aby skomplikować ten obraz, na Węgrzech i w Chinach odnaleziono narzędzia 

kamienne bardziej przypominające starożytny lud Olduan i zwane narzędziami do rozdrabniania. Jaki 

był ich związek z Aszelami? Czy nie było żadnego związku, czy reprezentują różne rodzaje działalności?  

Profil Erectusa 

Czy możemy nadać twarz twórcom bifaces? To wymaga kilku kroków. Po pierwsze, aszelskie bifaces 

zostały wykonane w Afryce około 1,5 miliona lat temu, prawdopodobnie przez Homo erectus. Ale 

zostały również wykonane przez grupę, którą poznamy jako archaiczny Homo sapiens około 200 KYA. 

(pamiętaj, że KYA = tysiąc lat temu). Następnie, podczas gdy w niektórych miejscach w Azji i Europie 

znaleziono bifaces aszelskich, inne miejsca w tym okresie kontynuowały tradycję przemysłu 

Olduwańskiego. Więc co się tutaj dzieje? To niepewny obraz pokazujący mieszanie się postępów w 

technologii narzędzi i ewolucji morfologii hominidów. Dodaj do tego komplikacje migracji w Afryce i 

poza nią. Czy możemy to trochę wyprostować? Zacznijmy od ojczyzny Afryki i Ho?no erectus. Pod 

koniec ostatniego rozdziału wspomnieliśmy o obecności Homo erectus w Afryce Wschodniej około 1,5 

roku br. Bardzo prawdopodobne, że gatunek ten wytworzył dwulicowe okazy aszelskie znalezione na 



kilku stanowiskach wschodnioafrykańskich. Następnie około 1 roku ya istnieją dowody na obecność H. 

erectus i jego zestawu narzędzi aszelskich w Afryce Północnej. W Algierii jest bardzo wczesna data 

około 1,6 M.Y.A. TERAZ idziemy gdzieś. Właściwie, belore i po tym okresie, H. erectus posuwał się 

znacznie dalej; pojawił się w Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej, ale prawdopodobnie 

jeszcze nie w Europie. Oto mały zwrot akcji. Na najniższych poziomach uwarstwionych stanowisk, w 

wielu z tych stanowisk H, erectus, poza Afryką, znaleziono narzędzia podobne do olduańskich, a nie 

bifaces aszelskich. Prawdopodobną interpretacją jest tutaj to, że H. erectus opuścił Afrykę przed 

rozwojem Aszelów. Ale później warstwy mają bifaces aszelskich. Oczywiście, podczas gdy hominidy 

migrują z Afryki, rozprzestrzeniają się nowe technologie narzędziowe, ale nie w tym samym czasie.  

Gatunek hominida z Afryki Wschodniej jest klasyfikowany jako Homo ergaster, który według niektórych 

powinien być klasyfikowany jako Homo erectus, a inni uważają go za odrębny gatunek. Jego datowanie 

to około 1,9 M.Y.A. , co oznaczałoby, że poprzedza H. erectus. Więcej badań może rozwiązać tę sprawę. 

Erectus na wybiegu 

Opisaliśmy narzędzia biface. Przyjrzyjmy się Homo erectus. Wymienione tutaj podstawowe cechy 

mogą być nam wszystkim znane — mamy je, ale w bardzo różnym stopniu. Oznacza to, że gdybyśmy 

zobaczyli H. erectus ubranego w nowoczesny strój (co dałoby dużą swobodę) i idącego ulicą, 

moglibyśmy spojrzeć drugie i trzecie spojrzenie. Oto niektóre definiujące cechy fizyczne Homo erectus: 

* Długa, niska czaszka 

* Grube kości czaszki 

* Obszar twarzy z dużymi łukami nadoczodołowymi, które tworzą torus nadoczodołowy 

* Duże szczęki z dość dużymi zębami, zwłaszcza trzonowce 

* Pochylony obszar podbródka, bez widocznego podbródka 

* Średnia pojemność czaszki 1000 cm3 

* 4 Wzrost zbliżony do naszego, ale cięższa budowa i muskularne ciało 

 

Śledzimy trendy ewolucyjne, a w czasach H. erectus wielkość ciała prawdopodobnie niewiele różniła 

się od naszego. Zakres wzrostu i wagi współczesnego człowieka jest dość szeroki; H. erectus był na 

końcu mocniej zbudowanych mięśni. 

Uważa się, że większe rozmiary i budowa mięśni H. erectus oznaczały, że gatunek ten był biologicznie 

przystosowany do życia w zimnym klimacie. Z pewnością byłoby to pomocne; wkrótce zauważymy, że 

żyły one w Azji, a być może także w Europie, w czasach postępów lodowcowych i niskich temperatur. 

Być może widziałeś rekonstrukcje owłosionych hominidów, z owłosionymi głowami i owłosionymi 

twarzami u samców. Ale tak naprawdę nie wiemy, jakie fryzury preferował H. erectus. Można 

przypuszczać, że włosy były długo utrzymywane. Jeśli tak, oznaczałoby to, że skóra głowy nie byłaby 

bezpośrednio narażona na utratę ciepła, ale byłaby nieco izolowana włosami. Ponieważ obszar głowy 

jest miejscem, z którego traci się większość ciepła naszego ciała, nawet bez nakrycia głowy, H.erectus 

był lepiej chroniony. Tak naprawdę nie mam tu nic do powiedzenia na temat łysienia. Wielkość mózgu 

u H. erectus mieściła się w dolnym zakresie wielkości współczesnego mózgu. Oczywiście nadal istnieje 

pytanie, czy następowała dalsza reorganizacja mózgu, czy też wybrane obszary mózgu powiększały się. 

Wreszcie, H, erectus miał zęby większe w okolicy trzonowców niż nasze, ale ogólnie były znacznie 

mniejsze niż wcześniejsze hominidy przodków, takie jak A. africanus i A. garhi. Podsumowując, 



mozaikowy obraz współczesnego H. sapiens zaczyna się wypełniać. Co zostało? Cóż, będzie ciągły 

wzrost wielkości mózgu i ciągły spadek wielkości zębów. W przeciwnym razie wygląd fizyczny nie 

zmieni się zbytnio od tego momentu. Przejdźmy teraz do gorącego punktu w prehistorii – przynajmniej 

potencjalnie gorącego tematu. 

Browridge odnosi się do uniesionego obszaru tuż pod brwiami. Jest również określany jako grzbiet 

nadoczodołowy. W Homo erectus, grzbiet jest ciągły na czole, więc się go nazywa jako torus 

nadoczodołowy. Jest to uważane za prymitywną cechę. 

Jednym z najbardziej spektakularnych znalezisk skamieniałości był prawie kompletny szkielet chłopca 

H. erectus (niektórzy twierdzą, że H. ergoster), około 12 lat. Znalezisko jest niezwykłe r E ze względu 

na zachowanie i kompletność tak dużej części jego szkieletu. Ale jeszcze bardziej zaskakujące jest to, 

że biorąc pod uwagę jego rozmiar w okresie dojrzewania, gdyby przeżył, miałby około 6 stóp wzrostu. 

Ciała ludzi i innych zwierząt przystosowują się do niskich temperatur, zmniejszając ilość powierzchni 

skóry, z której może być tracona ciepłota ciała. Większe, krępe ciała mają mniejszą powierzchnię skóry 

niż wysokie, szczupłe ciała. 

Masz ogień? 

Pamiętasz tę listę ważnych wydarzeń z prehistorii ludzkości, która otworzyła ten rozdział? Cóż, dodajmy 

do tego wynalazek użycia ognia. Przypuszczam, że brzmi to dziwnie odnosząc się do użycia ognia jako 

wynalazku. Ale ma podstawowy element, który zwykle przypisuje się wynalazkom: odkrycie, a może 

nawet odkrycie Eureki, jak ogień może zrobić coś nowego i innowacyjnego. Nie ma wątpliwości, że 

wszystkie wczesne hominidy widziały i prawdopodobnie odczuwały skutki ognia. Pożar rozpoczął się z 

przyczyn naturalnych, takich jak uderzenia pioruna, erupcje wulkanów i rzadkie zjawiska samozapłonu 

, Nie, nie mam na myśli nagle ludzkich ciał i bez wyjaśnienia stając w płomieniach. (Czy to naprawdę 

się dzieje?) W jednym czasie kilka stanowisk dolnego paleolitu zdawał się wskazywać, że celowe pożary 

były utrzymywane przez hominidy. Oto użyte dowody: 

* Ziemia lub ziemia, która uległa przebarwieniu z powodu wysokiej temperatury 

* Spalone kości 

* Pozostałości popiołu i węgla drzewnego 

* Okrągłe kamienne konstrukcje przypominające paleniska 

Czy były to przyczyny naturalne, czy spowodowane przez hominidy? Przy bliższej analizie, na tym etapie 

badań argument za kontrolowanym użyciem ognia przez hominidy nie jest mocny, ale nie jest to 

również przypadek zamknięty. Przeprowadzono eksperymenty mające na celu powtórzenie 

domniemanych warunków z przeszłości, a dalsze prace mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Na razie 

można bezpiecznie założyć, że H. erectus prawdopodobnie kontrolował użycie ognia. Co więcej, 

zdolność ta odegrała kluczową rolę w przetrwaniu po migracji z Afryki i do chłodniejszych klimatów 

Eurazji. Dopóki pozwalamy H, erectus na możliwość użycia ognia, powinniśmy określić jego 

prawdopodobne zastosowania. Oto pakiet korzyści  

* Wydziela ciepło i zapewnia ciepło 

* Gotuje jedzenie i niszczy zarazki 

* Zapewnia światło, aby zajrzeć w noc 

* Chroni przed drapieżnikami, być może dużymi kotami 



Tę listę można by znacznie rozszerzyć, zarówno o prehistoryczne zastosowania ognia, jak i o niektóre, 

które pojawiły się później w naszym rozwoju kulturowym i technologicznym. W kolejnych rozdziałach 

omówimy dodatkowe prehistoryczne zastosowania. Teraz czas na wycieczkę. Jesteśmy gotowi 

opowiedzieć o tym wielkim wydarzeniu w prehistorii, o którym mowa we wstępie do tego rozdziału. 

Homo erectus jest w ruchu, a gdzie na świecie skończył ten gatunek? 

Należy wyjaśnić, że „kontrolowane użycie ognia” odnosi się do zdolności do utrzymywania i być może 

przenoszenia już płonącego ognia pożary przez stosunkowo długie okresy. To całkowicie wyklucza 

bycie w stanie rozpalić ogień, na przykład poprzez szybkie obracanie drewnianego patyka w wiórach 

lub suchym mchu lub uderzanie krzemienia w celu rozpalenia ognia. Te wynalazki pojawiły się znacznie 

później w prehistorii. 

Niewyjaśnione kręgi kamieni regularnie pojawiają się w czasach prehistorii. Jeden nieoszlifowany 

zespół został znaleziony na stanowisku australopiteka w Afryce Południowej. Ponieważ kamienie 

pochodziły z koryta rzeki znacznie niższej niż tam, gdzie zostały znalezione, musiały zostać tam 

przyniesione przez hominidy. 

Plany podróży 

Jeśli spojrzysz na mapę Afryki, zobaczysz, że wyjścia z kontynentu są ograniczone do północno-

wschodniej części. Głębokie morze w Cieśninie Gibraltarskiej nie pozwoliłoby tam na przeprawę 

hominidów. Ale na północnym wschodzie mogło istnieć kilka możliwych tras gdzieś wzdłuż Półwyspu 

Arabskiego, aż do regionu znanego obecnie jako Izrael. Tak więc badacze szukający dowodów na 

migrantów mogliby dobrze sobie poradzić, koncentrując się na samym Półwyspie Arabskim. 

Dotychczasowe badania wykazały ograniczone potwierdzenie, że hominidy przeszły przez ten obszar. 

Ale jest ich niewiele i nie jest to najstarszy datowany materiał hominidów poza Afryką. Dalej na północ, 

w Dolinie Jordanu w Izraelu, znajdują się wczesne daty, więcej niż 1 w warstwowym miejscu. Niższe 

poziomy zawierają narzędzia w stylu Olduwańskim, podczas gdy wyższe poziomy mają narzędzia 

aszelskie. Czy to oznacza, że pas wzdłuż wschodniej części Morza Śródziemnego był prawdziwą 

autostradą hominidów? Zostało to zaproponowane i do tego pomysłu powrócimy w następnej części. 

Chociaż po drodze pojawiają się fragmenty obecności hominidów, skoncentrujmy się na kilku 

wschodnich miejscach hominidów. Prawdopodobnie nie były to planowane cele podróży i wkrótce 

skoryguję to stwierdzenie. Pojawienie się hominidów w Europie omówimy w następnym rozdziale. 

Obecne dowody wskazują, że Europa pozostawała w tyle za Azją, ale mogła być zamieszkana przez 

hominidy w przedziale 500-750 KYA. Te hominidy połączą nas z późniejszymi grupami europejskimi. 

Rozważamy tutaj trzy lokalizacje, dwie znane od dawna i jedną, która właśnie pojawiła się w 

wiadomościach. 

Związane z Javą 

Pierwszym z tych miejsc była Jawa w Azji Południowo-Wschodniej. Łańcuchy wysp rozciągające się z 

Azji Południowo-Wschodniej w czasie ruchu hominidów były połączone mostami lądowymi. Poziomy 

mórz były niższe z powodu gromadzenia się lodowców. Tak więc hominidy prawdopodobnie nie 

potrzebowały łodzi ani innych środków do przemierzania dużych, otwartych obszarów wodnych. 

Pewnie poszli. Jak pamiętasz z wcześniejszej wzmianki, skamieniałości na Jawie zostały odkryte przez 

Eugene'a Dubois pod koniec XIX wieku. Zauważyliśmy już, że skamieliny pierwotnie nazywane chatami 

Pithecanthropus erectus są teraz klasyfikowane jako Homo erectus z Jawy. Stanowiska zawierające tę 

skamieniałość i pokrewne formy nie zostały jeszcze bezpiecznie datowane. Ale jest jedna taka data 

wskazująca na H. erectus na Jawie około 1,8 M.Y.A. To naprawdę zdumiewające, ponieważ powoduje, 

że wyjazd z Afryki jest znacznie wcześniejszy niż dotychczas sądzono. Niewiele kamiennych narzędzi 

zostało znalezionych na Jawie w związku z H. erectus, I nie są to bifaces aszelskie; mogą odnosić się do 



narzędzi do siekania znalezionych w Chinach w tym samym okresie. Następnie omówimy sytuację w 

Chinach. Ta historia jest pełna dramatów, obejmująca wojnę światową i brakujące skamieniałości. 

 Kiedy globalne temperatury spadają, pokrywy lodowe lub lodowce rosną i blokują większą część 

całkowitej wody obecnej na Ziemi. Oznacza to, że poziom oceanów i mórz jest obniżony, co odsłania 

większą część powierzchni Ziemi. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy globalne temperatury rosną. 

Seria tych glacjalnych i interglacjalnych epizodów miała miejsce w okresie paleolitu. 

Pojawia się intrygująca propozycja, że H. erectus w Javie faktycznie wyewoluował z wcześniejszego 

przodka australopitycyny. Ten przodek opuścił Afrykę około 2 M.Y.A. znak. Oczywiście należy 

przeprowadzić dalsze badania nad tym pomysłem. 

Jaskinia Kości w Chinach 

Chiny weszły do wiadomości o skamielinach hominidów wcześnie, mniej więcej w tym samym czasie, 

co odkrycie Dziecka Taung w Afryce w latach dwudziestych XX wieku. W bardzo dobrze znanym miejscu 

jaskini zwanym Zhoukoudian (zobaczysz jego wariantową pisownię), znaleziono częściowe szkielety 

około 40 osobników z osadów jaskiniowych. Odnaleziono również kości zwierzęce, w tym tygrysy 

szablozębne. Ich odkrywca, anatom Franz Weidenreich, przeprowadził obszerne badania 

skamieniałości hominidów i przedstawił je w dużej publikacji. Jakże to było szczęśliwe dla rozwijającej 

się nauki paleoantropologii. Okazuje się, że tuż przed wybuchem II wojny światowej skamieniałości H. 

erectus (wówczas nazywane Sinanthropus pekinensis) zostały zapakowane w kufry i przygotowane do 

wywiezienia z Chin. Wyładowane skamieniałościami pnie najwyraźniej dotarły do portu na Morzu 

Chińskim, a następnie zniknęły. Do dziś nie ma jasnego wyjaśnienia, co stało się ze skamieniałościami. 

Wartość raportu Weidenreicha ze szczegółowymi rysunkami wszystkich zaginionych skamieniałości 

Zhoukoudian osiągnęła najwyższy poziom w zasobach paleoantropologicznych. Następnie z głębokiej 

jaskini wydobyto więcej skamieniałości hominidów. Wygląd fizyczny H' erectus z Chin nie różni się w 

dużym stopniu od cech wymienionych wcześniej. Czaszki mają zwykle uniesiony obszar, który biegnie 

w dół środka czubka głowy, zwany strzałkowym kilem. A co z narzędziami znalezionymi przy H. erectus 

z Chin? Nazywano je narzędziami do siekania, ale nie ma jednoznacznych dowodów na to, czy były 

używane jako narzędzia podstawowe, czy może były źródłem narzędzi płatkowych. W każdym razie nie 

uważa się ich za styl toporów aszelskich; są bardziej w trybie narzędzi typu olduwańskiego. Jak dawno 

temu hominidy żyły w Chinach? Szacowana data dla Zhoukoudian to tylko około 500 lat. Teraz jest 

jedno z tych względnych stwierdzeń, które ledwo zapadają w świadomość. Jak może 500 KYA być 

„tylko”? Cóż, inne witryny w Chinach są dość bezpiecznie datowane na ponad 750 KYA. Niektóre są być 

może znacznie starsze, ale ich daty nie zostały jeszcze potwierdzone. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej 

lokalizacji, która rozszerza zasięg występowania H. erectus na dość nieoczekiwany obszar świata: 

Rosję? 

Intrygująca historia sprzed kilku lat nagłośniła planowane spotkanie między niezidentyfikowaną osobą, 

która twierdziła, że ma kufer wypełniony skamieniałościami Zhoukoudian, a prywatnym finansistą, 

który miał negocjować ich odzyskanie. Oczekiwane spotkanie na najwyższym piętrze Empire State 

Building w Nowym Jorku nie odbyło się; tajemnicza osoba z rzekomym pniem skamieniałości nie 

pojawiła się. 

Strzałkowy przechył odnosi się do uniesionego obszaru wzdłuż środka czaszki. Nie należy go mylić ze 

znalezionym grzebieniem strzałkowym u małp i silnych australopitenów. Grzebień ma mięśnie szczęki 

przyczepiony do niego, ale kil nie. 

Wcześniej uważano, że siekiery aszelskie były geograficznie rozmieszczone na wschodzie aż do linii 

Moviusa, która oddzielała Daleki Wschód. Uważano, że po wschodniej stronie linii brakuje ręcznych 



siekier. Jednak nowsze odkrycia i ponowne badania wskazują, że w Chinach pojawiają się ręczne 

siekiery. Oznacza to, że Linia Moviusa [nazwana na cześć wybitnego archeologa z Harvardu] zaciera się 

Północ do Rosji 

W miejscu zwanym Dmanisi w Gruzji ,w Rosji, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku znaleziono główne 

odkrycia zarówno skamieniałości hominidów, jak i narzędzi kamiennych. Ostatni był w 1999 roku, więc 

jest to trochę gorące w prasie. Naukowcy aktywnie pracujący ze skamieniałościami sugerują, że 

hominidy najbardziej przypominają afrykański gatunek zwany Homo ergaster. Przypomnijmy, że 

wrzuciliśmy ten gatunek do jednego worka z Homo erectus, dopóki lepsze dowody nie będą wymagały 

oddzielenia go. Jego pojemność mózgu szacuje się na około 800 cm3, w dolnym końcu H. erectus. 

Powiązane narzędzia są wykonane z formy wulkanicznej zwanej bazaltem i składają się z narzędzi 

przypominających rozdrabniacze wraz z płatkami i skrobakami. W następnym rozdziale szerzej 

omówimy rodzaj skrobaka. Oto najbardziej znaczące fakty dotyczące znalezisk Dmanisi: Wskazują, że 

pierwsi migranci wyjechali z Afryki, zanim rozwinęły się toporki aszelskie. Biorąc pod uwagę 

wyznaczoną datę K-Ar na 1,7 M.Y.A., hominidzi musieli opuścić Afrykę wcześniej niż wcześniej sądzono. 

Historia Dmanisiego jest gorąca w prasie i wkracza do walki. To właśnie sprawia, że ludzka prehistoria 

jest tak żywotna. Jest to dziedzina nauki dla tych, którzy lubią niepewność tego, co się dzieje, dla tych, 

którzy lubią ekscytację nowymi odkryciami, złamanymi kośćmi i odłamanymi kamieniami oraz dla tych, 

którzy nie mają nic przeciwko byciu zakłopotanymi i zdezorientowanymi. Mówiąc o niepewności, czas 

zająć się kłopotliwymi pytaniami, dlaczego hominidy w ogóle opuściły Afrykę. Bardzo wczesne daty 

zarówno dla Dmanisi, jak i Javy rodzą pytanie, że prawdopodobnie jeszcze później australopitycyny 

rozprzestrzeniły się z Afryki. Ta propozycja wymaga dalszych badań 

Push from Homeland czy Pull to New Land? 

Pamiętasz jak powiedziałem, że badano prehistorię, ponieważ tam jest? Cóż, pozwólcie, że rozegram 

ten komentarz tutaj. Opuszczenie Afryki dla wczesnych hominidów mogło być w większości 

niezamierzone i nieplanowane. Poruszali się jako zbieracze i myśliwi, chociaż ich polowania ograniczały 

się głównie do małych zwierząt i padlinożerstwa. Było więc całkiem naturalne, że ich pobyty przenosiły 

ich dalej i poza ograniczony region. Pokolenia ruchów mogły wprowadzić grupy na nowe ziemie Starego 

Świata Eurazji. Podróż tego rodzaju należy do kategorii pójścia donikąd w szczególności, ale pójścia 

gdzieś, ponieważ tam było. Gdyby nie planowano rozprzestrzeniania się z Afryki, migracja nie byłaby 

odpowiednim terminem do zastosowania w odniesieniu do ekspansji hominidów z Afryki. Migracja 

zazwyczaj wiąże się z zamiarem przemieszczenia się z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście grupy 

te musiały dysponować środkami na przeprowadzenie ekspansji terytorialnej, niezamierzonej, jak 

mogłoby być. Mówię o ich przygotowaniu kulturowym, jak w zestawach narzędzi, a także o nieznanych 

czynnikach społecznych, takich jak przywództwo. Możemy dodać pewną możliwość wykorzystania 

ognia do pożądanych celów. I istnieje przypuszczenie, że H. erectus był biologicznie przystosowany do 

niższych temperatur, jakie napotkali podczas przemieszczania się na północ. Dwa inne możliwe 

powody wyjazdu z Afryki są bardziej zbliżone do zamierzonej migracji: 

* Poczucie przygody i możliwości, które mogą się pojawić. To byłaby siła przyciągania. 

* Konieczność przeprowadzki ze względu na rosnący wzrost populacji i większą presję na ograniczone 

zasoby. To byłaby siła nacisku. 

Fakt, że na niektórych stanowiskach znajdują się narzędzia typu olduwańskiego, a następnie toporki 

aszelskie, wskazuje, że prawdopodobnie następowały kolejne ruchy grup. Alternatywnie mogło dojść 

do rozproszenia i rozpowszechnienia nowych technologii wytwarzania narzędzi bez faktycznego 

transferu grup. Kolejny rozdział obejmuje akcję i zmiany, które zaszły w całej Eurazji i Afryce w okresie 



około 0,5 M.Y.A. Następne wielkie wydarzenie? Pochodzenie naszego własnego gatunku Homo 

sapiens. 

Szacowanie rozmiarów populacji hominidów mieści się w badaniu zwanym paleodemografią. 

Znajomość tych informacji jest bardzo cenna przy konstruowaniu teorii wzrostu i przemieszczania się 

populacji. Niestety nie było wtedy rachmistrzów spisu. 

Ważną kwestią do zbadania jest zakres, w jakim nastąpił również ruch z powrotem do Afryki z Eurazji, 

w rodzaju migracji wstecznej. To musiało mieć miejsce i zasługuje na dalsze wysiłki badawcze. 

Dyfuzja odnosi się do rozprzestrzeniania się idei i dóbr kulturowych z jednej grupy do drugiej, z lub bez 

aprobaty osób. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Acheulean bifaces zaczynają zastępować podstawowe narzędzia Olduwa. 

* Homo erectus został znaleziony w całym Starym Świecie. 

* Wydaje się, że Europa została zasiedlona jako ostatnia. 

* Ograniczone dowody sugerują kontrolowane użycie ognia. 

* Rozprzestrzenianie się z Afryki mogło nie wynikać z planowanych migracji. 

Gałęzie naszego drzewa genealogicznego 

Tempo ewolucji człowieka przyspiesza, gdy wkraczamy w ostatnie pół miliona lat prehistorii. Jak 

udokumentowano w ostatnim rozdziale, hominidy zaczęły zamieszkiwać pozostałe dwie części Starego 

Świata: Azję, a następnie Europę. Druga połowa świata, półkula zachodnia, ma swój dzień, ale nie w 

przyszłości. Głównym tematem tego rozdziału jest przedstawienie głównych znalezisk skamieniałości 

hominidów od Dalekiego Wschodu po Wyspy Brytyjskie. Przyglądamy się ich definiującym cechom 

fizycznym i morfologicznym i całkiem dobrze kończymy nasze śledzenie głównych trendów w ewolucji 

człowieka. Zastanawiamy się, jak różne są te grupy ludzkie i czy należy je uznać za odrębne gatunki. 

Okres objęty w tym rozdziale wynosi około 0,8 M.Y.A. do 125 K.Y.A., chociaż skoczymy trochę dalej, 

aby przedstawić fizyczną formę neandertalczyków. Ten okres czasu nazywa się środkowym 

plejstocenem, ale nadal pozostaje całkowicie zawarty w dolnym paleolicie. Przypomnijmy, że dolny 

paleolit stanowi około 90 procent prehistorii ludzkości. W następnym rozdziale kontynuujemy 

neandertalczyki, ale tym razem ich kulturę. Następnie podejmujemy prawdziwą eksplozję, jaka ma 

miejsce w ewolucji kulturowej. Jest kilka spektakularnych nowych wydarzeń do ogłoszenia i znacznie 

bogatszy zapis prehistoryczny do opisania. Ale na razie naszą uwagę przykuwają archaiczne Homo 

sapiens. 

Archaiczny Homo sapiens 

Archaiczny oznacza starożytny, ale w połączeniu z Homo sapiens oznacza kłopoty w River City. 

Niektórzy paleoantropolodzy nie uznają kwalifikacji taksonomicznej. Albo są to H. sapiens, albo nie. A 

jeśli nie, to są to H. erectus. Trzecie stanowisko jest takie, że te skamieliny przypisane archaicznemu H. 

sapiens są w rzeczywistości oddzielnymi starożytnymi gatunkami, które istniały przed pojawieniem się 

współczesnego Homo sapiens. Więc co ma zrobić osoba? Po pierwsze, część tego sporu skupia się na 

podstawowym problemie klasyfikacji taksonomicznej. Klasyfikacja jest statycznym systemem 

nazewnictwa narzuconym dynamicznemu procesowi ewolucyjnemu. Tak więc, podczas gdy 

klasyfikacja próbuje odzwierciedlić to, co myślimy, że obecnie wiemy o związkach ewolucyjnych, nie 

można jej dokonać, aby ujawnić ewolucję w ruchu. A środkowy plejstocen jest dość ożywionym 



okresem, w sensie wielokrotności grupy hominidów. Ale kultura miała tendencję do powstrzymywania 

tych grup przed biologiczną rozbieżnością. Kultura w tym okresie stała się ważna — być może głównym 

środkiem przystosowania się do środowiska. Tak więc, chociaż grupy ludzkie mogą wyruszyć w różnych 

kierunkach na mapie i napotkać nowe i odmienne warunki, dzielą one podstawowe środki kulturowe, 

takie jak wspólne zestawy narzędzi. Pomaga to zachować ich podobieństwo. Kultura jest tu spójną siłą, 

ponieważ idee i dobra rozchodzą się między grupami. 

Kultura bywa definiowana jako bufor między ludźmi a ich otoczeniem. Zapewnia środki do szybkiego 

przystosowania zmiany środowiskowe bez konieczności poddawania się długotrwałej i rozległej 

adaptacji biologicznej. 

Dyfuzja to kulturowy proces przekazywania idei, języka i przedmiotów materialnych z jednej grupy do 

drugiej. Może pomóc wyjaśnić podobieństwa między kulturami. 

Ten archaiczny wygląd 

W tym momencie nadszedł czas, aby nadać oblicze archaicznemu Homo sapiens. Oto lista ich 

najbardziej rozpoznawalnych cech: 

* Duże głowy, o średniej pojemności czaszki większej niż u H. erectus, ale mniejszej niż u współczesnego 

H. sapiens 

* Czaszki, które są niskie i mają czoła pochylone do tyłu, w przeciwieństwie do nowoczesnych czaszek, 

które są wyższe i mają wypukłe lub zaokrąglone czoła 

* Duże, solidnie wyglądające brotvridges 

* Duże szczęki i zęby 

* Brak wystającego podbródka, obszar podbródka pochylony do wewnątrz 

* Rozmiar ciała, który mieści się w nowoczesnym zakresie, ale ma tendencję do większej muskularności 

i wytrzymałości 

Na razie chcemy zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o trendy hominidów, archaiczne H. sapiens są nieco 

nieśmiałe w stosunku do średniej wielkości mózgu współczesnego człowieka, mają większe zęby i 

znacznie bardziej chropowaty wygląd twarzy, głównie ze względu na masywne łuki nadoczodołowe. 

Przyjrzyjmy się teraz mapie hominidów środkowoplejstoceńskich, zaczynając od Europejczyków, 

których pominięto w ostatnim rozdziale, więc o ich prehistorii dowiemy się tutaj. 

Zbadano funkcję dużych łuków brwiowych i wydaje się, że wiążą się one ze wzmocnieniem czoła, 

zwłaszcza podczas intensywnego żucia. Mostki nadoczodołowe są wymawiane u H. erectus, 

archaicznego H. sapiens i neandertalczyków, z których wszyscy mają duże szczęki i zęby. Nie służą one, 

jak kiedyś twierdzono, jako wbudowane osłony przeciwsłoneczne lub kościste osłony oczu przed 

wrogami uzbrojonymi w maczugi. 

Pierwsi Europejczycy 

Wiele znalezisk skamieniałości i narzędzi zostało wykorzystanych do twierdzenia o wielkiej 

starożytności dla okupacji hominidów w Europie. Większość z nich po prostu nie została potwierdzona. 

Problemem jest brak datowania chronometrycznego w dużej części Europy. Czy to dobre czy złe? Cóż, 

w Europie nie było żadnych wulkanów, przynajmniej nie w interesującym nas okresie. Ale dla 

prehistoryków oznacza to brak bardzo precyzyjnych metod datowania. Jedną z bardzo przydatnych 

metod jest odwracanie magnetyczne. Datowanie magnetyczne zostało zastosowane w miejscu 



zwanym Atapuerca w Hiszpanii, które zawierało skamieniałości hominidów i powiązane narzędzia 

kamienne. Te testy dały datę 780 KYA Więc tutaj mamy hominidy w Europie około miliona lat temu. 

Na razie stawia to Europę później niż Azję w skali okupacji hominidów. Jednak w Atapuerca można 

znaleźć w zasadzie ten sam zestaw narzędzi, co w Azji. To jest w stylu Olduwa, z wyszczerbionymi 

rdzeniami i płatkami. Siekiery aszelskie są jeszcze daleko w przyszłości; niektóre zostały odkryte na 

nowszych poziomach w Atapuerca. A co ze skamieniałościami hominidów? Gdybyś powiedział, że to 

Homo erectus, prawdopodobnie miałbyś częściowo rację. Biorąc pod uwagę wczesną datę 780 KYA, 

byłoby to bardzo wcześnie dla Homo sapiens, nawet odmiany archaicznej. Tak właśnie uważali 

odkrywcy, którzy nazwali formę przodka Homo. Nie było dwuznaczności co do tego, co mieli na myśli 

z tą nazwą: dla nich był to gatunek, który dał początek H sapiens. Nadal bez odpowiedzi pozostaje 

pytanie, skąd pochodzi H. antecessor i czy w Europie istnieją jeszcze wcześniejsze hominidy H. erectus. 

Niestety, nie ma wystarczającej liczby diagnostycznych skamieniałości przodków H., aby dokonać 

odpowiednich porównań z H. erectus lub H. sapiens. Na przykład nie ma oszacowania pojemności 

czaszki, co może pomóc: wyjaśnić jego ewolucyjną pozycję. Średnia pojemność czaszki archaicznego H. 

sapiens wynosi 1350 cm3, czyli praktycznie tyle samo co nasza. Pamiętaj jednak, że średnie ukrywają 

podstawowe różnice, więc niektóre archaiczne H. sapiens spadają do poziomu 1100 cm3. Inne 

zgłoszone miejsca występowania skamielin lub narzędzi znaleziono w Europie między Atapuerco w 780 

KYA i 500 KYA, chociaż nie zajmiemy się nimi tutaj. Chcemy ponownie dołączyć do europejskiej 

prehistorii, gdy lawina skamielin pojawia się około 400 KYA. 

Odwrócenie magnetyczne lub archeomagnetyzm to metoda datowania oparta na biegunach 

magnetycznych Ziemi, które odwracają się w losowych odstępach czasu mniej więcej co 200 000 lat. 

Cząsteczki żelaza w skałach rejestrują położenie biegunów północnego i południowego zarówno 

wtedy, gdy są one normalne, jak i gdy są odwrócone. Ta odmiana tworzy sekwencję, którą można 

porównać z „sekwencją nadrzędną”, aby ustalić datę. 

Atapuerca stawia pytanie, które jest powszechne w badaniach prehistorycznych. Gdy następuje 

zmiana w artefaktach, takich jak przejście od zestawów narzędzi Olduwańczyków do aszelów, czy to 

oznacza, że nowa grupa ludzi zastąpiła starszą grupę? A może sama pierwotna grupa opracowała nową 

technologię bez ingerencji z zewnątrz? 

Pojemność czaszki normalnego współczesnego człowieka waha się od mniej niż 1000 cm3 do ponad 

2000 cm3. Na dolnym końcu wielkości mózgu, Anatole France 11 844” 1924), wybitny francuski pisarz, 

miał mózg, który ważył zaledwie 1017 gramów. 

Późniejsi, ale wciąż bardzo wcześni Europejczycy 

Gdyby przodek Homo z Hiszpanii okazał się przodkiem późniejszego archaicznego Homo sapiens, byłby 

to jeden z najwspanialszych przykładów sukcesu reprodukcyjnego znanych w prehistorii. Oczywiście to 

stwierdzenie jest nieco luźne z zasadami biologii rozrodu}. Pamiętaj, że powiedzieliśmy wcześniej, że 

tak naprawdę nie wiemy, czy którakolwiek ze skamieniałości hominidów miała w ogóle dzieci. Ale 

reprezentują grupy, których niektórzy członkowie byli rodzicami, inaczej nie byłoby nas tutaj, prawda? 

Oto częściowa lista domniemanych potomków przodka H.: 

* Swanscombe, z Wielkiej Brytanii, datowany na 400 KYA, 

* Arago, z Francji, datowany na 400 KYA, 

* Steinheim, z Niemiec, datowany na 300 K.Y.A. 

* Atapuerca z Hiszpanii, datowany na 300 KYA 



* Petralona z Grecji, datowana na 200 KYA 

 

Żadna z tych dat nie jest wyryta, że tak powiem. Dlatego wyglądają tak ładnie zaokrąglone. Ale 

prawdopodobnie znajdują się we właściwej kolejności chronologicznej. Dla dokonywania porównań i 

dla ich wysokiej wartości diagnostycznej, archaiczne europejskie skamieliny to wszystkie czaszki lub 

kości czaszki, z wyjątkiem tych z Atapuerca. To jedno z rzadkich i bardzo szczęśliwych odkryć wielu 

osób. Przez wielokrotność rozumiem, że do tej pory znaleziono 30 osobników, a prawdopodobnie 

zostanie odnalezionych więcej. Według standardów prehistorycznych liczbę tę można uznać za 

astronomiczną. Kolejne archaiczne europejskie odkrycie daje lekcję o tym, jak nieprzewidywalne jest 

znajdowanie skamieniałości i jak dużą rolę odgrywa szczęście. Znalezisko Swanscombe składa się z 

trzech kości puszki mózgowej jednego osobnika, w 1935 znaleziono kość potyliczną [bardzo tylna część 

czaszki]; już w następnym roku pojawiła się lewa kość ciemieniowa (bok puszki mózgowej). Całkiem 

szczęście. Ale poczekaj: w 1955 r. prawą kość ciemieniową znaleziono w tej samej żwirowni. Można to 

nazwać szczęściem, ale wytrwałość, wraz z inteligentnymi przeczuciami mogły być również kluczem do 

tego niezwykłego odkrycia. 

Azjaci ze środkowego plejstocenu 

Z Europy kierujemy się teraz na wschód i wspominamy niektóre z bardziej znanych skamieniałości, 

które ustanowiły azjatycką gałąź archaicznego Homo sapiens. Oto lista: 

* Dali z Chin, datowany na 300 KYA 

* Ymgkou, z Chin, datowany na 280 KYA 

* Narmada z Indii, datowany na 300 lat 

* Ngandong, z Jawy, datowany na 200 KYA do 50 lat 

Zauważyliśmy, że Daleki Wschód (Chiny) i Azja Południowo-Wschodnia (Java) były wcześniej 

zamieszkiwane przez hominidy z gatunku H. erectus. W tym momencie logiczne jest założenie, że Dali 

i Ymgkou (Chiny) oraz Ngandong (Java) kontynuują linię H. erectus jako późniejsi potomkowie. 

Nowością jest to, że Indie po raz pierwszy weszły do ksiąg prehistorii. W Indiach i okolicznych regionach 

znaleziono wiele bardzo ważnych skamieniałości wczesnych naczelnych. Ale całkiem niedawne 

odkrycie w Narmadzie wysyła sygnał paleolitu, że ten obszar również uczestniczył w ewolucji 

hominidów. Wróćmy teraz do Afryki, aby uzupełnić naszą ankietę dotyczącą archaicznego H. sapiens. 

Seria czaszek Ngandong (jest ich 11) było więcej niedawno uznano za możliwe osoby, które przeżyły 

Homo erecfus w późnym okresie. Ta sprawa byłaby jeszcze silniejsza, gdyby data 50 KYA jest poprawna, 

zamiast wcześniej przypisanej daty 200 KYA Teraz potrzebne jest wyprostowanie daty. 

Afrykanie ze środkowego plejstocenu 

Nie ma tu trudności z ustanowieniem ciągłości. Afryka ma hominidy od co najmniej 3,5 miliona lat 

temu, a prawdopodobnie jeszcze przez kilka milionów lat wcześniej. Oto skrócona grupa form 

przypisanych do archaicznej kategorii Homo sapiens w Afryce: 

* Bodo, z Etiopii, datowany na środkowy plejstocen 

* Jezioro Nduto, z Tanzanii, datowane na 400 KYA 

* Kabwe, z Zambii, datowany na 300 KYA 



Na szczególną uwagę zasługuje czaszka Bodo. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że w kilku miejscach 

ma prążki lub drobne bruzdy. Zostały one zinterpretowane jako ślady cięcia wykonane przez kogoś, kto 

celowo usunął ciało z czaszki za pomocą kamiennego narzędzia. Inne spekulacje mogą zostać 

zawieszone. Warto również zauważyć, że w miejscu Bodo wydają się być ślady ognia. Prawdopodobnie 

więcej wstrzymywanych spekulacji jest w porządku. Czaszka Kabwe z Zambii (dawniej znana jako 

Czaszka Broken Hill z Rodezji) cieszy się dużym zainteresowaniem paleoantropologów. Kiedyś Kabwe 

nazywano neandertalczykiem, jako rodzaj odniesienia do bycia neandertalczykiem, ale poza Europą 

Zachodnią. To jest przed datą 300 KYA. usunięto go z okresu neandertalczyków, który trwa od około 

150-35 K.Y.A. Mimo że nie jest powiązany z neandertalczykami, Kabwe służy jako kontynuacja tej 

dyskusji, która pojawi się później. 

Klasyczni neandertalczycy 

Jeśli którykolwiek z wcześniejszych hominidów uświadomił opinii publicznej o naszych przodkach, 

zarówno w rzeczywistości, jak i w fikcji, to byli to neandertalczycy. Są „ludźmi jaskiniowymi” kreskówek 

i filmu. Zazwyczaj przedstawia się je jako włochate, brutalne, zgarbione, zgięte kolana pałki z dużą 

maczugą w jednej ręce i ciągnące taką samicę za włosy w drugiej. Niektóre z tych nieuzasadnionych 

przedstawień mogły wynikać z opisów jednego z pierwszych prawie kompletnych szkieletów 

neandertalczyków. Badania paleopatologiczne wykazały, że szkielet pochodził od starszego mężczyzny, 

który za życia złamał niektóre kości, w późniejszych latach cierpiał na chorobę zwyrodnieniową 

stawów, a jako dziecko cierpiał na krzywicę. W tych warunkach prawdopodobnie byłby zgięty w ciele. 

Ale to była jego historia medyczna, a nie cechy neandertalczyków w ogóle. Postaramy się skorygować 

błędne wyobrażenia dotyczące neandertalczyków. Najpierw przedstawiamy listę niektórych głównych 

skamieniałości neandertalskich, a następnie opisujemy ich główne cechy fizyczne, co wystarczy w 

części biologicznej. Następna część poświęcona jest zachowaniom neandertalczyków. Tak wiele 

napisano i przypuszczano o neandertalczykach, że wydawało się słuszne, aby dać im tu dużo miejsca - 

nawet jeśli, jak niektórzy proponowali, byli boczną gałęzią ewolucji człowieka i nie przyczynili się do 

naszego późniejszego, nowoczesnego rozwoju Homo sapiens. . Po pierwsze, oto lista: 

* Neandertal z Niemiec, datowany na 50 K.Y.A. Pierwsza skamielina neandertalczyka została znaleziona 

w 1859 roku. 

* La Ferrasie, La Chapelle, La Quina i Le Moustier, wszystkie z Francji, datowane na 70-40 KYA 

* Saccopastore (100 KY) i Mt. Circeo (55 KY), oba z Włoch. 

* Kamieniołom Forbe, z Gibraltoru, datowany na 50 KYA 

* Krapina, z Chorwacji, datowana na 130 K.Y.A. 

Do listy możemy dodać te formularze z Bliskiego Wschodu: 

* Shanidar z Iraku, datowany na 50 KYA 

* Tabun (150 KY), Kebara (60 KY) i Amud (45 KY), wszyscy z Izraela 

Pierwsza grupa z Europy Zachodniej została nazwana klasycznymi neandertalczykami. Druga grupa to 

neandertalczycy z Bliskiego Wschodu. Istnieje ogólna zgoda, że neandertalczycy, zwłaszcza 

neandertalczycy klasyczni, są potomkami wcześniejszego Homo erectus lub niedawnego znaleziska 

przodka Homo w Hiszpanii. Być może jest to ciekawe odkrycie skamieniałości, że jak dotąd w Hiszpanii 

nie znaleziono neandertalczyków. Jak wyglądali neandertalczycy? Z pewnością była zmienność. Nie 

można powiedzieć: „Jeśli Ewa widziała jednego neandertalczyka, ja widziałem ich wszystkich”. Oto lista 

najważniejszych cech fizycznych klasycznych neandertalczyków: 



* Długie, niskie czaszki ze spadzistymi czołami 

* Duże brwi 

* Rozwój tylnej części czaszki, zwany kokiem potylicznym 

* Prognatyczne (wystające) twarze, z dużym obszarem nosa (nosa) 

* Duży zestaw zębów 

* Brak wystającego podbródka 

* Duża pojemność czaszki - średnio około 1500 cc. 

* Muskularny, o krótkiej i mocnej budowie ciała 

Cała ta dyskusja na temat adaptacji biologicznej musi być złagodzona tym „buforem” kulturowym, o 

którym wspomnieliśmy wcześniej. Bez wątpienia Archaic H sapiens posiadał jakieś materialne środki 

chroniące je przed zimnem. Byłoby tam jakieś schronienie i ubranie, z których niestety żaden się nie 

zachował. Jak można się domyślać, istnieją również inne wyjaśnienia w mieszance cech zębów Archaic 

H. sapiens. Mają one związek ze sposobem, w jaki neandertalczycy mogli używać szczęk i zębów. 

Zauważyliśmy, że neandertalczycy mieli ogólnie duże zęby, w tym przednie. Czy mogli ciężko żuć, czy 

też, jak sugerowali niektórzy badacze, używali zębów do robienia narzędzi? Jeśli tak, byłoby to 

kulturowe wyjaśnienie stanu biologicznego. Z biologicznego punktu widzenia Neandertalczycy różnią 

się od nas. Oto mała gra, którą czasami stawiają paleoantropolodzy. Gdyby neandertalczyk był ubrany 

w biznesowy garnitur, czy byłbyś w stanie odróżnić go od innych mężczyzn spacerujących po Wall 

Street? Przypomnij sobie, że powiedziałem, że H. erectus prawdopodobnie doczeka się co najmniej 

drugiego spojrzenia ze względu na jego bardzo charakterystyczne cechy. Na mierniku spojrzenia 

neandertalczycy mieli wtedy przynajmniej jedno bardzo długie spojrzenie z boku. Jeden z trendów 

ewolucyjnych, za którymi podążamy, utknął w martwym punkcie u neandertalczyków, to duży rozmiar 

ich zębów. To sprawiało, że twarz była prognatyczna lub projekcyjna. Duże zęby skutkowały brakiem 

spiczastego podbródka i mogą również odpowiadać za wydłużony kok z tyłu czaszki, ponieważ duże 

mięśnie szyi podtrzymywały mocno zbudowaną czaszkę. Jednym z trendów, który nie utknął w 

martwym punkcie, był wzrost wielkości mózgu. Średni rozmiar mózgu klasycznego neandertalczyka był 

nawet większy niż u współczesnych ludzi. Ale wtedy, jeśli rozmiar mózgu jest mierzony w stosunku do 

rozmiaru ciała (pamiętaj o stosunku wielkości mózgu do ciała sprzed jakiegoś czasu), różnica zostaje 

utracona. Istnieją również podstawy do twierdzenia, że większy mózg neandertalczyków niekoniecznie 

skutkował lepszym funkcjonowaniem. Reorganizacja wewnętrzna i ulepszone połączenia między 

regionami mózgu mogły doprowadzić do dalszego rozwoju współczesnego H. sapiens.  

Paleopatologia to nauka zajmująca się badaniem materiału szkieletowego i dentystycznego pod kątem 

oznak wad wrodzonych, chorób, urazów i innych podobnych problemów zdrowotnych dotykających 

starożytnych ludzi i przedludzi. Jednym z tych stanów jest choroba zwyrodnieniowa stawów. 

Kok potyliczny odnosi się do wyraźnie zaokrąglonego obszaru tylnej części czaszki. Kok jest widywany 

u neandertalczyków i może być powiązany z innymi chropowatymi cechami czaszki, które rozwinęły się 

w odpowiedzi na intensywne używanie szczęk i dużych zębów. Bułka jest miejscem przyczepiania 

mięśni szyi, które mogą być potrzebne do utrzymania dużej prognatycznej czaszki 

Wystająca twarz neandertalczyków mogła mieścić rozszerzone jamy zatok wzdłuż obszaru nosa. Mogło 

to izolować leżące pod spodem naczynia krwionośne, z których niektóre przemieszczają się do mózgu, 

przed zimnem. Ponadto, duży nos mógł zapewnić zwiększoną powierzchnię do ogrzania i nawilżenia 

wdychanego powietrza przed dotarciem do płuc. 



Badania terenowe etnograficzne T pokazują zastosowanie zębów w narzędziach do kruszenia kamienia 

. Przez analogię , czy to właśnie robili neandertalczycy ze swoimi zębami? 

Fizyczny wygląd „żywego” neandertalczyka jest oczywiście dziełem artysty, który wykorzystuje leżący 

pod nim szkielet kostny. Te rekonstrukcje ciała powinny być traktowane z ostrożnością, ponieważ tak 

naprawdę nie znamy szczegółów anatomii „miękkiej części” J, powiedzmy nosa i uszu, ani ilości i 

rozmieszczenia włosów. starożytna sprawa kryminalistyczna. 

Inny gatunek czy nie? 

Wiele z tej dyskusji na temat różnic między neandertalczykami a współczesnymi ludźmi prowadzi do 

nieuniknionego pytania, przed jakim stają paleoantropolodzy, czy byli odrębnymi gatunkami. Jeśli byli, 

to powinni być zaklasyfikowani jako Homo neanderthalensis. Ale wciąż pojawiałaby się debata na 

temat tego, czy rzeczywiście istnieje tak duża różnica genetyczna, że nie doszłoby do udanego krycia, 

w wyniku którego powstałyby dzieci. Co godne uwagi, dostępne są teraz dowody genetyczne, aby 

zacząć rozwiązywać to pytanie. Dotychczasowa analiza dowodów genetycznych wskazuje, że 

neandertalczycy byli zupełnie inni niż współcześni ludzie. Czy to załatwia sprawę? Zupełnie nie. Trzeba 

zbadać pełniejszy materiał genetyczny z przeszłości, zwany starożytnym DNA. Omówimy ten temat 

starożytnego DNA bardziej szczegółowo w rozdziale 13, gdy analizujemy bardzo naładowane 

zagadnienie pochodzenia anatomicznie współczesnego człowieka (AMH). Jednak pewne znalezisko 

skamieniałości wydaje się odgrywać rolę w odpowiedzi na pytanie, czy neandertalczycy byli odrębnym 

gatunkiem. W 1998 r. na pewnym stanowisku w Portugalii odkryto skamieliny małego dziecka, 

prawdopodobnie czteroletniego chłopca. Odkrycie natychmiast wywołało poruszenie w świecie 

naukowym, ponieważ badacze związani z odkryciem twierdzili, że chłopiec jest hybrydą 

neandertalczyków i współczesnych ludzi. Tutaj ważne są daty. Szacowana data skamieniałości, oparta 

na metodzie datowania Węglem-14, to 25 KYA. To kilka tysięcy lat po tym, jak założono, że 

neandertalczycy nie byli już w pobliżu osobiście. Ale teraz z hybrydą byłyby obecne w genach*. A to 

oznaczałoby, że neandertalczycy mogliby z powodzeniem kojarzyć się z nowożytnymi i płodzić dzieci. 

Dlatego technicznie nie mogą być osobnym gatunkiem. Hybrydy zwykle wykazują mieszankę cech z 

obu stron rodziny, a chłopiec spełnia te oczekiwania. Ale nie jest jasne, dlaczego te konkretne cechy 

były zaangażowane w sposób, w jaki były. Ogólnie jego twarz i zęby bardziej przypominały 

współczesnego chłopca, ale jego nogi, zwłaszcza podudzie, były bardzo krótkie, aby zachować 

współczesne proporcje. Przeciwnicy propozycji hybrydy twierdzą, że był to tylko gruby, ale nowoczesny 

chłopak. Wygląda na to, że to pytanie pozostaje na razie otwarte. Ale przed wyjazdem chłopca, należy 

wspomnieć, że prawdopodobnie został celowo pochowany. To i inne zachowania podobne do ludzkich 

stanowią temat następnego rozdziału. Możemy zakończyć ten segment na temat neandertalczyków 

bez ostatecznej odpowiedzi na temat ich odrębnego statusu gatunkowego. Być może jest to słuszne, 

ponieważ musimy jeszcze opisać ich zachowanie kulturowe. A to może dostarczyć dodatkowych 

dowodów na podejmowanie świadomych decyzji. Materiał generyczny został pomyślnie wyodrębniony 

z kości neandertalczyków. Jest to naprawdę zdumiewające w przypadku kości hominidów, które mają 

około 40 000 lat. Pewnego rodzaju zapis jest ustalany przez materiał genetyczny, który został wydobyty 

z kości zwierzęcych, które mają 90 000 lat. Istnieje nawet możliwość pozyskania materiału 

genetycznego sprzed 150 000 lat z kości zwierzęcych. 

Starożytne DNA składa się z materiału genetycznego, który został wyekstrahowany z kości lub zębów 

osobników żyjących od setek do dziesiątek tysięcy lat temu. W szczególności ten DNA nie pochodzi z 

jądra komórki, ale z mitochondriów pozakomórkowych. Datowanie węglem N4 to metoda pomiaru 

poziomu radioaktywności w kości lub innych materiałach organicznych. Przydaje się do datowania 

okazów do około 75 000 lat. 



Trzeba będzie zbudować nowe kierunki badań i myślenia, aby lepiej zrozumieć, jak wyglądałoby 

skrzyżowanie neandertalczyka ze współczesnym człowiekiem. Wymienione tutaj cechy nie są bardzo 

jasne w wyjaśnieniu, dlaczego proces hybrydowy działał w ten sposób dla chłopca. 

Noga ma dwie główne kości podtrzymujące, górną (kość udową) i dolną (piszczel). Te kości są mierzone, 

aby zapewnić wskaźnik długości kości piszczelowej w stosunku do długości kości udowej. Niższy indeks 

oznacza, że kość piszczelowa jest krótsza w porównaniu z kością udową. Nazywa się to Crural Index 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Archaiczny Homo sapiens to forma przejściowa między Homo erectus a współczesnym Homo sapiens. 

* Cały Stary Świat był zamieszkany przez hominidy w środkowym plejstocenie. 

* Klasyczni neandertalczycy są klasą samą w sobie. 

* Trwa debata na temat tego, czy neandertalczycy byli odrębnym gatunkiem – a jeśli tak, to czy byli 

także ewolucyjnym ślepym zaułkiem. 

Neandertalskie sposoby i środki 

Niektórzy neandertalczycy byli mieszkańcami jaskini. Ale niewiele więcej z popularnego wizerunku 

neandertalczyków wytrzymuje naukowe badania. Żyli w czasach ekstremalnie zimnych i skąpych 

zasobów. Oczywiście jaskinie oferowały pewną ochronę, a także miały ogień. Ten rozdział opisuje 

neandertalczyków, gdzie i jak żyli. Ich zestaw narzędzi, który jest rozszerzony poza Acheulean, oferuje 

pewną dyskusję na temat nowych funkcji narzędzi. A ponadto istnieją intrygujące dowody na 

przedstawianie neandertalczyków w świetle unikalnych ludzkich zachowań, takich jak używanie 

symboli, troska i współczucie, grzebanie zmarłych i umiejętność mówienia. Ale czy neandertalczycy byli 

ludźmi? Kończymy rozdział innym spojrzeniem na ich losy w ludzkiej prehistorii. Czy wyginęły, czy to 

my? 

Mieszkańcy jaskini i łowcy równin 

Neandertalczycy żyli w środkowym paleolicie. Zauważ, że w końcu wyprowadziliśmy się z dolnego 

paleolitu, który stanowił 90 procent prehistorii ludzkości. Alternatywne nazwy tego okresu to 

środkowa epoka kamienia (powszechnie używana dla miejsc afrykańskich) i Mousterian. Nazwisko 

pochodzi od słynnej francuskiej bazy narzędziowej Le Moustier. Dla przybliżonych dat 

neandertalczyków, 150-35 K.Y.A. jest często używany, chociaż zobaczysz również datę graniczną 28 

KYA. Warto zdać sobie sprawę, że tego typu terminy mają być dość elastyczne. Istnieje wiele dowodów 

na to, że grupy neandertalskie zajmowały jaskinie i schroniska skalne. Ich szczątki kulturowe i kopalne 

znaleziono w kilku jaskiniach w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Na 

terenie Ukrainy znajdują się również pozostałości drewnianych chat i palenisk. Zwykle istnieją dowody 

na nieprzerwaną okupację jaskini przez dłuższy czas. Wskazuje to, że odnieśli sukces w swoim stylu 

życia. A ich sposób życia był łowcą-zbieraczem. Ponownie, na niektórych obszarach niskie temperatury 

oraz pory śniegu i lodu oznaczały, że zbieranie jadalnych roślin, owoców i orzechów byłoby bardzo 

ograniczone. Dostępna byłaby spora ilość zwierząt przystosowanych do zimna do polowania, takich jak 

mamut włochaty i nosorożec włochaty. Ich kości znaleziono na stanowiskach neandertalskich. Ale byli 

też mięsożercy, tacy jak tygrys szablozębny i niedźwiedź jaskiniowy, którzy mogli gromadzić kości – być 

może nawet niektóre kości neandertalczyków. Nasz obraz neandertalczyków, choć niewyraźny, jest 

taki, że żyli w małych grupach, prawdopodobnie około 25-50 osób, składających się z mężczyzn, kobiet 

i dzieci. Zbierali żywność w ciepłych porach roku, polowali na małe i duże zwierzęta przez cały rok i 

przemieszczali się, jak dyktowała żywność i inne zasoby. Ruchy neandertalczyków byłyby nieco 



ograniczone przez lodowce i góry w Europie Zachodniej i Azji Środkowej. Mogli jednak przemierzać 

otwarte równiny i podróżować dolinami rzek. Ten scenariusz rozegrał się w nowszych grupach łowców-

zbieraczy na północnych szerokościach geograficznych. Wracamy do tematu w rozdziale 17, który 

obejmuje zaludnianie Nowego Świata przez most lądowy Beringa. Co neandertalczycy mieli w swoim 

zestawie narzędzi Mousterian? Powiedzieliśmy już, że rozszerzył się na narzędzia aszelskie. Ale była też 

ciągłość technologiczna, jak w dalszym wytwarzaniu i używaniu ręcznych siekier. Spójrzmy. Schroniska 

skalne to płytkie jaskinie lub nawisy klifów, które zapewniają pewną ochronę przed wiatrem i 

warunkami atmosferycznymi, a być może z powodzeniem mogą być okupowane i bronione przed 

niepożądanymi intruzami. 

Neandertalczycy wykazują pierwsze wyraźne dowody na eksploatację owoców morza przez hominidy 

w postaci szczątków skorupiaków w jednym miejscu. Ale to nie potwierdza teorii Aquatic Ape 

Maniery mosterskie 

Oto kolejny aspekt ciągłości. Podczas tworzenia narzędzi aszelskich odkryto, że istnieje mniejsza szansa 

na złamanie narzędzia płatkowego, jeśli wióry zostały usunięte przed usunięciem samego płatka z 

rdzenia. Nazywa się to techniką Levallois. Technika Levallois przeszła na Mousterian i być może stała 

się jeszcze ważniejsza. Istnieje więcej typów narzędzi i prawdopodobnie bardziej wyspecjalizowane 

funkcje narzędzi Mousterian. Oto lista wielu z nich: 

* Ręczne siekiery 

* Skrobaki o kilku kształtach i rozmiarach 

* Noże 

* Burins 

  * Szydła 

* Zęby 

* Punkty włóczni 

Jak były używane? Nazwa opisowa oznaczała narzędzia do cięcia, nacinania i nakłuwania (noże, wiertła, 

szydła); do skrobania skór zwierzęcych i drewna (różnego rodzaju skrobaki); oraz do wykonywania 

cięższych czynności (siekiery ręczne). Wreszcie były toots do polowania (groty włóczni). Groty włóczni 

były przymocowane do drewnianych drzewc, co czyniło je skutecznymi w pchnięciach, ale 

prawdopodobnie nie były one rzucane z dużą celnością. Głównie narzędzia te służyły do zabijania i 

przygotowywania zwierząt. Możliwe jednak, że narzędzia ząbkowane były zaangażowane w produkcję 

włókien roślinnych, do wyrobu mat i pojemników. Ząbkowanie oznacza, że narzędzie kamienne ma 

pofalowaną, przypominającą ząb krawędź roboczą. Niektórzy sądzą, że niektóre narzędzia, takie jak 

rylc (który ma bardzo ostry kanciasty punkt), mogły zostać użyte do wykonania innych narzędzi, takich 

jak igły do kości. , który będzie następny. Hardy znalazł również dowody na to, że niektórzy do 

drewnianych trzonków przyczepiali narzędzia muszkieterów, które mogły być wykorzystywane do 

eksploatacji ptaków i roślin. Przeprowadzono eksperymenty w tworzeniu i używaniu tych narzędzi w 

przewidywany sposób. Nowsze etnograficzne opisy wykorzystania niektórych z nich zostały 

sformułowane jako wrell. Oba oferują jaśniejszy wgląd w funkcje narzędzi paleolitycznych. Trwa 

trwająca debata na temat narzędzi Mousterian. Ta debata ma dwie strony; niektóre debaty w 

pradziejach przypominają wielościany. 



Levallois to technika wytwarzania narzędzi, która polega na przygotowaniu rdzenia poprzez usunięcie 

wiórów z narzędzia do płatków, które ostatecznie są usuwane w stanie nienaruszonym. Technika 

Levallois zaczęła się od archaicznego Homo sapiens i przemysłu narzędzi aszelskich. 

Profesor Bruce Hardy z Grand Valley State University, Michigan, z powodzeniem wyekstrahował i 

przeanalizował materiał genetyczny, który został pozostawiony jako pozostałość na narzędziach 

Musterian ze stanowiska La Guina we Włoszech. Jego analiza wykazała, że narzędzia były używane do 

zabijania lub przygotowywania zwierząt podobnych do jeleni. 

Różne narzędzia, różne grupy 

Po jednej stronie argumentu dotyczącego narzędzi Mousterian jest Francois Bordes, wybitny francuski 

prehistoryk, który zaproponował, że różne zestawy narzędzi w rzeczywistości reprezentują różne grupy 

etniczne lub populacje, które zastąpiły wcześniejsze, bez większego mieszania grup. Krótko mówiąc, 

różne zestawy narzędzi oznaczają różne grupy. 

Różne narzędzia, różne funkcje 

Przeciwstawiają się tej rekonstrukcji amerykańscy archeolodzy Lewds i Sally Binford. Twierdzą, że różne 

zestawy narzędzi naprawdę odzwierciedlają różne działania wykonywane przez tę samą grupę, ale w 

różnym czasie iw różnych miejscach. Krótko mówiąc, różne zestawy narzędzi oznaczają różne miejsca 

funkcjonalne - miejsca, w których zabijano zwierzęta, inne miejsca, w których obrabiano ich skóry, a 

jeszcze inne, w których wytwarzano narzędzia. 

Trzy razy i poza 

Nowsza interpretacja sugeruje, że niektóre typy narzędzi zmieniły swoją funkcję w miarę ich 

przerabiania i ostrzenia. Jeśli tak, oto dobry przykład starożytnego recyklingu. Jak zobaczymy później, 

dobre surowce były cenne. Po drodze opracowano nowe technologie, aby zmniejszyć ilość odpadów. 

Ten trend osiąga kulminację w produkcji narzędzi ostrzowych w górnym paleolicie. Więcej na ten temat 

wkrótce. Na razie trwa dyskusja na temat tego, na ile ruch grup wyjaśnia różne zestawy narzędzi 

Musterian. A może wszystkie zostały stworzone przez tę samą grupę. Mówiąc o różnych grupach, 

wspomnijmy o kilku neandertalczykach znalezionych poza Europą Zachodnią, rozszerzając lokalizacje 

geograficzne, w których znaleziono neandertalczyków lub ich narzędzia Mousterian. W poprzednim 

rozdziale wymieniliśmy kilka skamieniałości neandertalczyków. 

Neandertalczycy spoza Europy Zachodniej 

Poruszając się na wschód, szczątki środkowego paleolitu znaleziono na Bliskim Wschodzie w takich 

miejscach jak Tabun, Haua Fteah i Shanidar. Więcej o Shanidar powiemy wkrótce. Jadąc na południe 

do Afryki Północnej jest ważnym miejscem jaskini Jebel Irhoud w Maroku. Jest to ważne, ponieważ 

stanowiska neandertalskie w Afryce Północnej są bardzo rzadkie. Na koniec skręć na północ i kieruj się 

aż do Azji Środkowej, do neandertalskiego miejsca pochówku Teshik-Tash w Uzbekistanie. Miejsca te 

są ważne dla ustalenia szerokiego zakresu udanej okupacji neandertalczyków. Niektóre z nich można 

przypisać ich dobrze wyposażonemu zestawowi narzędzi. Ale jest więcej – znacznie więcej. 

Idąc za argumentem przedstawionym przez Binfordów, co by było, gdyby dzisiejszy dom popadł w ruinę 

i niszczał przez tysiące lat i następnie został wykopany i zbadany przez archeologów przyszłości? Cóż, 

byłyby narzędzia, które odzwierciedlałyby różne działania. Mogą być narzędzia kuchenne, sprzęt do 

ćwiczeń oraz narzędzia garażowe i ogrodnicze. Wszystko to zostało zinterpretowane jako dowód 

kreatywności neandertalczyków i ekspresja abstrakcyjnego myślenia. Możesz zapytać, jak można tak 

interpretować kamienne narzędzia. Cóż, istnieje rozumowanie, że narzędzia są tworzone dla 



określonych funkcji. Ale niektóre narzędzia Musterian wydają się wykraczać poza niezbędną funkcję. 

Posiadają walory estetyczne zakładane przez ślusarza. A co z użyciem czerwonej ochry w pochówkach? 

Omówimy pokrótce pochówki ludzi. Czerwona ochra to glina zawierająca żelazo, które nadaje jej 

czerwonobrązowy kolor. Czy jest używany jako symbol? Oczywiście przychodzi mi na myśl krew. 

Dokładniej, krew poza ciałem nie zachowuje jaśniejszego czerwonego koloru, ale zmienia kolor na 

czerwonobrązowy. Ale z drugiej strony czerwonawy kolor jest dekoracyjny, zwłaszcza w ponurym 

świecie. A kwiaty, które znaleziono w pochówku w jaskini Shanidar w Iraku? Po pierwsze, kwiaty – czyli 

odzyskany pyłek – wskazują, że pochówek prawdopodobnie odbył się wiosną. Ale czy oznaczały coś z 

wierzeń neandertalczyków? Wiara w życie pozagrobowe, piękno? Może tak. Ale w rzeczywistości pyłek 

mógł zostać przeniesiony przez zakopane zwierzęta po pogrzebie. Albo, proszę, weź to ze względu na 

kompletność, kwiaty mogły pomóc zamaskować zapach zmarłego ciała. To ten rodzaj myślenia, który 

ugruntowuje badaczy w rzeczywistości. Na koniec rozważmy flet kostny. Przedmiotem jest fragment 

kości udowej niedźwiedzia znalezionej w Słowenii w latach 90. XX wieku. Jest datowany na 67 KYA i 43 

KYA To umieszcza ją bezpośrednio w środkowym paleolicie i czasach neandertalczyków. Naturalnie 

pusta kość miała kilka wymodelowanych otworów w dość dokładnych odległościach od siebie; wydają 

się pasować do muzycznej skali. A tam masz kościany flet. Cóż, masz kontrowersje dotyczące tego, 

czym jest ten obiekt. Dyskusja trwa. Od jednej kontrowersji do następnej. To wydaje się być głównym 

tematem. 

„Czym jest sztuka?” Pytanie zostało rozszerzone na naszych krewnych naczelnych. Na przykład goryl 

Koko z zoo w San Francisco „namalował” dziewięć obrazów, które można oglądać w galerii na Florydzie. 

Niektóre pytania dotyczą neandertalczyków fietherowych, którzy mieli zdolności motoryczne 

potrzebne do produkcji niektórych z tych przedmiotów, które wymagają wysokiego poziomu 

zręczności manualnej.Czasami, w niezbyt dobroczynnym duchu, mówi się, że prehistorycy, którzy 

próbują określić funkcję artefaktu, przypisują go do kategorii religijnej lub ceremonialnej. Cóż, tak się 

nie dzieje – a jeśli tak, mogą mieć rację. Trwa debata na temat tego, czy dziury w kości rzeczywiście 

reprezentują skalę muzyczną, czy może zostały przeżute przez jakieś zwierzę 

Akty współczucia 

Różnorakie problemy zdrowotne dotykały neandertalczyków tak samo, jak dotykają nas dzisiaj. 

Oczywiście z pewnością istnieją obecnie różnice w rodzajach chorób. Na przykład obecnie znacznie 

częściej występują choroby zakaźne, które wymagają gęstych populacji do dalszego przenoszenia. W 

czasach neandertalczyków, żyjących w małych, bardzo rozproszonych populacjach, choroby zakaźne 

prawdopodobnie nie były poważną przyczyną chorób ani śmierci. Ale ogólnie rzecz biorąc, 

neandertalczycy mogli być bardziej zagrożeni urazami i śmiercią w wyniku wypadków. A potem 

prawdopodobnie bardzo forsowny tryb życia odbił się na ciałach neandertalczyków. Jak wspomniano, 

paleopatolodzy badają szczątki szkieletu i zębów pod kątem ewentualnych urazów i chorób. Oto 

częściowa lista schorzeń obserwowanych u neandertalczyków, które zostały zidentyfikowane podczas 

badań paleopatologicznych: 

* Bardzo zużyte zęby, z jedną szczęką, której brakuje większości zębów 

* Mężczyzna z uschłą ręką i ślepy na jedno oko 

* Szkielety z ciężką chorobą zwyrodnieniową stawów 

* Czaszki z wieloma złamaniami 

Nie trzeba certyfikowanego lekarza, aby dojść do wniosku, że pierwsze trzy z nich niekoniecznie 

zagrażają życiu – przynajmniej nie dla nas dzisiaj. Oczywiście wszyscy ci Neandertalczycy w pewnym 



momencie zmarli. I wszyscy zostali pochowani. Zajmiemy się tym tematem w następnej kolejności. Ale 

są powody aby myśleć, że osoby cierpiące na te schorzenia żyły pomimo nich. Teraz pytanie brzmi, czy 

neandertalczycy byliby tak szczęśliwi, że przeżyli bez pomocy i opieki? Po raz kolejny kontrowersje 

interpretacyjne mają co najmniej dwie strony. Oczywiście niektórzy twierdzą, że wymienione osoby 

otrzymały wsparcie od innych członków grupy. Byłby to zatem dowód współczucia ze strony 

neandertalczyków. Ale ze strony tych, którzy sprzeciwiają się interpretowaniu dowodów współczucia 

u neandertalczyków, kryje się podszycie niezadowolenia. Chodzi o to, kto jest w stanie zadbać o siebie, 

pomimo podeszłego wieku lub niepełnosprawności. Wskazują, że osoby starsze i niepełnosprawne 

często nadal są produktywnymi i zaangażowanymi członkami. Inne badania pokazują, jak ważni są 

starsi zarówno w pomaganiu w opiece nad wnukami, jak i w służeniu jako repozytorium ważnych 

informacji historycznych. Być może doświadczyli już pewnych kryzysów, które się powtarzają i mogli 

mieć wiedzę, jak je rozwiązać. Po raz kolejny pozostawiamy sprawę nierozstrzygniętą. Nie jestem 

pewien, czy istnieje silny opór wobec poglądu, że neandertalczycy rzeczywiście okazywali sobie 

współczucie. Sprzeciw jest głównie przeciwko dowodom, które posłużyły do jego poparcia. Bardziej 

solidne dowody mogą, ale nie muszą się pojawić. Czy jesteś gotowy, aby zagłębić się w kolejną 

neandertalską kontrowersję? 

Choroba zwyrodnieniowa stawów to zapalenie kości, które pozostawia wiele charakterystycznych 

oznak na szkieletach, zwłaszcza w obszarach stawów. Może poważnie utrudniać normalne czynności. 

Potwierdzające badania nad „hipotezą babci” sugerują, że rodziny, które angażują babci w opiekę nad 

dziećmi, mają większy sukces reprodukcyjny niż rodziny, które tego nie robią. 

Poważne decyzje 

Aż do czasów neandertalczyków wszystkie odzyskane skamieniałości hominidów pochodziły z miejsc o 

nieznanym zakończeniu dla zmarłych. Była tam Australopithecus afarensis „Pierwsza rodzina” ze 

stanowiska Hadar w Etiopii, która mogła utonąć. Prawdopodobnie wielu innych hominidów spotkał 

podobny los z powodu wypadków, wpadek lub „śmierci przez mięsożercę”. Ale neandertalczycy jako 

pierwsi wykazują solidne dowody na celowe pochowanie zmarłych osób. Chciałbym bardziej 

szczegółowo omówić jedno miejsce pochówku, ponieważ zawiera ono tak wiele wnikliwych 

elementów życia i śmierci neandertalczyków. To jest jaskinia Shanidar w Iraku. Strona faktycznie 

zawiera kości dziewięciu osób. Były pokryte pyłkiem, co może oznaczać, że pierwotnie zostały 

pochowane świeżymi kwiatami. Był też ten mężczyzna, ten z ciężkim artretyzmem, brakującą częścią 

ramienia i uszkodzonym oczodołem, przez co stracił wzrok. Żaden z tych stanów nie był nowy, a 

obrażenia wykazywały oznaki gojenia. Ale ostatecznie umarł i został pochowany. Czemu? Tutaj 

moglibyśmy odwołać się do naszego rozumienia ludzkich pochówków, ze wszystkimi jego religijnymi i 

sentymentalnymi przywiązaniami. Ile z tego można przekazać neandertalczykom? Czy tak wysoko cenili 

kiedyś żyjących ludzi, że dali im pełne szacunku pochówki. Czy mieli koncepcję życia pozagrobowego? 

Ducha czy duszy? Czy istniał system wierzeń oparty na zjawiskach nadprzyrodzonych? 

Prawdopodobnie zaczynasz się niecierpliwić moją niezdolnością do podjęcia jasnych decyzji w tych 

poważnych kwestiach. Ale nie widzę możliwości wychodzenia daleko poza fakty. A faktem jest, że 

neandertalczycy chowali swoich zmarłych. Porozmawiajmy o skakaniu z patelni do ognia, 

przechodzimy teraz do jeszcze jednego zagadnienia dotyczącego neandertalczyków: rozmowy. Celowe 

pochówki dokonane przez neandertalczyków zwiększyły możliwość zachowania, a także zwiększyły 

kompletność odzyskanego szkieletu. 

Rozmawiać rozmowę 

Wiele z tego, co mówiliśmy o neandertalczykach, prawdopodobnie używali symboli i tworzyli obiekty 

artystyczne, demonstrowali współczucie i mieli dodatkowe cielesne powody, by zakopywać swoje 



martwe krzyki, wspierając ich zdolność do myślenia wielkich myśli i komunikowania ich za pomocą 

elokwentnej mowy. Krótko mówiąc, czy rozmawiali neandertalczycy? Rozważmy to pytanie, najpierw 

przyglądając się dowodom anatomicznym. 

Ten aparat wokalny jest stworzony do mówienia 

Przez wiele lat, wiele badań, twierdzeń i wzajemnych roszczeń, spływają dowody na to, że 

neandertalczycy mieli anatomię głosu, która nie ograniczałaby ich zdolności mowy. To jest umiejętność 

wydawania samogłosek i spółgłosek. Być może decydującym dowodem było odkrycie) kości gnykowej 

neandertalczyka, która była taka sama jak nasza. Wspomnieliśmy wcześniej, że odlewy mózgowe nie 

są wiarygodnymi wskaźnikami funkcji mózgu. znajduje się, potwierdza tezę, że mózg został rozwinięty 

do poziomu, który umożliwiałby język mówiony. Oczywiście wiele innych aspektów organizacji mózgu 

i funkcjonowania neuronów mogło nie być w pełni rozwiniętych u neandertalczyków. W rezultacie 

neandertalczycy mogą nie mieć gdyby posiadały dokładne struktury anatomiczne lub funkcje mózgu, 

które można znaleźć u współczesnych ludzi, prawdopodobnie byliby w stanie przeprowadzić względnie 

wydajną formę języka mówionego.Jeśli to prawda, następna sekcja jest przydatna głównie do 

potwierdzenia, w jaki sposób język mówiony Działalność neandertalska. 

Kość gnykowa znajduje się u podstawy języka. Ma kształt litery U i jest ważny dla podtrzymywania 

języka podczas wytwarzania rozpoznawalnych dźwięków mowy. 

Jedno z badań dowodzi, że trakt głosowy zdolny do wykonywania języka mówionego mógł być obecny 

u hominidów co najmniej o 400 K.Y.A. Jeśli tak jest, argument przenosi się z neandertalczyków i powrót 

do wcześniejszego archaicznego Homo sapiens 

Odzywanie się 

Wytwarzanie narzędzi kamiennych jest czynnością, która zdaniem badaczy mogła wymagać dość 

precyzyjnych umiejętności komunikacyjnych. Drugim obszarem życia neandertalczyków, w którym 

język mówiony mógł znaleźć podatny grunt dla rozwoju, było polowanie i zbieractwo. Jeśli się nad tym 

zastanowić, znaczna część naszego języka jest pełna słów do nazywania przedmiotów. Dosłownie 

oznaczamy nasze całe środowisko rzeczownikami, niektórymi właściwymi, a niektórymi niezbyt 

poprawnymi. Podczas wydawania wskazówek, naszym gestom dłoni/ramion i oczu towarzyszą 

szczegóły słowne. Przenieś te działania z powrotem do neandertalczyków, a znowu jest dobry powód, 

by przypuszczać, że oni również zaczęli budować słownik nazw obiektów i kluczowych informacji do 

nadawania wskazówek i planowania codziennych i przyszłych działań. Te twierdzenia dotyczące języka 

neandertalskiego są oczywiście powiązane z logicznym rozumowaniem, ale nie są dziwaczne. Oto 

kolejna część argumentacji: pochodzenie ludzkiego języka nie było wydarzeniem, ale procesem. Nie 

wchodząc w konkrety, wystarczy powiedzieć, że elementy języka mówionego mogły być i 

prawdopodobnie były kumulowane przez bardzo długi czas. Niektóre z najbardziej podstawowych z 

nich można znaleźć u naszych krewnych szympansów. A to może oznaczać, że byli obecni przed naszym 

rozstaniem ze wspólnym przodkiem. Tak więc w następstwie tego ewolucyjnego argumentu rozwój 

języka postępował na dłuższą metę. W czasach neandertalczyków w środkowym paleolicie wiele 

elementów, które odnajdujemy w naszej zdolności językowej, było już na swoim miejscu. Pozostało 

kilka dalszych udoskonaleń, przynajmniej w mózgu, ale najwyraźniej niewiele w traktach głosowych. 

Biorąc pod uwagę tło tej dyskusji, nadszedł czas, aby ponownie zmierzyć się z wielkim pytaniem, co 

stało się z neandertalczykami. W rzeczywistości jeszcze poważniejsze pytanie mogłoby brzmieć: „Czy 

neandertalczycy byli ludźmi? ” 

Inne zastosowanie ognia w środkowym paleolicie mogło pojawić się, gdy grupy zbierały się, aby dzielić 

się wydarzeniami dnia i planować działania na następne dni. 



Eksperymenty mające na celu nauczenie szympansów mówienia okazały się umiarkowanie skuteczne, 

jeśli chodzi o pokazanie, w jaki sposób ludzkie dzieci uczą się języka, a także rzuciły światło na 

pochodzenie ludzkiego języka 

Koniec czy początek? 

Reasumując, neandertalczycy żyli w warunkach lodowcowych w małych, rozproszonych grupach. 

Prawdopodobnie reprezentowali dużą wielopokoleniową rodzinę. Ich egzystencja opierała się na 

zbieractwie i polowaniu. Chociaż małe grupy prawdopodobnie regularnie wchodziły w interakcje, 

czasami byli również dość odizolowani od siebie. Stało się tak, gdy grupy mniej więcej osiedliły się na 

pewnych obszarach, które były oddzielone rzekami, wzgórzami i górami. Krótko mówiąc, scenariusz 

ten stwarza możliwość wyginięcia niektórych małych grup, aby nie pozostawić wystarczającej liczby 

potomków, aby przenieść rodzinę w przyszłość. Czy mogło się to przytrafić wszystkim grupom, które 

tworzyły żyjących neandertalczyków?  Europa i Bliski Wschód? Nie sądzę-przynajmniej nie w sposób, 

w jaki czasami przedstawia się wyginięcie neandertalczyków. To spowodowałoby ich szybkie i 

całkowite zniknięcie ze sceny hominidów. Pozwolę sobie rozwinąć kwestię wymierania. Oto lista 

podanych wcześniej powodów, które moim zdaniem nie wyjaśniają rehistorii neandertalczyków: 

* Brakowało im kulturowej lub biologicznej zdolności przystosowania się do warunków lodowcowych. 

* Nie mieli wystarczającej mocy mózgu, aby podejmować inteligentne decyzje, 

* Wszyscy zostali wytępieni przez współczesnych ludzi, ponieważ brakowało im technologii (to znaczy 

odpowiedniej broni) do wygrywania walk wręcz. 

Nie wierzę, że te wyjaśnienia są logiczne, a także nie są wykazywane w zapisach prehistorycznych. Ale 

teraz zastąpię je jeszcze innymi wyjaśnieniami bez twardych dowodów. Myślę jednak, że mają sens. 

Sugeruję, że pewna część neandertalczyków wymarła z powodu ich małych, rozproszonych, raczej 

odizolowanych grup. Nie wiem, jak dokładnie oszacować wielkość tej porcji, więc powiem po prostu, 

że pozostała część „wyginęła przez krzyżowanie” z innymi grupami wchodzącymi na teren . Raczej 

wątpię, czy te przybywające grupy miały całkowicie nowoczesny wygląd fizyczny i były również 

migrantami spoza lokalnego obszaru. Myślę, że pewne zmiany w cechach fizycznych neandertalczyków 

na cechy współczesnych ludzi miały miejsce w ewoluujących grupach. Rezultat jest taki, że 

neandertalczycy byliśmy nami. To znaczy, myślę, że były gałęzią naszego drzewa przodków i że 

przyczyniły się do naszej puli genów. Umieścić to stwierdzenie w szerszych kategoriach ewolucyjnych, 

a wierzę, że nasza pula genów zawiera również wkład Homo erectus, australopiteków i wspólnych 

przodków nas i małp. Masz pomysł. Przekonujące dowody genetyczne wskazują, że nawet najbardziej 

zróżnicowane formy życia dzielą część swojego materiału genetycznego jako retencje z bardzo odległej 

przeszłości. Mimo to nie jestem jeszcze gotów powiedzieć, że muszki owocówki to także my. Tak więc 

w formalnej taksonomii umieszczam neandertalczyków w kategorii podgatunków, Homo sapiens 

neanderthalensis. Cóż, „h” wróciło na swoje miejsce, tylko do celów klasyfikacji. Pozwala to na pewne 

rozpoznanie ich różnic fizycznych. Ale teraz, co z tym naprawdę ważnym pytaniem o ich „ludzki” status? 

W tym rozdziale dokonano przeglądu, co prawda niepewnych, dowodów ekspresji kultury 

neandertalskiej w symbolach, sztuce, muzyce, współczuciu, szacunku dla zmarłych i języku. Możemy 

dodać, że ich działalność na własne potrzeby wymagałaby pewnego stopnia współpracy podczas 

zebrań i polowań. A potem jest sprawa rodzicielstwa i wychowywania dzieci. W następnym rozdziale 

dokładniej omówimy grupy społeczne i tworzenie więzi. Ale tutaj musielibyśmy założyć, że 

neandertalskie matki odegrały główną rolę we wczesnym rozwoju edukacyjnym swoich dzieci. Jedną z 

konsekwencji posiadania dużego mózgu, takiego jak ten, który występuje u neandertalczyków, jest to, 

że uzależnienie w dzieciństwie wymaga aktywnej i długoterminowej opieki rodzicielskiej oraz 

inwestycji, co badano w socjobiologii. Zestawienie tego wszystkiego razem wskazuje mi, że 



neandertalczycy byli „ludźmi”. Przypuszczam, że jest wystarczająco dużo miejsca, aby to określić i 

powiedzieć, że nadal „stają się ludźmi”. Nie jestem pewien, jak kiedykolwiek będzie możliwe 

jednoznaczne zademonstrowanie empatii, altruizmu, wolnej woli i moralności w prehistorii ludzkości. 

Kontynuujemy tę dyskusję na temat zachowań społecznych, wraz z pewnymi spekulacjami, w 

następnym rozdziale, który podkreśla rozwój kultury paleolitu. 

Socjobiologia to nauka o biologicznych/ewolucyjnych podstawach zachowań społecznych. Inwestycja 

rodzicielska jest jednym z tych zachowań. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Neandertalczycy żyli w małych, rozproszonych i bardzo mobilnych grupach, głównie w Europie i na 

Bliskim Wschodzie. 

*Zestaw narzędzi Mousteria i inne środki kulturowe neandertalczyków wyposażały ich bardzo dobrze 

do przetrwania w zimnym środowisku. 

* Neandertalczycy najwyraźniej posiadali zaczątki artystycznej i symbolicznej ekspresji, czemu sprzyjał 

język mówiony. 

* Niektórzy neandertalczycy przyczynili się do powstania naszej współczesnej puli genów. 

Neandertalczycy nie byli od nas odrębnym gatunkiem. 

 

Najważniejsze cechy paleolitu 

Czas świętować paleolit – górny paleolit. Niektórzy nazywają górny paleolit „rewolucją”; inni 

postrzegają to jako „twórczą eksplozję”. Drugi odnosi się do wysokiego poziomu rozwoju 

artystycznego. Pierwsza obejmuje wszystkie widoczne postępy, zwłaszcza w produkcji narzędzi 

kamiennych. Biorąc pod uwagę wspaniałe, delikatne kamienne ostrza, które pojawiają się pod koniec 

górnego paleolitu, trudno sobie wyobrazić, jak można je dziś ulepszyć - to znaczy bez cięcia laserowego. 

Mówię o tej podstawowej technice chipowania, która miała swój początek co najmniej 2,5 M.Y.A. 

Technika osiąga najwyższy poziom ekspresji w ostatnich 20 000 latach paleolitu. W tym rozdziale 

opisujemy narzędzia handlu dla ludów górnego paleolitu. (Zauważ, że po raz pierwszy umieściłem w 

dyskusji „ludzi”.) Następnie przyglądamy się ich stylowi życia, ich zachowaniu społecznym i ich 

znacznym talentom jako artystom, i kończymy kilkoma końcowymi przemyśleniami na temat 

pochodzenia języka. Wiele problemów i pytań, które zostawiliśmy Neandertalczykom w poprzednim 

rozdziale, zostało rozwiązanych w górnym paleolicie. Zacznijmy od ujęcia górnego paleolitu w ramach 

pewnych konwencjonalnych podziałów lub linii czasowych. 

Podział czasu górnego paleolitu 

Okres górnego paleolitu jest różnie rejestrowany jako 40 K.Y.A. lub 30 K.Y.A. do około 10 K.Y.A. Chociaż 

większość prehistoryków postrzegałaby to jako kontynuację poprzedniego Mousterian, wszelkie 

powiązania z neandertalczykami pozostają przedmiotem sporu. Jedna strona sporu zebrała dowody 

wykazujące ciągłość zarówno technologii narzędziowej, jak i fizycznej ewolucji hominidów. Przeciwna 

strona twierdzi, że neandertalczycy nagle zniknęli około 30 K.Y.A. Tutaj obowiązuje pierwszy pogląd. 

Wzdłuż tego tematu ciągłości górny paleolit przechodzi następnie przez szereg zmian. Oto podziały dla 

górnego paleolitu, jak widać w Europie Zachodniej, z których większość nosi nazwy miejsc we Francji: 

* Perygordyjczycy - mieli zakrzywione, spiczaste ostrza i rzeźbili ludzkie figurki. 



* Aurignacian - Posiadał bardzo zróżnicowany zestaw narzędzi z kamienia i kości, kamienne ostrza 

wykonane nową techniką, naszyjniki z muszli i zębów oraz pierwsze dowody sztuki jaskiniowej. 

* Solutreanie - byli znani z misternie wykonanych grotów włóczni z liści laurowych i wierzbowych, które 

były przyczepione do drzewców lub drzewców z poroża, igieł jako dowodów na ubrania oraz bogatej 

sztuki różnego rodzaju. Są szczególnie znane z malowideł naskalnych we Francji i Hiszpanii. 

* Magdalenian- Przejście na używanie większej ilości kości i poroża do narzędzi i obiektów 

artystycznych. W kościane rękojeści wkładano mikrolity (małe trójkątne kamienne ostrza). Sztuka 

jaskiniowa była bardzo ekspresyjna. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym narzędziom, które charakteryzują umiejętności górnego paleolitu 

w obróbce kamienia. 

Podziały górnego paleolitu są czasami określane jako „kultury” .Kontynuacja badań pomaga określić, 

czy kolejne zmiany są wynikiem rozwoju lokalnego, czy też efektem wprowadzenia nowo 

wprowadzonych idei i ludzi. 

Drobniejsze punkty 

Rosnące wykorzystanie surowców innych niż kamień miało miejsce w górnym paleolicie. Kości i poroża 

były szeroko stosowane. Prawdopodobnie używano również drewna, ale nie konserwuje się tak 

dobrze. Powstaje więc kłopotliwe pytanie, dlaczego kamień nadal był tak ważny dla twórców narzędzi 

z górnego paleolitu? Może istnieć oczywista cecha trwałości i ostrości, o których wkrótce 

porozmawiamy. Ale w materiale jest też piękno. Lud górnego paleolitu (teraz wprowadziłem „lud” do 

mieszanki ludzkich etykiet) wybrał barwne okazy jaspisu, kwarcu i pięknie usłojonego krzemienia. 

Mówiąc o krzemieniu, skupmy się na kilku najważniejszych punktach narzędzi kamiennych z górnego 

paleolitu 

Ostry pomysł 

Wyróżnia się narzędziem zwanym ostrzem. W pierwszym kroku ostrza zostały wykonane w sposób 

podobny do robienia płatków, przez uderzenie. Ale na tym podobieństwo się kończy. Przy wytwarzaniu 

ostrza ważne było przede wszystkim pozyskanie odpowiedniego rodzaju surowców, czyli takich, które 

dałoby pożądany długi, cienki produkt. Flint i obsydian działały najlepiej. Następnie puste rdzenie 

trzeba było tak przygotować, aby po uderzeniu jednym końcem „miękkim” młotkiem z kości lub poroża 

cienkie ostrza odpadały. Teraz, jeśli wydajność w wytwarzaniu narzędzi mierzy się w calach krawędzi 

tnącej, to te ostrza ustanawiają wszelkiego rodzaju rekordy paleolitu. Przypomnijmy, że odłupki były 

wybijane z rdzeni w dość prymitywny sposób w technologii olduwajskiej. Następnie produkcja płatków 

znacznie się poprawiła, gdy metoda Levallois z przygotowanym rdzeniem została opracowana w 

Acheulean i kontynuowana w Mousterian. Ale nawet przy tych ulepszeniach z jednego rdzenia można 

było wykonać raczej niewielką liczbę narzędzi odłupniczych. Teraz przedstaw technologię wytwarzania 

ostrzy z górnego paleolitu. Stwierdzono, że mierząc ilość krawędzi skrawającej pochodzącej z danego 

rdzenia, produkcja ostrzy była sto razy wydajniejsza niż we wcześniejszych technologiach. Wykresy 

górnego paleolitu rzucają światło na inny rodzaj postępu. 

Ostrze to cienkie, bardzo ostre narzędzie, które jest co najmniej dwa razy dłuższe niż szerokie. 

Zmodyfikowano je również w celu wykonania innych narzędzi, takich jak skrobaki, szydła i rygle. 

Narzędzia, które tworzą narzędzia 

Gdzieś w górnym paleolicie stało się zwyczajem ubierania się. Oczywiście nie był to ogród Eden w 

północnej Europie dla grup Homo erectus i neandertalczyków. Więc co nosili? Najbardziej rozsądnym 



wnioskiem jest to, że przywdziewali skóry zwierząt, które jedli – no, w każdym razie większych, 

pozbawionych skóry form. Skóry te zostały przygotowane przez wstępne oskórowanie, a następnie 

zeskrobanie, aby uczynić je nieco elastycznymi po wyschnięciu. Skóry zrobiły odpowiednie płaszcze, 

szaty i nakrycia. Wiemy, że pomagały przetrwać w zimnym środowisku. Ale gdzieś, czyjeś umysłowe 

koła obracały się - obracały się w kierunku zmiany okryć przypominających szaty w odzież 

dopasowującą się do ciała. Wiem, mógłbym twierdzić, że byłby to pierwszy dowód na biznes krawiecki 

i przeróbki. Ale jednym z podstawowych narzędzi przemysłu odzieżowego z górnego paleolitu jest igła. 

Drugim niezbędnym elementem jest nić. Rozwiązanie, które umożliwiło ich wykonanie, było po prostu 

genialne. Po pierwsze igła. Jednym z wyróżniających się narzędzi kamiennych w zestawie narzędzi z 

górnego paleolitu był rylec wykonany z ostrza. Za pomocą rylca kawałek poroża lub kości można było 

wyżłobić długimi, blisko równoległymi rowkami, które ostatecznie utworzyłyby cienki pasek z grubsza 

w kształcie igły. Teraz mamy igłę i potrzebujemy tylko nici. Bez rzeczywistego zachowania jakichkolwiek 

części garderoby lub części garderoby z górnego paleolitu, wymaga to rozsądnego założenia, że nici i 

krawaty również pochodzą od zwierząt. Najprawdopodobniej były to żylaste ścięgna i więzadła, chociaż 

mogły być również użyte niektóre włókna roślinne. Widzisz tutaj wzór? Igły i nici. Groty włóczni 

przymocowane do trzonków włóczni. Mikrolity włożone w kościane rękojeści. Wszystkie są 

przykładami narzędzi złożonych lub narzędzi z dwiema lub więcej częściami. Wysoki punkt rozwoju 

osiągają również narzędzia kompozytowe w okresie górnego paleolitu. Najwyraźniej patrzymy na 

mózg, który jest w stanie generować nowe pomysły i przenosić podstawowe innowacje do wielu 

aplikacji. Te proste zmiany w produkcji narzędzi przyniosły głęboki postęp w ekspresji kulturowej. To 

znaczy, wraz z pojawieniem się dopasowanej odzieży w górnym paleolicie, dwa osiągane są główne 

cele. Po pierwsze, była ochrona przed zimnem. Ale wtedy pojawiła się możliwość wyrażenia stylu i 

indywidualności. Nie mogę oprzeć się pokusie stwierdzenia, że górny paleolit mógł być świadkiem 

pierwszego pokazu stylu. Kto wie? To ludzie, z którymi mamy do czynienia. Co wiemy lub wydaje nam 

się, że wiemy o stylu życia ludzi z górnego paleolitu? 

Narzędzia, które tworzą narzędzia 

Gdzieś w górnym paleolicie stało się zwyczajem ubierania się. Oczywiście nie był to ogród Eden w 

północnej Europie dla grup Homo erectus i neandertalczyków. Więc co nosili? Najbardziej rozsądnym 

wnioskiem jest to, że przywdziewali skóry zwierząt, które jedli – no, w każdym razie większych, 

pozbawionych skóry form. Skóry te zostały przygotowane przez wstępne oskórowanie, a następnie 

zeskrobanie, aby uczynić je nieco elastycznymi po wyschnięciu. Skóry zrobiły odpowiednie płaszcze, 

szaty i nakrycia. Wiemy, że pomagały przetrwać w zimnym środowisku. Ale gdzieś, czyjeś umysłowe 

koła obracały się - obracały się w kierunku zmiany okryć przypominających szaty w odzież 

dopasowującą się do ciała. Wiem, mógłbym twierdzić, że byłby to pierwszy dowód na biznes krawiecki 

i przeróbki. Ale jednym z podstawowych narzędzi przemysłu odzieżowego z górnego paleolitu jest igła. 

Drugim niezbędnym elementem jest nić. Rozwiązanie, które umożliwiło ich wykonanie, było po prostu 

genialne. Po pierwsze igła. Jednym z wyróżniających się narzędzi kamiennych w zestawie narzędzi z 

górnego paleolitu był rylec wykonany z ostrza. Za pomocą rylca kawałek poroża lub kości można było 

wyżłobić długimi, blisko równoległymi rowkami, które ostatecznie utworzyłyby cienki pasek z grubsza 

w kształcie igły. Teraz mamy igłę i potrzebujemy tylko nici. Bez rzeczywistego zachowania jakichkolwiek 

części garderoby lub części garderoby z górnego paleolitu, wymaga to rozsądnego założenia, że nici i 

krawaty również pochodzą od zwierząt. Najprawdopodobniej były to żylaste ścięgna i więzadła, chociaż 

mogły być również użyte niektóre włókna roślinne. Widzisz tutaj wzór? Igły i nici. Groty włóczni 

przymocowane do trzonków włóczni. Mikrolity włożone w kościane rękojeści. Wszystkie są 

przykładami narzędzi złożonych lub narzędzi z dwiema lub więcej częściami. Wysoki punkt rozwoju 

osiągają również narzędzia kompozytowe w okresie górnego paleolitu. Najwyraźniej patrzymy na 

mózg, który jest w stanie generować nowe pomysły i przenosić podstawowe innowacje do wielu 



aplikacji. Te proste zmiany w produkcji narzędzi przyniosły głęboki postęp w ekspresji kulturowej. To 

znaczy, wraz z pojawieniem się dopasowanej odzieży w górnym paleolicie, dwa osiągane są główne 

cele. Po pierwsze, była ochrona przed zimnem. Ale wtedy pojawiła się możliwość wyrażenia stylu i 

indywidualności. Nie mogę oprzeć się pokusie stwierdzenia, że górny paleolit mógł być świadkiem 

pierwszego pokazu stylu. Kto wie? To ludzie, z którymi mamy do czynienia. Co wiemy lub wydaje nam 

się, że wiemy o stylu życia ludzi z górnego paleolitu? 

Rylec to zmodyfikowane ostrze, które ma bardzo ostry kątowy czubek, używany do żłobienia i 

grawerowania kości i poroża. 

Do tej pory opisaliśmy główną działalność związaną z wytwarzaniem narzędzi jako obróbkę kamienia 

łupanego. Metody obróbki kamienia i innych materiałów, które stały się popularne w górnym 

paleolicie, to wiercenie i szlifowanie. Pomogły one w produkcji bardziej wyrafinowanych i specjalnie 

zaprojektowanych narzędzi. Prawdopodobnie też czasami podkreślały swoją urodę. Wraz z 

wytwarzaniem rylców, które miało miejsce wcześniej, ale osiągnęły szczyt w górnym paleolicie, 

możemy rozpoznać że było to narzędzie do robienia innych narzędzi. Jeśli więc szukamy rozróżnienia, 

ponieważ ludzie nie są jedynymi twórcami narzędzi, być może jesteśmy jedynymi zwierzętami, które 

wytwarzają narzędzia do wytwarzania innych narzędzi. 

Dom jest tam, gdzie chata i palenisko 

Górny paleolit trwa nadal w formie zbieracko-łowieckiej, ale z pewnymi zmianami. Po pierwsze, wydaje 

się, że wzrasta zależność od rybołówstwa. Widać to w obecności specjalistycznych narzędzi 

połowowych. Jednym z nich jest harpun z zadziorami, który pozwalał na przebijanie ryb. A potem były 

kamienne ciężarki, które mogły być przymocowane do sieci rybackich. Istnieje nawet możliwość użycia 

haczyków na ryby. Następnie rybołówstwo dołączyło do łowiectwa i zbieractwa jako trójstronne 

podejście do zarabiania na życie. W rzeczywistości polowanie wiązało się z większymi wyzwaniami w 

postaci megafauny. Polowanie na te bardzo duże zwierzęta wymagało ścisłej współpracy i dobrej 

komunikacji. Wyraźną przewagę zdobyli myśliwi z górnego paleolitu, kiedy wynaleźli miotacz włóczni, 

zwany też atlatlem. Włócznia została umieszczona w urządzeniu atlatl, które działało jak wyciągnięte 

ramię. Po zwolnieniu włócznia została rzucona z ogromnym pchnięciem i, przy wprawie, dość 

precyzyjną celnością. Współpraca i komunikacja były tymi samymi atrybutami, które często odgrywały 

rolę w udanych działaniach zbierackich. Istnieją solidne dowody sugerujące, że ludy górnego paleolitu 

aktywnie wypełniały swoją piramidę żywieniową kolekcjonerskimi przedmiotami roślinnymi, 

orzechami i jagodami. Dość ciekawym źródłem informacji o dawnej diecie są badania koprolitów, czyli 

skamieniałych odchodów hominidów. Niestety koprolity nie zostały jeszcze znalezione na 

stanowiskach górnego paleolitu. Ale czynione są wzmożone wysiłki, aby znaleźć pozostałości roślin, 

jagód i orzechów w górnym paleolicie, i wysiłki te kończą się sukcesem. Pozostałości korzeni i jagody 

znaleziono w paleniskach na kilku europejskich stanowiskach górnego paleolitu. Mając szerszą i 

prawdopodobnie bezpieczniejszą bazę żywnościową, grupy górnego paleolitu mogły się powiększyć i 

nie byłyby tak mobilne w porównaniu z monusterianami. Istnieją dowody na to, że używano dobrze 

zbudowanych chat, niektóre z drewna i kości, a niektóre wykopane w ziemi (czyli „domki dołów”). Zimą 

cieplejsze, suche jaskinie prawdopodobnie nadal służyły jako rezydencje. Istnieje wiele dowodów na 

kontrolowane użycie ognia, z kamiennymi paleniskami związanymi z pomieszczeniami mieszkalnymi. 

Możemy być całkiem pewni, że te „kominki” zapewniały wszystkie wymienione wcześniej korzyści, 

przede wszystkim do gotowania i ogrzewania. Bez zamiaru idealizowania życia w górnym paleolicie, 

wygląda na to, że dom był tam, gdzie było palenisko. A co ze składem społecznym i organizacją grup 

górnego paleolitu? 



Megafauna („duże zwierzęta”) odnosi się do ogromnych roślinożerców (żywiących się roślinami), które 

wymarły pod koniec epoki lodowcowej. Przykładem jest mamut włochaty. 

Eksperymenty z miotaczami włóczni wykazały, że są one lepsze pod względem „siły ognia” od 

nowoczesnych łuków bloczkowych. Jeden test oparty na zaprojektowanym komputerowo miotaczu 

włóczni wykazał odległość 800 stóp dla często podróżowanej włóczni. 

Koprolity to skamieniałe odchody, które można badać w celu uzyskania informacji na temat diety. 

Mogą być również przydatne do wykrywania schorzeń, takich jak infekcje pasożytnicze. 

Stosunkowo nowa i ekscytująca metoda badania diety wczesnych hominidów polega na badaniu ich 

kości i zębów pod kątem proporcji węgla, czyli stabilnych form lub izotopów zwanych C-12 i C-13. 

Stosunki izotopów różnią się w zależności od ilości niektórych roślin w diecie. 

Banding i Bonding 

Wcześniej obiecałem, że będą szeroko otwarte spekulacje. Oto jest. Życie społeczne górnego paleolitu 

musiało koncentrować się na stosunkowo małych grupach, prawdopodobnie na dobrze 

rozbudowanym modelu rodziny, o którym wspominaliśmy wcześniej. Życie rodzinne było 

prawdopodobnie mocno zaangażowane w wychowywanie dzieci, aby osiągnąć pomyślny sposób życia. 

Z pewnością byłoby to życie rygorystyczne, czasami bardzo ryzykowne. Byłoby więc ważne, aby dzieci 

wcześnie i dobrze nauczyły się umiejętności przetrwania. I całkiem rozsądne wydaje się twierdzenie, 

że silne więzi w rodzinie i silne więzi między sąsiednimi grupami sprzyjałyby procesowi uczenia się. 

Zauważyliśmy już, że dzieci przechodzą przez długi okres zależności. Mają duży mózg, który jest 

ewolucyjnie przygotowany do przyjmowania i przetwarzania wielu nowych informacji. Oznacza to, że 

rodzice muszą poważnie zainwestować w dobro swoich dzieci, aby zapewnić im czas, w którym będą 

mogły same sobie radzić. Ludzie na ogół działają zgodnie ze strategią reprodukcyjną polegającą na 

posiadaniu stosunkowo niewielkiej liczby potomstwa, ale poświęcaniu dużej ilości energii na 

przetrwanie. A dalsze przetrwanie naszego gatunku zgodnie z tą strategią prowadziło nas bardzo 

dobrze przez cały paleolit. Być może w nowszej historii naszego gatunku sukces reprodukcyjny znacznie 

wykraczał poza wcześniejszy kontrolowany wzrost populacji dzięki naturalnym mechanizmom 

ograniczania zapasów żywności, rygorów życia i wypadków. Z drugiej strony życie w górnym paleolicie 

nie musiało być tak strasznie ponure i niepewne. W przeciwnym razie, jak wyjaśnimy „twórczą 

eksplozję” wielu form sztuki górnego paleolitu? Cóż, być może z cierpienia i niedostatku rodzi się jakaś 

artystyczna ekspresja. 

Wzrost mózgu u dzieci jest tak szybki, że do czasu, gdy dziecko ma około 12 lat, jego rozwój zbliża się 

do końca, jednak ciało nadal przechodzi przez pewien poważny rozwój, więc chociaż ten nastolatek 

może nosić kapelusz ojca , nie jest jeszcze gotowy, by zastąpić swojego ojca. 

Wyrażenia artystyczne 

Sztuka jaskiniowa została po raz pierwszy odkryta przez współczesnych Europejczyków we Francji w 

1835 roku. Zgodnie z ówczesnym myśleniem uważano, że została stworzona przez Celtów lub 

niektórych współczesnych ludzi. Z pewnością nie było pojęcia o starożytnych ludziach sprzed dziesiątek 

tysięcy lat, ale w latach 60. Sztuka jaskiniowa przeszła tę samą zmianę. I jeszcze raz zasługa wymarłych 

zwierząt, takich jak mamut włochaty. Często były to tematy malowane na ścianach jaskiń, a przedmioty 

artystyczne znajdowano z wymarłymi kośćmi zwierząt. Wygrało dość proste rozumowanie. Starożytni 

ludzie żyli kiedyś ze starożytnymi zwierzętami. 



Delikatne, bardzo kruche solutreańskie groty włóczni nie mają wyraźnej funkcji, ponieważ 

prawdopodobnie uległyby złamaniu, gdyby zostały użyte. Czy mogły służyć za jakieś modele, a nawet 

miały znaczenie symboliczne? Dalsze badania mogą dać odpowiedź. 

Petroglify („pismo na kamieniu”) wykonuje się przez wytrawianie lub grawerowanie na powierzchniach 

skał. Spowoduje to usunięcie ciemniejszej warstwy zewnętrznej i odsłonięcie jaśniejszej powierzchni 

pod spodem. Projekt wyróżnia się wtedy. Różnią się one od piktogramów, które są malowidłami 

wykonanymi na skałach lub ścianach jaskiń. 

Zastosowanie węgla w malowidłach ściennych jaskiń umożliwia datowanie metodami radiowęglowymi 

lub węglowymi C-14. 

Istnieje również „fałszywa” jaskinia Lascaux, zwana Lascaux IL Kilka lat temu zauważono, że wraz ze 

wszystkimi odwiedzającymi ją turystami i badaczami wnętrze jaskini przepuszcza światło i ciepłą 

wilgoć, która zaczęła niszczyć wspaniałe malowidła wraz z rozwojem glonów . Dlatego w pobliżu 

zbudowano fałszywą wirtualną jaskinię, aby obsłużyć tłumy. Wejście do prawdziwej jaskini jest surowo 

ograniczone i od 1969 roku pozwala tylko pięciu odwiedzającym dziennie. 

Rodzaje i techniki 

Sztuka górnego paleolitu występuje w wielu formach lub typach, jest wytwarzana różnymi technikami 

i występuje w wielu miejscach. O tak, istnieje długa lista powodów, dla których mogła powstać. 

Przyjrzyjmy się sztuce od tych aspektów, zaczynając od form artystycznych i technik ich wytwarzania. 

Sztuka mobilna 

Przedmioty te są łatwe do przenoszenia i obejmują figurki i inne małe rzeźby; kości, zęby i muszle, które 

zostały zmodyfikowane i być może nawleczone; instrumenty muzyczne; i obejmuje narzędzia lub 

przyrządy, które zostały celowo ulepszone za pomocą artystycznych interpretacji. Przykładem mogą 

być misternie wykonane solutreańskie groty włóczni, niektóre tak małe i delikatne, że prawdopodobnie 

nie nadawały się do użycia. Są też miotacze włóczni, którzy mają misternie wyrzeźbione postacie na 

jednym końcu, w miejscu, w którym spoczywał trzonek włóczni. 

Sztuka naskalna 

Przykładami sztuki naskalnej mogą być ryciny lub petroglify wykonane na zewnętrznej ścianie skalnej 

lub odwrotnie, mogą to być płaskorzeźby lub wypukłości. Można sobie wyobrazić, ile pracy włożono w 

rzeźbienie w skale. Wymagałoby to użycia kamiennego narzędzia, które było twardsze niż rzeźbiona 

skała. Następnie zajęłoby niezliczone godziny żmudnego skrobania i dziobania, zanim obraz w końcu 

się pojawił. I oczywiście możemy założyć, że rzeźbiarz miał wyobrażenie sobie obrazu lub szablonu 

mentalnego przed rozpoczęciem projektu. Ale potem mogło być trochę bazgrania na kamieniu dla 

praktyki. 

Sztuka ścienna jaskini 

Ta sztuka jest również nazywana sztuką ciemieniową – nie bez powodu, ponieważ termin ten oznacza 

„ścianę”. Ta forma pojawia się na wewnętrznych ścianach jaskiń lub nawisach skalnych i obejmuje 

obrazy, płaskorzeźby i grawerowane obrazy. Obrazy często malowano dwoma głównymi kolorami: 

czerwonym (z czerwono-brązowej gliny ochry zawierającej tlenek żelaza) i czarnym (z węgla 

drzewnego) lub manganu. Sztuka jaskiniowa była często wykonywana w głębokich zakamarkach 

wapiennych jaskiń. Miejsca te były pozbawione światła słonecznego i utrzymywały stałą, chłodną 

temperaturę. Trójka najlepszych znanych miejsc sztuki jaskiniowej są wymienione tutaj: 



* Chauveta we Francji. Odkryta w 1995 roku. 

Data: 31 K.Y.A. 

* Altamira w Hiszpanii. Odkryta w 1868 r. 

Daty: 16-14 K.Y.A. 

* Lascaux we Francji. Odkryta w 1940 r. 

Daty: 15-10 K.Y.A. 

Znacznie starsze przykłady sztuki jaskiniowej znaleziono we Francji, sięgające 30 lat K.Y.A. lub tak. 

Formy sztuki zostały znalezione w całej Europie, Afryce i Australii mniej więcej w tym samym okresie. 

Wskazuje to na tradycję kulturową o niezwykłym zasięgu geograficznym i trwałości. Dlaczego to 

zrobiono? 

Sztuka dla sztuki i nie tylko 

Oto lista powodów, dla których powstała sztuka górnego paleolitu: 

* Instrukcja i nauka 

* Zapis wydarzeń (prawdopodobnie prehistoryczna forma pisma) 

* Przyjemność 

* Dekoracja 

* Uroczystości religijne i ceremonialne 

* Magiczne „zabójstwa” i powodzenie w polowaniu 

* Poprawa płodności 

(Myślę, że to ustanawia rekord największej liczby pozycji na liście w tej książce). Powody te nie 

wykluczają się wzajemnie. Oznacza to, że wszystkie mogą mieć zastosowanie, niekoniecznie w jednej 

formie sztuki, ale w różnych formach iw różnym czasie. 

Starożytna biżuteria 

Ruchome obiekty artystyczne z muszli, zębów i fragmentów kości były używane jako ozdoby ciała i 

odzieży. Te należą do kategorii biżuterii. Z pewnością my, współcześni ludzie, jesteśmy zaznajomieni z 

tego rodzaju artystyczną ekspresją, chociaż nasze wybory przedmiotów do powieszenia na różnych 

częściach ciała mogą się różnić. I moglibyśmy się spodziewać, że ludy górnego paleolitu ozdabiały swoje 

ciała z wielu tych samych powodów, z których my, współcześni, robimy. 

Figurki Wenus 

Postacie ludzkie lub rzeźby z górnego paleolitu wzbudziły duże zainteresowanie. Niektóre z nich, znane 

jako figurki Wenus, przedstawiają kobiety, które prawdopodobnie są w ciąży i mają powiększone piersi 

i pośladki. Najbardziej znanym z nich jest tzw.Wenus z Willendorfu na dramatycznym pokazie (ze 

światłami i muzyką) w wiedeńskim Muzeum Historii Naturalnej. Interpretacja figurek Wenus 

przebiegała wzdłuż linii poprawy płodności oraz uznania i uznania, że całe ludzkie życie wywodzi się z 

kobiet. Chociaż może to być prawda, ale nie można tego bezpośrednio potwierdzić, pasmo wzgórz 

rzeźb kobiet z górnego paleolitu przedstawia je we wszystkich rozmiarach, od młodych po starsze i nie 

zawsze w ciąży. Jest nawet kilku mężczyzn. Niektórzy badacze widzą szerszy obraz, że figurki miały 



mniej więcej przedstawiać skład i rozmieszczenie całej grupy społecznej. Niemniej jednak kobietom w 

ciąży poświęcono większą uwagę. 

Malowanie ścian 

Następnie są malowidła ścienne jaskini. Słusznie przyciągnęły one uwagę zarówno poważnych badaczy, 

jak i opinii publicznej. Są równie intrygujące, co estetyczne. Korzystając z niektórych z wymienionych 

wcześniej powodów, malowidła ścienne mogły zostać wykonane, aby poinstruować nowicjuszy 

łowieckich, pokazać obrazy wielkich polowań lub wprowadzić ich w rytuał. Ogólnie rzecz biorąc, 

malowidła naskalne mogły służyć do wykonywania pewnych rytualnych lub ceremonialnych obrzędów, 

które mogły zwiększać szanse myśliwych na pomyślne wyniki i zmniejszać ryzyko, na jakie narażeni byli 

podczas niebezpiecznych polowań. Interpretacja, że malowidła naskalne miały znaczenie symboliczne 

i rytualne, wynika z ich umiejscowienia głęboko w ciemnych jaskiniach. Nie były to miejsca łatwo 

dostępne. Czasami były bardzo wąskie przejścia i potrzebne były pochodnie, aby słabo oświetlić drogę 

i skąpać ściany czymś, co musiało być niesamowicie oświetlonym „płótnem”, na którym artyści mogli 

malować. Ale nie wyobrażajmy sobie tutaj galerii sztuki współczesnej ze wszystkimi jej starannie 

oprawionymi dziełami. 

Malowane ściany górnego paleolitu miały niekompletne obrazy, zwierzęta, które zachodziły na siebie, 

i dziwne rozmieszczenie innych zwierząt. Obrazy te najwyraźniej nie były przeznaczone do publicznego 

oglądania w znanym nam sensie. Tematy wahały się od wszelkiego rodzaju zwierząt po ludzi, wzory 

geometryczne oraz kropki i kreski. Czy to był jakiś starożytny system liczenia? Zwierzęta obejmowały 

te, na które polowano i prawdopodobnie znajdowały się w menu górnego paleolitu, takie jak jelenie, 

żubry i konie. W jednej jaskini znaleziono rekordową liczbę 50 zdjęć nosorożców włochatych. Ale było 

też wielu mięsożerców, takich jak lwy jaskiniowe, niedźwiedzie, pantery i hieny. Postacie zwierząt są 

realistyczne i anatomicznie poprawne, a czasem w pozach akcji. Niektóre obrazy przedstawiają bizona 

przebitego włóczniami; są one interpretowane jako magiczne zabójstwa, w tak zwanej magii 

sympatycznej. Analiza ludzkich wizerunków doprowadziła do wniosku, że być może mężczyźni i kobiety 

pełnili w grupie różne role. Spośród około 100 przebadanych zdjęć, mężczyźni stanowią trzy czwarte 

badanych i są zwykle widziani indywidualnie w pozach akcji. Kobiety nie są często przedstawiane w 

aktywnych zachowaniach i zwykle są przedstawiane w grupie. Czy mogą one dać wgląd w to, jak artyści 

górnego paleolitu postrzegali role mężczyzn i kobiet? Być może. Biorąc pod uwagę niekompletny i 

pobieżny charakter dowodów, tego rodzaju interpretacje pytań mogą na zawsze pozostać 

nierozwiązane. Kwestia, którą kończymy , wydaje się, że osiągnięto ostateczne rozwiązanie, to język 

ludzki. Analiza ludzkich wizerunków doprowadziła do wniosku, że być może mężczyźni i kobiety pełniły 

w grupie różne role. Spośród około 100 przebadanych zdjęć, mężczyźni stanowią trzy czwarte 

badanych i są zwykle widziani indywidualnie w pozach akcji. Kobiety nie są często przedstawiane w 

aktywnych zachowaniach i zwykle są przedstawiane w grupie. Do narzędzi malarskich artysta używał 

prawdopodobnie gałązek, sierści zwierzęcej i kępek futra zwierzęcego. A także „dmuchali” pigmentem 

na ściany, obrysowując przedmioty, takie jak ich ręce. Magia sympatyczna opiera się na zasadzie 

„podobne rodzi podobne”. Tak więc „przebicie” obrazu spowodowałoby faktyczne przebicie włócznią 

podczas polowania. Ta forma magii ma długą historię stosowania. Na przykład może to obejmować 

palenie kukły – istnieje dokumentacja na ten temat sięgająca czasów Greków i Rzymian, a praktyka ta 

ma miejsce nawet dzisiaj. Wskaźniki sukcesu są nieznane. 

Konieczne są dalsze badania, aby całkowicie rozwiązać to pytanie kto stworzył sztukę - mężczyźni czy 

kobiety, a może jedno i drugie? 

Ostatnie słowo o pochodzeniu języka 



Czy ktoś może wątpić, że ludy górnego paleolitu posiadały w pełni kompetentny poziom języka 

mówionego? Niektóre pytania są zadawane dla efektu, a nie odpowiedzi. Biorąc pod uwagę zakres 

tematów omówionych w tym rozdziale, od tworzenia narzędzi po tworzenie dzieł sztuki, istnieją jak 

dotąd najsilniejsze dowody na to, że tego rodzaju działania nie byłyby możliwe bez umiejętności 

skutecznego komunikowania się ustnie. Żaden sposób gestykulacji czy „śmiechu” nie zadziałałby zbyt 

dobrze. Ten rodzaj symbolizacji i abstrakcyjnego myślenia, który musiał istnieć w umysłach ludzi z 

górnego paleolitu podczas tworzenia narzędzi i sztuki, musiał być na naszym poziomie. Z pewnym 

poczuciem ostateczności możemy stwierdzić, że ludzie z górnego paleolitu mieli język. Nikt, kogo znam, 

nie jest gotowy, aby odpowiedzieć na następne pytanie, jak ten język naprawdę wyglądał lub brzmiał. 

Być może zrobią to paleolingwiści przyszłości. Oczywiście przyjęcie tego wniosku oznacza, że musimy 

cofnąć się do czasów prehistorycznych rekordów, aby znaleźć pochodzenie języka. Język po prostu nie 

wydawał się w pełni rozwinięty w górnym paleolicie. Tak jak śledziliśmy trendy w fizycznej ewolucji 

hominidów, język przechodził przez sekwencję etapów rozwojowych. Prawdopodobnie było to 

związane z rozwojem mózgu. Czy neandertalczycy mówili? A co z archaicznym Homo sapiens, Homo 

erectus i australopitekiem? Na razie wszystkie z nich można objąć tą samą odpowiedzią: do pewnego 

stopnia. Ale z drugiej strony neandertalczycy mieli wyższy stopień zdolności językowych, podczas gdy 

australopiteki miały mniejszy stopień. To mniej więcej słowa ewolucjonisty, który zgadza się z 

poglądem, że złożony rozwój czegoś - powiedzmy języka -wymaga czasu i zmiany. W następnym 

rozdziale przyjrzymy się fizycznej ewolucji, która doprowadziła do powstania ludów górnego paleolitu. 

Zmagamy się z gorącą dyskusją dotyczącą tego, kiedy i skąd przybyli ci ludzie lub ludy. 

Ekscytujące nowe badania sugerują, że język nie rozwinął się w wyspecjalizowanych obszarach mózgu, 

jak wcześniej twierdzono. Zamiast tego wiązało się to z szerszymi aspektami rozwoju mózgu i może być 

nawet powiązane z tak wczesnymi wydarzeniami z prehistorii hominidów, jak narodziny dwunożności. 

Chodzenie i mówienie mogły faktycznie ewoluować razem. 

 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Wytwarzanie narzędzi kamiennych osiągnęło najwyższy poziom jakości i wydajności w okresie 

górnego paleolitu. 

* Wydaje się, że ludy górnego paleolitu prowadziły bardziej osiadłe i bezpieczne życie oraz żyły w 

większych grupach niż neandertalczycy przed nimi. 

* Częściowo dzięki tym lepszym warunkom życia w górnym paleolicie doszło do gwałtownego rozwoju 

kilku rodzajów sztuki, przede wszystkim malowideł ściennych w jaskiniach. 

* Sztuka górnego paleolitu powstawała z wielu powodów, o większości z nich możemy jedynie 

spekulować. 

* Ludy górnego paleolitu miały język mówiony 

UAM oznacza coś 

Świętowaliśmy nadejście górnego paleolitu. Wydawało się to stosowne, biorąc pod uwagę wielki 

postęp w wytwarzaniu narzędzi kamiennych, zwłaszcza ostrzy i grotów włóczni, oraz twórczą eksplozję 

sztuki, podkreśloną przez malowidła naskalne i figurki Wenus. Teraz należy celebrować pojawienie się 

współczesnego człowieka z punktu widzenia cech fizycznych. Śledziliśmy szereg trendów ewolucyjnych 

iw tym rozdziale wszystkie one dobiegają końca. Przynajmniej przez ostatnie 30 000 lat w naszych 

ciałach nie zaszły żadne większe zmiany. Według niektórych pojawienie się współczesnego człowieka 



mogło nastąpić znacznie wcześniej. Rozdział zaczynamy od opisu typowych cech współczesnego 

człowieka, m.in. porównanie z neandertalczykami. Aby lepiej zrozumieć, kim byli anatomicznie 

współcześni ludzie (AMH) i skąd przybyli, należy wprowadzić wiele skamieniałości hominidów w Afryce 

i poza nią. Rozważymy te kwestie w następnym rozdziale. Tutaj również przyjrzymy się pewnym 

powiązaniom między naszymi ciałami a naszym zachowaniem. Do pewnego stopnia trendy ewolucyjne 

w naszej formie fizycznej odnoszą się do zmian behawioralnych, które miały miejsce w naszej adaptacji 

kulturowej. W pewnym sensie większość tej książki dotyczyła tematu zmian i zmienności w kościach i 

kamieniach. Zacznijmy od widoku współczesnego, ale wciąż dość starożytnego człowieka. 

Anatomicznie współcześni ludzie 

Po pierwsze, co jest na etykiecie? Cóż, w grę wchodzi tu etykieta Anatomically Modern Humans, znana 

również jako Anatomically Modern Ho?no sapiens. Trzecia to nasza naukowa nazwa Homo sapiens 

sapiens. To odróżnia nas od neandertalczyków, Homo sapiens neandertbalensis (lub, dla tych, którzy 

nalegają na rozpoznanie odrębnego gatunku, Homo neandertbalensis). Dobra, dość tej gry w imiona. 

Możemy zredukować większość tej terminologii do zwykłego używania AMH, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

musimy być trochę bardziej precyzyjni. Część anatomiczna AMH odnosi się oczywiście do morfologii, 

czyli wielkości i kształtu cech fizycznych. Lista cech charakteryzujących AMH jest następująca: 

* Wysoka, zaokrąglona czaszka 

* Brak bułki lub przedłużenia tylnej części czaszki 

* Czoło dość proste w górę iw dół — czyli pionowe 

* Stosunkowo małe nadproża 

* Bardziej płaska, mniej prognatyczna twarz 

* Wystający kościsty podbródek 

* Wyższa, mniej solidna budowa ciała 

Ta lista cech jest oparta na cechach widocznych u hominida z plakatu AMH, czaszki Cro-Magnon z 

Francji. Stanowisko Cro-Magnon jest datowane na 30-25 K.Y.A. Z nieco wcześniejszego miejsca, wiele 

uwagi poświęcono innej skamieniałości AMH. To bardzo ładnie zachowana czaszka znaleziona w 

Combe Capelle we Francji, datowana na 35-30 K.Y.A. Combe Capelle ma ogólnie nowocześnie 

wyglądającą czaszkę, ale ma też nieco większe łuki nadoczodołowe i większy prognatyzm twarzy niż u 

współczesnych ludzi. Z jeszcze wcześniejszego stanowiska pochodzi czaszka (właściwie szkielet) z Saint-

Cesaire we Francji, datowana na 36 K.Y.A. Jest to neandertalczyk, z cechami takimi jak opadające czoło, 

duże łuki nadoczodołowe, prognatyczna twarz i opadający obszar podbródka. Byłoby bardzo kuszące 

stwierdzenie, że te trzy skamieniałości z Francji faktycznie reprezentują sekwencję ewolucyjną, od 

neandertalczyka do współczesnego człowieka. Na razie oprę się pokusie, ale w następnym rozdziale 

ulegnę jej. Cro-Magnon, zarówno jako jednostka, jak i przedstawiciel AMH, różnił się od klasycznego 

neandertalczyka, grupa Cro-Magnon była najwcześniejszą AMH, która pojawiła się w Europie, 

ponownie około 30-25 K.Y.A. Ale podjęto skoordynowane wysiłki, aby wykazać, że AMH faktycznie 

wyewoluował znacznie wcześniej w Afryce i po pojawieniu się w Afryce opuścił kontynent, aby 

rozprzestrzenić się w Eurazji i zastąpić żyjące tam grupy hominidów. Ale to trochę wyprzedza historię.  

Poza badaniem cech wskazujących na status ewolucyjny, paleoantropolodzy muszą określić płeć, wiek, 

stan zdrowia i indywidualne cechy skamieniałości. Wszystkie z nich nie zawsze są możliwe do 

zaobserwowania na skamielinach. 



Afrykańskie pochodzenie AMH 

W tym miejscu chcemy przytoczyć dowody kopalne AMH w Afryce. Oto lista skamielin do rozważenia: 

* Jaskinia Graniczna, Afryka Południowo-Wschodnia, datowana na 80-70 K*Y*A. 

* Klasies River Mouth, Republika Południowej Afryki, datowane na 90 K.Y.A. 

* Omo, Etiopia, datowane na 130 K.Y.A. 

* Laetoli, Tanzania, datowane na 120 K.Y.A.  

Tak więc od około 30 K.Y.A. w Europie cofamy się teraz cztery lub więcej razy wstecz, aby osiągnąć 

AMH w Afryce. Nawet jeśli są to bardzo przybliżone daty, nadal ustalają, że AMH były w Afryce na długo 

przed pojawieniem się w Europie. Przypomnijmy, że oznacza to, że AMH i neandertalczycy w Europie 

żyli mniej więcej w tym samym okresie. Daty, które podaliśmy dla neandertalczyków, to około 125-35 

K.Y.A. Ale z drugiej strony afrykańskie AMH nie wyglądają tak w pełni nowocześnie jak Cro-Magnon czy 

późniejszy AMH. Oczywiście, byłoby wystarczająco dużo czasu, aby te zmiany miały miejsce. Jak te 

wczesne AMH z Afryki porównują się do neandertalczyków i współczesnych ludzi? Odpowiedź na to 

pytanie zależy od bliźniaczych pytań, czy AMH i neandertalczycy byli odrębnymi grupami, ale nadal 

mogli się krzyżować i czy się krzyżowali. A może niektórzy neandertalczycy ewoluowali w AMH? Te 

pytania podejmujemy w następnym rozdziale. Ale poza Afryką nadal istnieją skamieliny, które musimy 

wprowadzić do obrazu, tak jakby już nie był trochę bałaganu. Podane kropki są szacowane różnymi 

metodami datowania, w tym elektronowy rezonans spinowy (ESR), termoluminescencja i seryjne 

datowanie uranem . Nie zajmujemy się tutaj szczegółami, ale żadna z nich nie jest tak dokładna, jak 

opisane już metody K-Ar lub węgiel-14. Oczywiście są one z pewnością lepsze niż brak datowania.  W 

miejscu Klasies River Mouth ślady AMH zachowały się w niegdyś miękkim piasku. Witryna jest 

datowana na około 115 K.Y.A. Nic dziwnego, że ślady stóp były praktycznie identyczne z odciskami 

współczesnych ludzi pod względem wielkości i kształtu 

Szukam AMH poza Afryką 

Te strony są brane pod uwagę: jedna w Chinach, jedna w Europie Wschodniej i kilka z Bliskiego 

Wschodu. Chińska strona jest znana jako Liujiang i jest datowana na 100 K.Y.A. Mówi się, że skamielina 

hominida jest absolutnie współczesna. To sprawia, że jest to AMH poza Afryką, mniej więcej w tym 

samym czasie, kiedy byli obecni w Afryce. Czy przybyli z Afryki, czy wyewoluowali z wcześniej 

istniejących chińskich hominidów? Nie ma jeszcze na to odpowiedzi. 

Nieustannym pytaniem jest, ile zmian genetycznych jest potrzebnych do wywołania zmian 

morfologicznych. Konkretnie ile genów zostało zmienionych, aby zmienić archaicznego Homo sapiens 

we współczesnego Homo sapiens? 

Kontynuacja badań ma na celu ustalenie, czy AMH pochodzi z Afryki, a następnie rozprzestrzenił się na 

Eurazję, czy też AMH wyewoluował niezależnie i oddzielnie w niektórych częściach Europy lub Azji. 

Przejścia w Chorwacji 

Drugim miejscem jest Vindija w Chorwacji. Jest to jaskinia, w której znaleziono wiele skamielin 

hominidów; niestety są one raczej fragmentaryczne. Na miejscu znajdowały się również narzędzia 

kamienne, niektóre z Alousteria, a później niektóre z górnego paleolitu. Główny badacz tego miejsca, 

profesor Fred Smith, doszedł do wniosku, że skamieliny Vindija były w rzeczywistości pośrednie między 

neandertalczykami a AMH. Ich czaszki były mniej chropowate, z mniejszymi nadoczodołami, a ich 



twarze były mniej prognatyczne niż u klasycznego neandertalczyka. Logiczna interpretacja jest taka, że 

neandertalczycy ewoluowali we współczesnych ludzi we Wschodniej Europy. 

Neandertalczycy i ludzie współcześni współistnieją 

A potem są skamieliny z Aliddle East. Zostały one sklasyfikowane jako neandertalczycy lub AMH. Po 

pierwsze, oto neandertalczycy: 

* Kebara, Izrael, datowany na 60 K.Y.A. 

* Amud, Izrael, 70 K.Y.A. 

* Tabun, Izrael, datowany na 100 K.Y.A. 

Jeśli chodzi o cechy fizyczne, to wszystkie są to czaszki, które wydają się raczej ciężkie, ale nie mają 

przypominających kok wypustek z tyłu czaszki; mają raczej duże nadoczodoły, spadziste czoła i 

prognatyczne (wystające) twarze. Brak koka i pewne różnice wokół nosa sprawiają, że różnią się od 

klasycznych neandertalczyków z Europy Zachodniej, ale poza tym przypominają neandertalski 

„wygląd”. Oto kandydaci do statusu AMH: 

* Skhul, Izrael, datowany na 80-100 K.Y.A. Qafzeh, Izrael, datowany na 92 K.Y.A. 

* Skhul i Qafzeh są opisani jako „bliscy” AMH, z zaokrąglonymi czaszkami, prawie pionowymi czołami, 

bardziej płaskimi twarzami i rozwiniętymi podbródkami. Ale ich grzbiety nadoczodołowe są nadal 

raczej celem, prawdopodobnie poza współczesnym zasięgiem. Teraz nadszedł czas, aby zebrać kilka 

punktów. Po pierwsze, musimy być ostrożni co do szacowanych dat skamielin izraelskich: nie są one 

tak mocno ustalone, jak by się chciało. Ale położenie geograficzne jest plusem. Wszystkie okazy 

kopalne pochodzą z gęsto zgrupowanych pobliskich jaskiń. Tak więc, jeśli daty są choćby w miarę 

dokładne, interpretacje będą musiały uwzględnić fakt, że żyli mniej więcej w tym samym okresie w tej 

samej okolicy. W następnym rozdziale dokonano przeglądu znaczenia skamielin Izraela i innych 

neandertalczyków oraz AMH. Należy tu jednak podkreślić, że wyraźnie istniały różnice w wyglądzie 

fizycznym między skamieniałościami z różnych miejsc, aw przypadku Izraela występowało duże 

zróżnicowanie skamieniałości z blisko położonych stanowisk. Zmienność może być kluczem do 

zrozumienia, co się dzieje, gdy zbliżamy się do współczesnych ludzi. Mówiąc o zmienności, tutaj chcemy 

dokonać przeglądu głównych zmian, które miały miejsce na długiej drodze ewolucji hominidów. 

Najpierw przyglądamy się trendom ewolucyjnym, a następnie zastanawiamy się, w jaki sposób 

środowisko mogło ukształtować nasz wygląd fizyczny, nawet do dnia dzisiejszego. Ogólnie rzecz biorąc, 

jest to przegląd interakcji biologii i zachowania podczas naszej ewolucji. 

Trendy ewolucyjne i interakcje biobehawioralne 

Jak teraz zdajesz sobie sprawę, zapis kopalny składa się właśnie z tego: twardych, nieożywionych 

obiektów niegdyś żywych organizmów. Tak, zachowywali się w swoim starożytnym życiu. Częścią pracy 

paleoantropologa jest wnioskowanie i rekonstrukcja, w jakie zachowania się zaangażowali. Można to 

nazwać podejściem biobehawioralnym. Możemy zastosować podejście biobehawioralne do 

podsumowania głównych punktów, które wystąpiły w trendach ewolucyjnych prowadzących do 

współczesnego człowieka. 

Trend w kierunku dwunożności 

Wiemy na pewno, że hominidy około 3,5 M.Y.A. przystosował się do chodzenia w pozycji pionowej. To 

był dowód „Lucy”, czyli australopithecus afarensis. Istnieją kopalne dowody na to, że dwunożność 

faktycznie występowała kilka milionów lat wcześniej. Ale cofanie się tak daleko stawia pytanie tuż za 



progiem czasu, kiedy nasi hominidzi przodkowie oddzielili się od przodków, którzy doprowadzili do 

powstania szympansa. Będzie to fascynujące pytanie do obserwowania w nadchodzących latach. Na 

razie powinniśmy zająć się solidnymi dowodami dostarczonymi przez Lucy. Jej biologia lub morfologia 

jest wyraźnie przystosowana do chodzenia w pozycji pionowej. Dlaczego ona i jej bezpośredni 

przodkowie przyjęli dwunożność zamiast wzorca ruchowego wspólnego przodka człowieka i 

szympansa? Najprawdopodobniej byłoby to połączenie chodzenia na czworonożnych kostkach po 

ziemi z pewnymi brachiacjami zwisającymi i wymachującymi ramionami podczas przebywania na 

drzewach. Proponujemy te rozważania na temat pochodzenia dwunożności, z których wszystkie 

opierają się na czynnościach behawioralnych. Informacje genetyczne wskazują, że szympansy i ludzie 

mieli wspólnego przodka gdzieś pomiędzy 5 M.Y.A. oraz 7 M.Y.A. temu. Następnie ich odpowiednie 

linie ewolucyjne rozdzieliły się. To oszacowanie jest nadal badane. 

Od drzew do sawanny 

Albo drzewa opuściły wczesne hominidy, albo hominidy opuściły drzewa w odpowiedzi na zmiany 

środowiskowe, które zmniejszyły zalesione siedliska. Chodzenie w pozycji pionowej mogło być dla nich 

skuteczniejszym sposobem poruszania się, znajdowania pożywienia i partnerów oraz unikania wrogów. 

Sięgając nowych wyżyn 

Nastąpiła zmiana w ich zachowaniu żywieniowym. To dowodzi, że prehominidy w rzeczywistości 

stawały na gałęziach drzew, a następnie przeniosły to zachowanie na ziemię, ponieważ nadal polegały 

na pożywieniu na drzewach. Stanie na ziemi i sięganie między drzewa prowadziło do chodzenia po 

ziemi między drzewami. 

To nie jest ciężkie, to moje nowe życie 

Uwolnienie kończyn przednich i dłoni od poruszania się mogło sprzyjać ich zwiększonemu 

wykorzystaniu do trzymania, przenoszenia i wykonywania powiązanych czynności. Oczywistymi 

przedmiotami do trzymania i noszenia są żywność i dzieci. Lepsze obchodzenie się z którymkolwiek z 

nich mogło poprawić reprodukcję i przeżycie wczesnych hominidów. 

Małe ziarna i bez narzędzi 

Wiemy również z całą pewnością, że te najwcześniejsze hominidy, australopiteki, miały małe mózgi, 

około jednej trzeciej naszego przeciętnego rozmiaru mózgu. Wnioskujemy, że mały mózg miał wpływ 

na ich zachowanie, prawdopodobnie ograniczając ich zdolność do angażowania się w bardzo 

skomplikowane zachowania. Jak dotąd nie odkryto przy nich narzędzi kamiennych. Odkrycie to nastąpi 

dopiero za milion lat w przyszłości. Rezultat jest taki, że biologia hominidów dostarcza przekonujących 

dowodów na istnienie dwunożności w erekcji około 3,5 M.Y.A. i kilka stosunkowo niewielkich dalszych 

zmian po tym czasie. Należy zatem stwierdzić, że dwunożność była napędzana jakimś impulsem 

behawioralnym. To, co mogło to być, będzie nadal przedmiotem badań paleoantropologów. Trwające 

badania próbują zrekonstruować starożytne środowiska i ekologii wczesnych hominidów pliocenu i 

plejstocenu. Informacje te są niezbędne do interpretacji statusu ewolucyjnego i behawioralnego 

hominidów. Używając analogii do naczelnych, moglibyśmy argumentować, że australopiteki 

prawdopodobnie przynajmniej wytwarzały i używały narzędzi na poziomie, jaki odnotowaliśmy u 

szympansów żyjących na wolności, na przykład podczas łowienia termitów za pomocą patyków. 

Większe mózgi są lepsze 

A. afarensis miał mały mózg. Ale potem rozmiar mózgu dramatycznie się zwiększył, tak że zanim 

pojawili się pierwsi przedstawiciele rodzaju Homo, około 2,5 M.Y.A., mózgi wykonały duży skok. Prawie 



podwoił swoją wielkość o 2 M.Y.A. Co najmniej o 1,5 miliona lat temu wielkość mózgu hominida 

znajdowała się na dolnym końcu naszego współczesnego zakresu; do 500 K.Y.A., to było mniej więcej 

tyle samo co nasz średni dzisiejszy rozmiar mózgu. Ten trend zwiększania wielkości mózgu hominidów 

był kosztowną sprawą, jeśli chodzi o to, o ile więcej energii i o ile więcej kalorii zwierzę musiało wydać. 

Koszt energii musiał zostać zrekompensowany zaletami większego mózgu. A to oznacza pytanie, co 

robi mózg i jakie rodzaje zachowań się rozwijają. 

Kamienne narzędzia z powrotem na scenie 

Teraz możemy wprowadzić do obrazu tworzenie narzędzi kamiennych. Pierwsze kamienne narzędzia 

datowane są na 2,6 M.Y.A, i śledzimy niektóre udoskonalenia i rozwój w wytwarzaniu narzędzi wraz ze 

wzrostem rozmiaru mózgu. Dopasowanie nie jest jeden do jednego, a niektórzy twierdzą, że ważny był 

nie tyle rzeczywisty wzrost rozmiaru, ile modyfikacja organizacji i funkcjonowania mózgu. To może być 

prawda. Ale reorganizacja i funkcje mózgu nie są zachowane w zapisie kopalnym, więc pozostaje nam 

wywnioskować, jakie konkretne zmiany w mózgu doprowadziły do jakich konkretnych rodzajów 

zachowań. 

Rozmowa z powrotem w czasie 

Jednym z tych zachowań, które nadal będą przedmiotem zainteresowania, jest pochodzenie języka. 

Argumentowaliśmy, że komunikacja głosowa u australopiteków była podstawowym językiem. Ale 

potem ten podstawowy język nadal ewoluował, prawdopodobnie wraz z ewolucją mózgu, i nie osiągnął 

tego, co uznalibyśmy za współczesny poziom ekspresji, aż do archaicznego Homo sapiens, około 500 

K.Y.A. Będzie trochę debaty na ten temat. Ale to, co nie wydaje mi się dyskusyjne, to fakt, że nasza 

współczesna zdolność mówienia przeszła długi proces ewolucyjny obejmujący ewolucję mózgu, która 

z kolei wchodziła w interakcje z ewolucją kulturową i behawioralną. Więc to była interakcja 

biobehawioralna. Oto kolejny przykład trendu, który miał powiązania biobehawioralne. 

Lepsze większe ciała 

Zauważyliśmy, że Lucy i późniejsze wdzięczne australopiteki miały od 4 do 4,5 stopy wzrostu i 

prawdopodobnie ważyły dużo mniej niż 100 funtów. Silne australopiteki były nieco cięższe. Następnie 

rozmiary ciała hominidów wzrosły i mniej więcej osiągnęły współczesną średnią wielkość o około 2 

M.Y.A. Co odpowiada za tendencję do zwiększania rozmiarów ciała hominidów? Oto lista 

proponowanych wyjaśnień: 

* Było to związane ze wzrostem wielkości mózgu. 

* Zapewniała lepszą ochronę wczesnym hominidom, gdy przystosowywały się do życia z dala od lasów 

na otwartych łąkach. 

* Było to bezpośrednio związane z rozwojem kulturowym w zakresie czynności związanych z 

utrzymaniem, takich jak padlinożerstwo lub polowanie na małe zwierzęta. 

*Można tu mieć związek ze zwiększonym spożyciem białka zwierzęcego i tłuszczu. 

Być może przystosowanie się do gorącego, suchego klimatu w Afryce przyniosłoby korzyści hominidom, 

stając się wyższymi i bardziej liniowymi w budowie ciała. Wiemy, że wielkość i budowa ciała są związane 

z przystosowaniem się do klimatu. Powinniśmy zauważyć, że tendencja do ogólnej wielkości ciała u 

hominidów, podobnie jak inne trendy, o których mówiliśmy i następna, jest odpowiedzią na przyczyny 

behawioralne. Nie ma tu dylematu z kurczakiem i jajkiem. Zachowanie musiało napędzać zmianę 

biologiczną. W ciągu ostatnich kilku stuleci ludzie wzrastali. Nazywa się to trendem świeckim i wydaje 

się, że można go głównie wytłumaczyć zmianami w diecie, niekoniecznie poprawą diety. W ślad za 



historycznym świeckim trendem w kierunku wyższych ludzi, ostatnio w Stanach Zjednoczonych 

pojawiła się nadmierna masa ciała i otyłość. Jeśli chodzi o przystosowanie się do gorących, słonecznych 

środowisk, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wczesne hominidy z Afryki miały wysoki poziom 

melaniny w skórze, co oznacza, że miały ciemną pigmentację. Trwające badania mają na celu ustalenie, 

dlaczego kolor skóry różni się od ciemno pigmentowanych populacji w pobliżu równika i słabo 

pigmentowanych populacji z dala od równika. 

Trend w kierunku mniejszych twarzy i zębów 

Oto trend, który jest jakby odwrotnością innych. Zamiast powiększać się, hominidy ewoluowały, by 

mieć mniejsze zęby oraz górną i dolną szczękę, al! któremu towarzyszyły pewne zmiany w ogólnym 

wyglądzie twarzy. Skupiamy się na zębach, czyli uzębieniu, bo to prawdopodobnie-gdzie duża 

ewolucyjnie akcja była. Oczywiście zęby znajdują się w szczękach. Tak więc, jeśli weźmiemy pod uwagę 

funkcję lub zastosowanie, tak naprawdę chodzi o kombinację szczęk i zębów. Z jakimi rodzajami 

użytkowania są one związane? Z pewnością przychodzą na myśl jedzenie i żucie* Ale nasze szczęki 

pełnią też funkcje niezwiązane z dietą. Zwykle nie z zaleceniem dentysty, czasami używamy naszych 

szczęk do trzymania, otwierania, rozdzierania i łamania przedmiotów niespożywczych. Tobie 

pozostawiam uzupełnienie luk, jakie przedmioty są przedmiotem tych działań. Powiedzmy, że czasami 

używamy zębów jako narzędzi. Dzieje się tak pomimo faktu, że nasza ewolucja biobehawioralna 

prawdopodobnie doprowadziła do powstania narzędzi do zastąpienia naszych zębów, zarówno w 

celach dietetycznych, jak i niedietetycznych. Wczesne hominidy, poczynając od australopiteków, miały 

bardzo duże zęby i odpowiednio duże szczęki, aby je pomieścić. Silna forma, którą zauważyliśmy, miała 

szczególnie duże zęby trzonowe, które uważa się za przystosowane do diety składającej się z małych, 

twardych przedmiotów z nasion i orzechów. Ale nawet smukła postać miała duże zęby, podobnie jak 

następne hominidy. Istniał trend w kierunku redukcji zębów, ale tak naprawdę nie skończył się aż do 

współczesnych ludzi, czyli AMH. Umieszczenie tych faktów kopalnych w ramach biobehawioralnych 

prowadzi nas do wniosku, że hominidy używały zębów zarówno do intensywnego żucia, jak i do użytku 

niezwiązanego z dietą. Tendencję do zmniejszania liczby zębów można zatem częściowo wytłumaczyć 

rozwojem i rosnącą zależnością od narzędzi - na przykład krojenia i kruszenia oraz innego rodzaju 

przygotowywania żywności przed jej spożyciem. Być może uda nam się zmienić to stare powiedzenie 

„Jesteś tym, co jesz” na „Jesteś tym, czym jesz” lub może „Narzędzia zmniejszają zęby”. Trendowi w 

kierunku mniejszych zębów i zmniejszonemu intensywnemu używaniu szczęk prawdopodobnie 

towarzyszyło ogólne zmniejszenie powierzchni twarzy. Siły lub naciski wynikające z intensywnego żucia 

i używania szczęk działają na cały obszar twarzy, od czoła do podbródka. Tak więc, gdy narzędzia 

zastąpiły ciężkie szczęki, struktury twarzy stały się mniej wyraźne. To znaczy, ponieważ zęby i szczęki 

stały się mniejsze, było mniej prognatyzmu lub projekcji twarzy. Kiedy szczęka cofnęła się, mówiąc 

ewolucyjnie, podbródek stał się bardziej widoczny. Z drugiej strony, wraz z redukcją sił działających na 

okolicę czoła, bruzdy nadoczodołowe, które wcześniej pełniły rolę amortyzatorów, stały się mniej 

widoczne. I te zmiany w dużej mierze zaowocowały obliczem współczesnego człowieka. Oczywiście nie 

wolno nam tracić z oczu zmienności biologicznej, o której mówiłem wcześniej. W końcu współczesne 

twarze są cudownie inne – dla kogoś, kto bada zmienność biologiczną, jest to wielka rozkosz. 

Dokonaliśmy przeglądu głównych trendów w ewolucji hominidów, aby pokazać, jak prawdopodobnie 

działała interakcja biobehawioralna. Potraktuj to jako ogólny zarys, a nie dowód pozytywny w każdym 

szczególe. Należy przeprowadzić znacznie więcej badań. To dobre wprowadzenie do następnego 

rozdziału, który obejmuje irytujące dwugłowe pytanie, skąd pochodzą anatomicznie współcześni ludzie 

i kiedy przybyli do Eurazji. Kontrolowane użycie ognia, które pojawiło się przynajmniej w środkowym 

paleolicie, sprawiło, że niektóre potrawy były łatwiejsze do żucia. Na przykład gotowanie mięsa 

rozkłada włókna mięśniowe, a zatem wymaga mniej żucia przed połknięciem. Tak więc użycie ognia do 

gotowania prawdopodobnie wpłynęło na ograniczenie używania szczęk i późniejszej redukcji zębów. 



Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Cro-Magnon tworzy pierwszą grupę AMH w Europie. 

* AMH mógł pochodzić z Afryki, a następnie rozprzestrzenił się w całej Eurazji. 

* Chociaż Cro-Magnon jest czasami uważany za flagowca AMH, należy zauważyć, że AMH poza Europą 

są równie ważne. 

* Podejście biobehawioralne jest bardzo owocne dla lepszego zrozumienia ewolucji człowieka. 

* Wraz z pojawieniem się AMH dobiegły końca główne trendy ewolucji człowieka pod względem cech 

fizycznych. 

Debata o pochodzeniu UAM 

Cro-Magnon zapoczątkował AMH, czyli anatomicznie współczesnych ludzi, w Europie około 30 K.Y.A. 

Ale skąd? To jest temat tego rozdziału. Omówimy dwa bardzo różne modele, które zostały 

zaproponowane w celu wyjaśnienia pochodzenia AMH. Dodając do informacji z hominidów i 

pozostałości archeologicznych, dołączamy dowody genetyczne. Mamy więc trzy rodzaje dowodów i 

dwa modele wyjaśniające, wszystkie wskazujące na jedno pytanie: Jakie było pochodzenie AMH? To 

pytanie, być może bardziej niż jakiekolwiek inne, wywołało ogromne zainteresowanie, debatę i 

kontrowersje wśród prehistorycznych archeologów i paieoantropologów, a także w obrębie ogółu 

społeczeństwa. Może to wynikać z tego, że mówimy o nas, w sposób umożliwiający identyfikację osób. 

W końcu dość trudno jest identyfikować się z australopitekami, a nawet innymi nowszymi hominidami. 

Myślę, że większość ludzi nie chce być nazywana neandertalczykami. Ale wraz z pojawieniem się AMH 

możemy stać się bardziej zaangażowani emocjonalnie i naładowani. Istnieje powód, aby spojrzeć na 

siebie jaśniej i być może zastanowić się, skąd pochodzimy? Spójrzmy na alternatywy oczami prehistorii. 

Rozpoczynamy od przedstawienia głównych cech dwóch modeli, czyli teorii. Następnie oceniamy 

dowody za i przeciw każdemu modelowi. Na koniec przedstawiamy kilka ogólnych uwag na temat 

obecnego stanu rzeczy. 

Z Afryki 

Pierwszy model, który opisujemy, jest zwykle nazywany Modelem Najnowszego Pochodzenia 

Afrykańskiego, ale nosi również nazwy Model Zastąpienia Populacji i, w duchu biblijnym, Teoria Arki 

Noego. Czasami nawet „Pożegnanie z Afryką” jest wybraną wytwórnią. Wszystkie te nazwy modeli 

brzmią, jakby miały do czynienia z ruchem populacji Afryki - i robią to. Oto podstawowe elementy 

najnowszego modelu pochodzenia afrykańskiego: 

* Po powstaniu w Afryce populacje Homo erectus przeniosły się z Afryki do Eurazji około 2 M.Y.A. 

* Anatomicznie współcześni ludzie pochodzą z Afryki między 200 K.Y.A. i 100 K.Y.A. 

* Część tych AMH przeniosła się następnie z Afryki na północ, zamieszkując najpierw Azję, a następnie 

Europę Zachodnią. 

* Ci późniejsi przybysze z Afryki zastąpili istniejącego archaicznego Homo sapiens, który wyewoluował 

z wcześniejszego Homo erectus. 

* Zastąpienie oznaczało, że krzyżowanie się AMH z lokalnymi archaicznymi populacjami Eurazji było 

niewielkie lub nie było ich wcale. 

* Po pewnym okresie nakładania się na siebie istniejące populacje archaiczne wyginęły. 



* To pozostawiło AMH jako naszych bezpośrednich przodków. 

Model ten nakłada dodatkowe warunki, takie jak fakt, że wymiana byłaby gwałtowna. Ponadto nie 

powinno być żadnych dowodów na ciągłość lub przejście z grup archaicznych do grup AMH. Aby 

uzyskać pogląd przeciwny, zwróćmy się teraz do modelu wieloregionalnego. 

Model odnosi się do teoretycznej konstrukcji oferowanej w celu wyjaśnienia zjawiska naturalnego. Na 

przykład można by go wykorzystać do wyjaśnienia empirycznych dowodów na to, że AMH 

występowało w Europie co najmniej o 30 K.Y.A. 

Dorastanie lokalne 

Region jest tutaj luźno zdefiniowany i może reprezentować całe kontynenty Azji i Europy lub ich części. 

Na razie mówimy o całych kontynentach. Oto najważniejsze elementy modelu multiregionalnego: 

* Po powstaniu w Afryce populacje Homo erectus przeniosły się z Afryki do Eurazji około 2 M.Y.A. 

* Następnie populacje Howto erectus ewoluowały w każdym regionie, najpierw do archaicznego Homo 

sapiens, a następnie do AMH. 

* Regiony kontynentalne nie były od siebie odcięte; osoby mogły przemieszczać się między grupami. 

* Oznaczało to, że miało miejsce krzyżowanie się lub przepływ genów, aby pomóc w utrzymaniu 

podobieństwa genów populacji w całej Eurazji iz powrotem w Afryce. 

Tutaj również obowiązują pewne warunki. Model wieloregionalny nie przewiduje szybkich i nagłych 

zmian z jednej grupy do drugiej – to znaczy między populacjami archaicznymi i współczesnymi. I 

przewiduje ciągłość regionalną lub zmiany przejściowe zachodzące między grupami. Sugeruje również, 

że niektóre cechy, które były obecne od dawna – powiedzmy, od Homo erectus – mogą zostać 

zachowane i widoczne nawet do AMH. Podstawowe różnice między tymi dwoma modelami są dość 

oczywiste i wyraźne. Albo populacje AMH znalezione w Eurazji były od dawna z nieprzerwaną historią, 

albo były nowsze i zatrzymały historię wcześniejszych grup, zastępując je. Teraz nadszedł czas, aby 

zebrać poparcie – lub jego brak – dla modelu najnowszego pochodzenia afrykańskiego i modelu 

wieloregionalnego. Jak można się było spodziewać, istnieje spora niepewność, jeśli ocenia się ją jedynie 

na podstawie ilości kontrowersji, jakie ten temat wywołał. 

Przepływ genów to proces ewolucyjny, w którym osobniki z jednej grupy kojarzą się z osobnikami z 

innej grupy, a wytwarzając potomstwo, przenoszą część swojego materiału genetycznego. Nazywa się 

to również migracją, ale nie wszystkie migracje obejmują przepływ genów. 

Być może dlatego, że te dwa modele były tak daleko od siebie, wprowadzono modyfikacje, aby je 

połączyć. Modyfikacje generalnie pozwalają na to, aby niektóre cechy współczesnych ludzi powstały w 

Afryce, ale następnie rozprzestrzeniły się do Eurazji poprzez przepływ genów i ostatecznie zastąpiły 

wcześniejsze cechy archaiczne. Byłby to ruch genów, a nie jednostek. Z przymrużeniem oka można by 

to nazwać modelem „Make Love, Not War”. 

Ciągłość euroazjatycka 

Przeniesienie się do Europy Wschodniej i Azji ma tendencję do przesuwania wsparcia z modelu 

niedawnego pochodzenia afrykańskiego na model wieloregionalny. Dlaczego? Ponieważ istnieją 

dowody na regionalną ciągłość lokalnej ewolucji i zmienności, których można by się spodziewać w 

procesie ciągłego przepływu genów. Niektóre z najlepszych dowodów na to pochodzą ze stanowiska 

Vindiya w Chorwacji, które opisaliśmy w poprzednim rozdziale. Jest też czaszka Liujiang z Chin, 

datowana na 100 K.Y.A lub więcej – jest to AMH. To umieściłoby go mniej więcej w tym samym czasie 



co AMH w Afryce. Więc jeśli datowanie tej czaszki się utrzyma – a wciąż jest co do tego duża 

niepewność – to także Chiny musiały mieć jakiś wczesny AMH, który nie nie pochodzą z Afryki 

Podsumowując zapis kopalny, model najnowszego pochodzenia afrykańskiego jest najlepiej wspierany 

w Europie Zachodniej i prawdopodobnie na Bliskim Wschodzie, i oczywiście wspiera samą Afrykę. 

Jednak model multiregionalny jest najlepiej wspierany w Europie Wschodniej, na Dalekim Wschodzie, 

a także w Australii. Czy nie brzmi to tak, jakby jeden model nie pasował do wszystkich sytuacji? 

Przenieśmy teraz naszą uwagę na zapis archeologiczny. 

Argumenty archeologiczne mogą pójść inną drogą 

Sedno tego argumentu polega na tym, że albo pozostałości archeologiczne, takie jak artefakty, 

wykazują gwałtowne zerwanie z jednego poziomu technologii narzędziowej na późniejszy, 

przypuszczalnie bardziej zaawansowany, albo istnieje ciągłość rozwoju technologicznego bez żadnych 

prawdziwych przerw. Co pokazują dowody? W przypadku Afryki zwykle istnieje kontynuacja 

technologii kamiennych zębów, ale narzędzia wykonane z kości wykazują wyższy poziom 

wyrafinowania w momencie pojawienia się AMH. Oto więc wsparcie dla najnowszego modelu 

pochodzenia afrykańskiego. Ale nie wygląda na to, aby którykolwiek z postępów w Afryce został 

przeniesiony z kontynentu. Azja zasadniczo wykazuje ciągłość regionalną. A Bliski Wschód, gdzie 

według doniesień żyją zarówno neandertalczycy, jak i AMH, wszyscy przestrzegają tradycji 

mousterowskiej. Nie ma tutaj wsparcia dla najnowszego modelu pochodzenia afrykańskiego. Ale wciąż 

istnieją pewne pytania dotyczące modelu wieloregionalnego, jakie były powiązania, jeśli w ogóle, 

między neandertalczykami a AMH. Europa przedstawia interesujący, jeśli nie zamroczony, obraz. Po 

pierwsze, neandertalczycy praktykują tradycję mousterską, par excellence. Ale potem, około 40 K.Y.A. 

pojawia się wyraźna zmiana w technologii narzędzi. Ta zmiana prawdopodobnie nie była nagła i mogła 

przejść pewien przejściowy rozwój, który doprowadził do zestawu narzędzi oryniackich. Być może 

pamiętasz z rozdziału 12, że oryniacki został wymieniony jako drugi podział górnego paleolitu. I 

oczywiście kojarzyliśmy górny paleolit z AMH. Czy to może być dowód na to, że nowo przybyli AMH z 

Afryki i oderwali się od neandertalczyków i ich manierów mousterskich? Być może, ale jest mały 

problem: nie znaleziono jeszcze żadnych skamielin hominidów w połączeniu z narzędziami oryniackimi. 

Jest jeszcze miejsce w Saint-Cesaire, o którym wspominaliśmy. Przypomnijmy, że jest to stanowisko 

neandertalskie datowane na około 35 K.Y.A. Cóż, wygląda na to, że łączy się tu przemysł narzędziowy 

z Mustierii i Oryniaku. To pozostawia dwa oczywiste pytania. Czy technologia mousterska rozwinęła 

aspekty oryniackiej? A może neandertalczycy pożyczyli część tej bardziej wyrafinowanej technologii od 

AMH? Być może najlepiej pozostawić to pytanie typu „czas pokaże”. Podsumowując obraz 

namalowany przez pozostałości archeologiczne, ponownie pojawia się przytłaczająca ilość 

niepewności. Aspekty zarówno najnowszego modelu pochodzenia afrykańskiego, jak i modelu 

wieloregionalnego otrzymują częściowe wsparcie. Podążamy za tym raczej niezdecydowanym 

stanowiskiem z dodatkowymi wyjaśnieniami wkrótce. Ale następnie należy przejrzeć dowody 

genetyczne. 

Narzędzia z kości znalezione w Afryce wykazują wysoce wyrafinowaną produkcję; niektóre z nich są 

nawet kolczaste. Wygląda to na zerwanie z wcześniejszymi technologiami. 

Wysunięto propozycję, aby neandertalczycy i AMH mieszkający na Bliskim Wschodzie w rzeczywistości 

nie mieli ze sobą kontaktu. Zamiast tego wprowadzali się lub opuszczali ten sam region w odpowiedzi 

na zmieniający się klimat, bez nakładania się ich pobytów w tym regionie. 

Należy przeprowadzić dodatkowe badania, aby dowiedzieć się, kto stworzył narzędzia oryniackie. Na 

razie uważa się, że wykonała je firma AMH. 

Starożytne dowody genetyczne 



Wspomnieliśmy już kilka razy o genach i informacji genetycznej. Ale tutaj jest miejsce na zbudowanie 

nieco jaśniejszego obrazu tego, co oznacza informacja genetyczna i dlaczego jest ważna w badaniu 

ewolucji człowieka i prehistorii. Patrząc na materiał genetyczny pobrany ze skamielin, określa się go 

mianem starożytnego DNA lub aDNA. Powiedzieliśmy już, że aDNA zostało pomyślnie wyekstrahowane 

od neandertalczyków z zachodnich Niemiec i że analiza tego materiału wykazała, że neandertalczycy 

bardzo różnili się od współczesnych ludzi. nie wnoszą wkładu w naszą współczesną pulę genów. 

Nowsze odkrycie poddało w wątpliwość wniosek, że neandertalczycy nie byli naszymi bezpośrednimi 

przodkami genetycznymi. Pochodzi ono z miejsca w Australii, do którego, nawiasem mówiąc, udamy 

się w następnym rozdziale. Miejsce to nazywa się Lake Mungo i jest chwiejnie datowane na 62 K.Y.A. 

Niektórzy uważają, że dokładniejsza data to lata 45-40 K.Y.A. zasięg. Skamieniałość, która dostarczyła 

aDNA, nie jest uważana za neandertalczyka, ale jej aDNA nie różni się od neandertalczyka. Różnił się 

jednak od współczesnego człowieka. Tutaj wniosek jest taki, że zarówno neandertalczycy, jak i nie-

neandertalczycy różnili się od nas genetycznie. To odkrycie wydaje się potwierdzać model 

wieloregionalny. Tt sugeruje, że całe starożytne DNA różniło się od naszego współczesnego DNA, 

niezależnie od tego, z jakiej grupy pochodziło. Do tej pory omawialiśmy starożytne DNA 

wyekstrahowane ze skamielin. Ale inne zastosowanie w badaniach genetycznych dotyczy 

współczesnego DNA pobranego od żywych osobników. Wyniki badań DNA są następnie 

wykorzystywane do rekonstrukcji historii ewolucji. Omówimy te dowody, ale pomocne może być 

stworzenie podstaw tego, w jaki sposób współczesna informacja genetyczna jest przydatna do 

rekonstrukcji przeszłości. 

Starożytne DNA wyekstrahowane z kości przypuszczalnego dziecka neandertalskiego odzyskanego z 

regionu Kaukazu datowanego na 29 K.Y.A, potwierdziło to, co pokazał neandertalczyk z zachodnich 

Niemiec. Ale pozostaje pytanie, czy to jest neandertalczyk, czy AMH. Jeśli to naprawdę AMH, to 

zarówno AMH, jak i neandertalczycy różnili się genetycznie od współczesnych ludzi. Obecnie nie jest 

możliwe i prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe „sprowadzenie z powrotem” neandertalczyków 

lub jakichkolwiek innych kopalnych horninidów za pomocą „Hollywoodzkiej sztuczki” odgrywanej w 

filmach takich jak Park Jurajski. Ale to zabawny pomysł. 

Rzecz dziedziczności 

Geny są podstawowymi jednostkami dziedziczności. Są tym, co dziedziczymy po naszych rodzicach. 

Geny odgrywają ważną rolę w określaniu naszego wyglądu fizycznego. Dotyczy to cech na naszych 

kościach i zębach, które znaleziono skamieniałe w całym zapisie ewolucyjnym. Na tym fakcie opieramy 

nasze interpretacje związków ewolucyjnych. Po prostu, im bardziej podobne są skamieliny, tym 

bardziej są spokrewnione, jak sądzimy. Dzieje się tak, ponieważ dzieliliby więcej swoich genów, które 

zostały odziedziczone po niektórych wspólnych przodkach w przeszłości. Przyjrzenie się pytaniu, 

dlaczego skamieniałości mają lub nie mają podobieństw, daje szybką odpowiedź; Wynika to z ewolucji.  

Tutaj możemy zauważyć, że ewolucja może powodować różnice w informacji genetycznej z powodu 

czterech procesów; 

* Naturalna selekcja 

* Przepływ genów 

* Mutacja 

* Losowy dryf genetyczny 

 



Podobieństwo morfologiczne może wynikać z wspólnych genów. Ale musimy być świadomi, że czasami 

to podobieństwo daje fałszywy obraz. Wszystko, co widzisz, nie zawsze jest tym, czym się wydaje. Na 

przykład ssaki morskie nie są ryba. 

To jest naturalne 

Dobór naturalny to proces zaproponowany przez Karola Darwina, wyjaśniający modyfikację form życia. 

Podsumowując, dobór naturalny zapewnia udaną adaptację i reprodukcję, dzięki czemu gatunki mogą 

nadal zmieniać się wraz ze zmianą środowiska. Oczywiście im dłużej grupy pozostają razem, tym 

bardziej są genetycznie podobne. I odwrotnie, jeśli niektóre grupy się rozdzielą, nadal się rozchodzą i 

stają się genetycznie różne. Przykładem może być sytuacja, w której nasi najwcześniejsi przodkowie 

hominidów oddzielili się od naszego wspólnego przodka z szympansem. 

Mobilne geny 

Zdefiniowaliśmy już przepływ genów jako wymianę genów z jednej populacji do drugiej. Przypomnij 

sobie spór o to, czy neandertalczycy mogli lub pomyślnie krzyżowali się ze współczesnymi ludźmi. 

Gdyby tak było, byłby to przepływ genów. Wspomnieliśmy również, że przepływ genów posłużyłby do 

ujednolicenia informacji genetycznej z różnych grup. Ich pule genowe pozostałyby bardziej podobne. 

Model wieloregionalny w dużym stopniu zależy od działania tego procesu ewolucyjnego. 

Zauważyliśmy, że mieliśmy wspólnego przodka z chirm panzee około 5-7 M.Y.A. Analiza genetyczna 

szympansów i ludzi ujawniło, że nadal dzielimy ponad 98 procent wspólnego materiału genetycznego. 

Ale te pozostałe 2 procent są głębokie, ponieważ dają tak różne wyniki. 

Mutujące geny 

Mutacja to zmiana chemiczna w materiale genetycznym. W komórkach naszego ciała zawsze powstaje 

nowy materiał genetyczny. W trakcie tworzenia nowego materiału zdarzają się błędy. Rzeczywiście, 

„przesunięcia się zdarzają”. Jedna forma materiału genetycznego może zostać przeniesiona do innej 

formy. To jest mutacja. Mutacja zwiększa zmienność genetyczną. Ilość zmian mutacyjnych zależy od 

ilości czasu, który upłynął. Tak więc, im dłużej dwie grupy były rozdzielone, tym bardziej będą się różnić 

w wyniku zmiany mutacyjnej. Stanowi to podstawę zegara molekularnego. 

Dzieląc kulturowe sposoby adaptacji , grupy hominidów mają tendencję do zmniejszania lub 

„buforowania” j ||f ilości różnic, które mogą powstać, gdy grupy się rozdzielą. Niezależnie od tego, czy 

żyły w Europie, Chinach czy Etiopii, grupy ludzkie miały kulturę zmniejszającą potrzebę zmian 

biologicznych i genetycznych, co doprowadziło do spowolnienia ewolucji. 

Dryfujące geny 

Wreszcie istnieje losowy dryf genetyczny, który również przesuwa informację genetyczną. Działa 

jednak w kierunku przeciwnym do mutacji. Zamiast akumulacji zmienności, która jest działaniem 

mutacji, losowy dryf genetyczny prowadzi do utraty zmienności genetycznej. Dzieje się tak głównie 

wtedy, gdy wielkość ewoluującej populacji jest bardzo mała. A rozmiary wczesnych populacji 

hominidów były bardzo małe. Spodziewamy się więc, że losowy dryf genetyczny byłby aktywnym 

procesem. Ponieważ wszystkie cztery procesy ewolucyjne mogą działać w tym samym czasie, 

zmienność genetyczna może rosnąć lub maleć, lub pozostać nawet przez jakiś czas. Ale zmienność 

genetyczna stanowi dowód, któremu teraz musimy się przyjrzeć. Zmienność genetyczną mierzy się 

ilością różnic mutacyjnych, które nagromadziły się w określonym rodzaju materiału genetycznego, 

znanym jako mitochondrialne DNA lub mtDNA, Trzy główne stwierdzenia dotyczące zmienności 

genetycznej wpływają na kwestię pochodzenia AMH: 



* W porównaniu z innymi naczelnymi, takimi jak szympansy, ludzie mają znacznie mniejszą zmienność 

genetyczną. 

* Współczesne populacje afrykańskie mają znacznie większą zmienność genetyczną niż populacje 

azjatyckie czy europejskie. 

* Badania powiązań genetycznych pokazują, że grupy afrykańskie mają tendencję do oddzielania się 

od grup azjatyckich i europejskich. 

Pierwsze stwierdzenie zasadniczo oznacza, że współcześni ludzie nie żyją tak długo, jak współczesne 

szympansy. Ma to tendencję do wspierania najnowszego modelu pochodzenia afrykańskiego. 

Przypomnijmy, że jest to model zastąpienia, w którym starsi archaiczni ludzie zostali zastąpieni przez 

współczesnych ludzi, którzy przybyli z Afryki niedawno. Drugie i trzecie stwierdzenie wskazuje, że 

współczesne grupy afrykańskie są najstarsze, ponieważ mają największą zmienność genetyczną. 

Większość tej zmienności pochodziła z skumulowanych zmian mutacyjnych w długich okresach czasu. 

Te również wspierają model najnowszego pochodzenia afrykańskiego. Podsumowując, model 

najnowszego pochodzenia afrykańskiego jest lepiej wspierany przez analizę zmienności genetycznej. 

Ale mała zmarszczka może zepsuć ten spór. Zmienność genetyczna w dużym stopniu zależy od 

wielkości populacji. Mówiąc prosto, im większa jest populacja, tym bardziej prawdopodobne jest, że 

będzie miała zmienność genetyczną. Powiedzieliśmy już, że wczesne populacje hominidów były bardzo 

małe liczebnie. Być może powodem, dla którego grupy afrykańskie wykazują największe 

zróżnicowanie, jest to, że są największe, niekoniecznie dlatego, że są najstarsze. I tak mniej więcej 

wygląda sytuacja w chwili obecnej. Kontynuacja badań nad większą liczbą dowodów genetycznych 

prawdopodobnie doprowadzi do rozwiązania. Ale biorąc pod uwagę, że skamieliny i dowody 

archeologiczne również są w powietrzu, wygląda na to, że jakiekolwiek rozwiązanie dotyczące 

pochodzenia AMH pozostanie niezdecydowane przez jakiś czas w przyszłości. Zauważ, że użyłem liczby 

mnogiej, ponieważ może się okazać, że będą różne źródła AMH dla różnych regionów świata. 

Podsumowując, część zarówno najnowszego modelu pochodzenia afrykańskiego, jak i modelu 

wieloregionalnego można połączyć, aby uzyskać dokładniejszy obraz. Teraz szykujemy się do kolejnego 

wielkiego startu - nie, nie na Księżyc czy Marsa, ale na nowe światy na Ziemi, które jeszcze nie widziały 

ludzi. Właściwie będą to dwa starty, jeden po południowej stronie Oceanu Spokojnego, a drugi po 

północnej stronie. Zgodnie z naszym dotychczasowym zwyczajem w prehistorii ludzkości, nadal 

będziemy chodzić. Ale po drodze pojawią się łodzie, a nawet morskie kajaki.  

Zegar molekularny opiera się na fakcie, że kumulacja zmian mutacyjnych jest dość regularna. Pozwala 

to oszacować, jak dawno temu miały miejsce pewne wydarzenia ewolucyjne. Na przykład zegar 

molekularny podał datę powstania AMH między 150 K.Y.A. i 1 20 tys. Y.A. 

Oszacowano, że całkowita wielkość populacji hominidów wynosiła tylko około 10 000 osobników w 

200 KYA, rzekomym czasie powstania AMH w Afryce. Szacuje się również eksplozję populacji ludzi 

około 60-40 K.Y.A., właśnie w czasie głównych wydarzeń prowadzących do górnego paleolitu. Uważa 

się, że istnieje związek między wzrostem liczby ludności a rozwojem kulturowym. 

MtDNA znajduje się w mitochondriach, które są dostawcami energii dla komórki. Są przekazywane lub 

dziedziczone tylko przez matki, ale nie przez ojców. Prawie całe starożytne DNA to tak naprawdę 

mtDNA. Dzieje się tak, ponieważ jest go znacznie więcej niż DNA znajdującego się w jądrze 

komórkowym i dlatego, że mtDNA dość dobrze trzyma się razem przez długi czas. 

Pierwsze AMH były wspólnie znane jako „Ewa mitochondrialna”. Później, kiedy badano chromosom Y, 

który występuje tylko u mężczyzn, dołączył do Ewy i nazwano ich „afrykańską Ewą i Adamem”. Nie 



chodzi tu o pojedyncze osobniki, ale grupy, z których pochodził ich materiał genetyczny i był 

przekazywany przez bardzo długą linię kolejnych pokoleń. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Anatomicznie współcześni ludzie byli bardzo zróżnicowani i niełatwo ich przypisać do jednej kategorii. 

* Żaden z istniejących modeli nie uwzględnia w pełni pochodzenia AMH. 

* Najnowszy model pochodzenia afrykańskiego jest najlepiej poparty dowodami z Europy Zachodniej i 

samej Afryki. 

* Model Muitiregional otrzymuje większość wsparcia z Europy Wschodniej, Dalekiego Wschodu i 

Australii. 

* Starożytne DNA będzie prawdopodobnie odgrywać coraz większą rolę w badaniu pytań dotyczących 

prehistorii człowieka 

Australia i wyspy na południowym Pacyfiku 

Wcześniej powiedziałem, że głównym tematem jest zmienność i zmiana w biologii i kulturze człowieka. 

Myślę, że zgodzisz się, że drugim tematem, na który należy zwrócić uwagę, są grupy ludzkie w drodze. 

Z pewnością w ciągu ostatnich kilku milionów lat istnieją dowody na przemieszczanie się hominidów 

początkowo na tereny niezamieszkane przez inne hominidy, a później na tereny już okupowane. 

Przyjrzymy się pierwszej z tych okoliczności, to znaczy ludziom przenoszącym się na nowo odkryte 

tereny i zapuszczającym korzenie, które rosną i rozwijają się do dziś. Tutaj śledzimy ruch do Australii i 

sąsiednich wysp Nowej Gwinei i Tasmanii. Następnie wyruszamy w podróż morską, która pozwala nam 

opowiedzieć o fantastycznych wyczynach bardzo starożytnych marynarzy w ich przemyślanej misji 

odkrycia i zasiedlenia prawie wszystkich nadających się do zamieszkania wysp na południowym 

Pacyfiku. Oczywiście musimy również uwzględnić ich statki godne oceanu.  

Pierwszy przystanek, Australia 

Australia odbiła się szerokim echem w mediach z powodu  przeprowadzonych Igrzysk Olimpijskich w 

Sydney. Nasze zainteresowania tutaj będą się rozszerzać zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. 

Cofniemy się do czasów, gdy grupy hominidów po raz pierwszy wkroczyły w ten region, założyły osady 

przybrzeżne i wykazując niezwykłe umiejętności adaptacyjne, przeniosły się do jednego z najsuchszych 

i najgorętszych obszarów świata, Outback. W plejstocenie Australia kilka razy łączyła się z sąsiednimi 

wyspami, Nową Gwineą i Tasmanią, tworząc ląd znany jako Sahul. Nazywa się to również Wielką 

Australią. Podobnie łańcuch wysp rozciągający się poza Azję kontynentalną, w tym Jawa, Sumatra, Bali 

i Borneo, został połączony z obszarem lądowym zwanym Sunda. Połączenia lądowe powstały z powodu 

epok lodowcowych. Kiedy lodowce i pola lodowe były największe, oznaczało to, że zatrzymywały się w 

nich ogromne ilości wody. A to spowodowało spadek poziomu mórz, a nie tylko mały spadek stóp lub 

jardów. Na wysokości zlodowacenia poziom mórz spadł między 300 a 500 stóp. To odsłoniłoby znacznie 

więcej przybrzeżnych szelfów lądowych - a gdyby szelfy były wystarczająco płytkie, między wyspami 

utworzyłyby się mosty lądowe. W rozdziale 17 wykorzystujemy również informacje o epoce 

lodowcowej, omawiając przemieszczanie się ludzi przez Bering Land Bridge i do Ameryki Północnej. W 

czterech głównych okresach lodowce osiągały maksymalne rozmiary: 65 K.Y.A., 53 K.Y.A., 35 K.Y.A. i 18 

K.Y.A. Podnoszenie się i opadanie poziomu mórz trwało przez tysiące lat. Tak więc hominidy 

poruszające się po tym obszarze miałyby mnóstwo czasu na kontynuowanie podróży. Ale nie mogły 

przejść całej drogi. Pomiędzy masami lądowymi Sunda i Sahul znajdował się bardzo głęboki rów morski, 

który tworzył przepaść między Australią a wyspami rozciągającymi się poza Azję Południowo-



Wschodnią. To jest Wallace Treich, czyli Linia Wallace'a. Biorąc pod uwagę Rów Wallace'a i inne węższe 

szczeliny między wyspami, najszerszy rozpiętość wody wynosiła około 50 mil, a wiele z nich mieściło 

się w przedziale od 10 do 15 mil. Tak więc przemieszczanie się hominidów z Azji Południowo-

Wschodniej do Australii wymagałoby od nich zbudowania jakiejś formy jednostki pływającej, aby 

używać wysp jako odskoczni. Nie wydaje się to zbyt daleko idące, biorąc pod uwagę, że hominidy żyły 

w tym regionie przez ponad milion lat, czego dowodem jest opisany wcześniej Homo erectus z Jawy. 

Ale do tej pory nie ma bezpośrednich dowodów na to, jak mogły wyglądać te oryginalne jednostki 

pływające. Można sobie wyobrazić, że najwcześniejsza konstrukcja przypominała tratwy wegetatywne, 

o których wspominaliśmy wcześniej. Więc teraz, kiedy mamy pewne tło, kiedy hominidy po raz 

pierwszy przybyły do Australii? Niestety, podobnie jak w przypadku wielu innych obszarów, trudno 

było uzyskać daty dźwiękowe dla australijskich witryn. Datowanie K-Ar nie jest dostępne – 

przynajmniej nie dla prehistorycznych miejsc hominidów. Są zbyt nowe, aby datować je tą metodą. Ale 

datowanie węglem-14 zostało przeprowadzone pomyślnie, mimo że przekroczyło to górne granice 

procesu. W przypadku zastosowania w Australii najwcześniejsze materiały archeologiczne zostały 

zgrupowane wokół dat 40 K.Y.A. Tak, istnieją znacznie wcześniejsze szacunki. Wcześniej 

wspomnieliśmy o możliwej dacie 62 K.Y.A. dla jeziora Mungo, ale to wciąż wymaga dodatkowego 

potwierdzenia, podobnie jak bardzo wczesna data 120 K.Y.A. dla innego miejsca w północnej Australii. 

I 40 K.Y.A. w pewnym sensie pasuje do najniższych poziomów mórz i największych połączeń lądowych 

odnotowanych wcześniej. Nadszedł czas, aby przejrzeć propozycje dotyczące zaludnienia Australii 

Rów Wallace'a lub Linia Wallace'a to bardzo głęboki kanał o długości 25 000 stóp, który oddziela masy 

lądowe Sunda i Sahul. Jej nazwa pochodzi od Alfreda Russela Wallace'a, który zaproponował teorię 

doboru naturalnego w celu wyjaśnienia pochodzenia i rozwoju gatunków w tym samym czasie co 

Darwin. 

K-Ar nie może datować osadów znacznie młodszych niż 100 000 lat. Dzieje się tak dlatego, że nie 

upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby powstała wystarczająca ilość argonu i została uwięziona w 

skale wulkanicznej. 

Zasiedlenie Wielkiej Australii 

Mówiąc o odkryciu i zaludnieniu Australii, wysunięto trzy główne teorie migracji: 

* Teoria trzech fal 

* Dwa źródła migrantów 

* Jedna ojczyzna dla wszystkich migrantów 

Wszystkie trzy teorie śledzą pierwotnych australijskich migrantów gdzieś na obszarach Indonezji lub 

Azji Południowo-Wschodniej. Zgodnie z nowszym zwyczajem będziemy odnosić się do pierwotnej 

grupy lub grup jako Australoidów. Należy tu również zauważyć, że żyjący potomkowie nazywani są 

Australijskimi Aborygenami. Teorie różnią się pod względem liczby grup i tego, ile razy migrowały one 

do Australii. Teoria trzech fal nie ma dziś dużego poparcia. Możemy więc teraz zwrócić się do skamielin 

hominidów odkrytych w Australii, aby przetestować dwie inne teorie. 

Australijscy Aborygeni to termin odnoszący się do współczesnych potomków pierwszych osadników w 

Australii. Australijscy Aborygeni otrzymali znaczne badania etnograficzne, które ujawniły bogaty i 

imponujący kompleks relacji społecznych i wyrazy sztuki. Używając takich słów jak bumerang i 

didgeridoo, zapożyczyliśmy część ich języka. 

Skamieniałości pierwszych Australijczyków 



Najwcześniejsze datowane skamieniałości zostały opisane jako smukłe. Być może pamiętasz tę etykietę 

z jej zastosowania do australopiteków z Afryki.  Oznacza to po prostu, że czaszki wykazują cechy 

charakterystyczne dla współczesnych ludzi, na przykład: 

* Cienkie kości mózgoczaszki 

* Zaokrąglone czoła z umiarkowanie rozwiniętymi bruzdami nadoczodołowymi 

* Małe żuchwy i zęby 

Aby uzyskać inny wygląd, później datowane skamieliny są opisywane jako solidne. Ale lepszą etykietą 

może być Archaiczny, co oznacza, że przypominali grupę, którą opisaliśmy jako .Archaiczny Homo 

sapiens. Lista funkcji jest następująca: 

*Grubsze kości czaszki 

* Spadziste czoła i wydatne brwi 

* Twarze prognatyczne lub wystające 

*Duże szczęki i zęby 

Tak więc, na pierwszy rzut oka, wydaje się, że przynajmniej dwie różne grupy dotarły do Australii w 

różnych okresach. Ale przeciwstawia się temu argument, że tak naprawdę nie są to dwa różne typy lub 

różne populacje; zamiast tego mieszczą się na końcach zakresu zmienności w ramach jednej grupy. I 

różnica w datach między wdzięcznym a archaicznym mówi się, że wynika to po prostu z problemów z 

zapewnieniem dokładnych dat. W rzeczywistości te dwie formy mogą nakładać się w czasie. Sprawa 

jest prawie w martwym punkcie, z wyjątkiem teg ,że zapisy archeologiczne nie wykazują żadnych 

rzeczywistych dowodów na zastąpienie jednej grupy przez inną. Nowa analiza genetyczna może rzucić 

nieco światła na pochodzenie i migracje populacji Australii i Południowego Pacyfiku. 

 

Nie jest jasne, dlaczego czaszki wcześniejszych hominidów są grube. Jest to uważane za stan 

prymitywny i zostało zastąpione późniejszymi czaszkami cienkościennymi. Kontynuacja badań może 

dostarczyć odpowiedzi. 

Typ jest w większości przestarzałym terminem, który postrzegał skamieliny jako formy wyidealizowane 

i nie dostrzegał, że mogą się one bardzo różnić między sobą. Typowe lub typologiczne myślenie zostało 

zastąpione pojęciem populacji zmiennych. 

Artefakty pierwszych Australijczyków 

Niektóre australijskie strony dostarczyły dużej liczby artefaktów i związanych z nimi pozostałości 

kulturowych, takich jak: 

* Narzędzia rdzeniowe i odłupkowe 

* Narzędzia podobne do skrobaków 

* Osie 

* Kamienie spękane ogniem 

* Kominki 

* Spalone jaja emu (ptaka nielotnego). 



* Pogrzeb z kremacją 

* Hematyt (żółty) i ochra (czerwony) pigmenty 

* Grafika naskalna 

Prawdopodobnie możesz wypełnić wiele pustych miejsc na temat tego, co te przedmioty mówią nam 

o prehistorycznym australijskim stylu życia. Do tej pory nie było żadnych wyraźnych powiązań między 

australijską technologią narzędziową a rozwojem kulturowym z czymkolwiek w Azji, z wyjątkiem 

kwestii ogólnych. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co pozostałości archeologiczne mówią nam o 

australijskiej kulturze Aborygenów. 

Chociaż może wydawać się właściwe stwierdzenie, że ta lista cech odpowiada fizycznym opisom 

neandertalczyków, a nawet AMH, potrzebne są dodatkowe badania, aby wykazać, że te etykiety są 

odpowiednie. 

Przebłyski kultury Aborygenów 

Należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, pierwsi Australijczycy kontrolowali 

używanie ognia, o czym świadczą paleniska w miejscu Lake Mungo. A w odnalezieniu kremacyjnego 

pochówku w innym miejscu nad jeziorem Mungo może to być jeden z najwcześniejszych przykładów 

tego sposobu postępowania ze zmarłymi osobami. W tym samym miejscu co kremacja, która była 

kremacją kobiety, odbył się drugi pochówek mężczyzny. Celowe pochówki wskazują na 

prawdopodobieństwo jakiegoś rytualnego związku i rozwoju życia duchowego w Australii około 30 000 

lat temu. Widoczna jest również ekspresja artystyczna. Odnosi się to do grafiki naskalnej, którą 

znaleziono w kilku wczesnych miejscach. W szczególności jeden jest imponujący: składa się z 

petroglifów (rzeźb naskalnych) figur geometrycznych. Jeśli chodzi o to, jak żyli najwcześniejsi 

Australijczycy, ogólnie rzecz biorąc, byli oni przystosowani głównie do życia wzdłuż wybrzeży i 

prowadzili morski tryb życia. Oznacza to, że żyli częściowo z owoców morza, takich jak ryby rafowe, ale 

mieli również dostęp do pokarmów z dzikich roślin. A torbacze, takie jak kangury, byłyby w ich menu. 

Pierwotni mieszkańcy wybrzeża przybyli z północy, osiedlając się głównie wzdłuż wschodniego 

wybrzeża, ale także zamieszkując zachodnie wybrzeże Australii. W odległości 35 K.Y.A. znajdowała się 

osada ludzka na Nowej Gwinei. do 30 K,YA Tasmania, wyspa położona poniżej południowo-

wschodniego krańca Australii, została prawdopodobnie zasiedlona nieco później. Mniej więcej w tym 

czasie istniałyby połączenia lądowe lub tylko krótkie odcinki płytkiej wody do przekroczenia. Żyjący 

potomkowie Nowej Gwinei nazywani są Papuasami z Wyżyn. Żaden z rdzennych Tasmańczyków nie 

przetrwał do XX wieku; wszyscy wymarli w połowie XIX wieku. Wygląda na to, że grupa ludzi — lub, co 

bardziej prawdopodobne, dwie grupy — przeniosła się do Australii nie wszystkie na raz, ale w stałym 

przepływie mniejszej liczby. Po pomyślnym założeniu społeczności na obszarze przybrzeżnym 

australijscy Aborygeni przenieśli się w górę głównych rzek, aby zasiedlić wnętrze, czyli Outback. 

Najwcześniejsze wewnętrzne stanowiska archeologiczne pochodzą z 25 K.Y.A. do 20 KYA Z pewnością 

mieszkając w tych bardzo gorących, suchych regionach miałby silne zdolności adaptacyjne. Ludzie w 

ruchu zachęcają badaczy do zadania pytania: dlaczego? Powiedzieliśmy wcześniej, że ruch z Afryki mógł 

być nieplanowany. Być może istniały podróże oportunistyczne, ale nie w określonych celach. 

Zaproponowano, że ludzie wyprowadzający się z Azji Południowo-Wschodniej do Australii, Nowej 

Gwinei i wysp daleko w Oceanie Spokojnym byli planowanymi migracjami. To stwierdzenie jest 

prawdopodobnie najlepiej poparte późniejszymi migracjami morskimi, które niosły podróżników przez 

całą wschodnią część Oceanu Spokojnego. Wkrótce omówimy tych podróżników. Na razie powiedzmy 

najpierw, że dokładne motywy migracji nie są znane. Jednak aby odbyć udane dalekie podróże morskie, 

należy przeprowadzić pewien poziom wstępnego planowania. I o to właśnie chodziło w następnej dużej 

prehistorycznej migracji na południowy Pacyfik. 



Jak dotąd daty powstania prehistorycznej australijskiej sztuki naskalnej wahają się od 43 K.Y.A. do 36 

tys. Y.A. Jeśli te daty utrzymają się przy dalszej analizie, może to być najstarsza taka artystyczna 

reprezentacja na świecie. To byłoby bardzo ekscytujące. 

Tragiczny koniec rdzennych Tasmańczyków znalazł się pod rządami administratorów kolonialnych, 

którzy zainicjowali politykę eksterminacji. Spośród około 2000 aborygenów obecnych w 1847 roku 

wszyscy z wyjątkiem 44 zostali zabici. Do 1876 roku wszyscy pozostali przy życiu ludzie zniknęli z 

powodu chorób i nadużywania alkoholu. 

Kultury wysp Południowego Pacyfiku 

Opiszemy trzy główne obszary kulturowe na południowym Pacyfiku – Melanezję, Mikronezję i 

Polinezję. Są one czasami określane zbiorczo jako Oceania. I oczywiście będziemy zajmować się przede 

wszystkim prehistorią tych terenów – czyli ich pierwotnymi migracjami i osadnictwem. Naszym 

pierwszym przystankiem w Oceanii jest Melanezja. 

Południowy Pacyfik jest miejscem akcji kilku znanych i cieszących się uznaniem książek i filmów. Moby 

Dick Hermana Melville'a, Wyspa skarbów Roberta Louisa Stevensona i Opowieści z południowego 

Pacyfiku Jamesa Michenera to tylko trzy najlepsze przykłady tego pierwszego. A kto może zapomnieć 

Bunt na Bounty dla epickiego filmu? 

Kiedyś sądzono, że w jakiś sposób zaludnili się afrykańscy imigranci Melanezję. Ale bardziej 

prawdopodobne jest, że podobieństwo koloru skóry wynika z podobnej adaptacji do światła 

słonecznego. 

Na wschód do Melanezji 

Melanezja („Czarne Wyspy”) zawiera tak znane miejsca jak Wyspy Salomona i Bougainville. Niestety, 

zbyt często są wspominani z powodu zaciekłych bitew II wojny światowej. Dziś wykazują znaczną 

różnorodność językową, co wskazywałoby na to, że grupy tubylcze były rozdzielone na długi czas. Z 

biologicznego punktu widzenia Melanezyjczycy zostali nazwani Negroidami ze względu na ciemno 

pigmentowany kolor skóry. Jeśli teraźniejszość jest przewodnikiem po przeszłości, to Melanezyjczycy, 

którzy pierwotnie osiedlili się na wyspach, żyli z zakładania ogrodów i prawdopodobnie hodowali 

udomowione zwierzęta. Pochrzyn stał się głównym pożywieniem. I hodowano świnie, jedzone tylko 

podczas ważnych świąt; w przeciwnym razie były liczone jako bogactwo. Prace archeologiczne 

wykazały, że pierwsi Melanezyjczycy nie walczyli o byt ani nie ledwo zarabiali na życie. W rzeczywistości 

byli bardzo biegli w znajdowaniu i maksymalnym wykorzystywaniu swoich zasobów. 

Mówcy austronezyjscy 

Około 5000 lat temu nowa fala migrantów przeniosła się na południowy Pacyfik. Przybyli z południowo-

wschodnich wybrzeży Chin i prawdopodobnie z Tajwanu. Są to znani jako austronezyjczycy, określenie 

ich języka. Istnieje możliwość, że doszło do mieszania się austronezyjczyków i papuasów. Ale wtedy 

inni Papuasi mogli równie dobrze zostać przesiedleni do bardziej odizolowanych regionów Nowej 

Gwinei i sąsiednich wysp w Melanezji. 

Austronezyjczycy byli znani z charakterystycznego stylu ceramiki zwanego Lapita, który 

prawdopodobnie przywieźli ze sobą, wyprowadzając się z Azji Południowo-Wschodniej. Styl ceramiki 

Lapita rozprzestrzenił się szeroko, od Nowej Gwinei w Melanezji aż po zachodnią Polinezję, o której 

wkrótce będziemy mówić. Z nieznanych powodów produkcja ceramiki Lapita w Polinezji ustała, ale 

charakterystyczne wzory geometryczne nadal można zobaczyć na produkowanych dzisiaj tapa doth. 



Następnie, mniej więcej 4000 lat temu, rozwinięto umiejętności nawigacyjne wraz z czółnami 

oceanicznymi, które umożliwiły podróżnikom podróżowanie na odległe wyspy Mikronezji, 

Zauważysz, że  przestawiłem się na podawanie dat wargami, określając lata. Ten  wydaje się być trochę 

bardziej odpowiedni niż użycie K.Y.A. oznaczenie dla tych nowszych okresów. 

Tkanina tapa jest wykonana z kory drzew morwy papierowej lub chlebowca. Został wykonany przez 

ludy zarówno Melanezji, jak i Polinezji. Główną dekoracją były geometryczne formy roślin i ryb. Tkaniny 

tapa były używane jako przedmioty codziennego użytku, ale specjalne były robione na ceremonie lub 

dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. 

Mikronezyjscy podróżnicy 

Mikronezja („małe wyspy”) rozciąga się na północ od Melanezji. Jak sama nazwa wskazuje, większość 

jej wysp jest raczej niewielka i bardzo od siebie oddzielona. Części Mikronezji również osiągnęły status 

nie do poznania, tym razem z powodu miejsc testowania broni jądrowej na Wyspach Marshalla, 

zwłaszcza na atolach Bikini (Francja) i Eniwetok (USA). Patrząc na mapę Mikronezji, odważ się marzyć 

o wskoczeniu do dużego otwartego kajaka, stabilizowanego dwoma kadłubami, napędzanego 

solidnymi wioślarzami lub napędzanego wiatrem w żaglach, na południowy Pacyfik. Kajak mógł 

pomieścić dziesiątki ludzi, a także asortyment zwierząt i roślin. Oczywiście ludzie mieliby na myśli 

rodziny, chociaż niektóre z wczesnych odkryć na wyspach mogły zostać dokonane przez rybaków, 

którzy szukali nowych łowisk. Istnieje dokumentacja, że jeden z największych z tych kajaków o 

podwójnym kadłubie był wystarczająco długi, aby pomieścić 140 wioślarzy. A teraz, dokąd idziesz i jak 

się tam dostać? To miejsce, w którym można opowiedzieć o umiejętnościach żeglarskich mieszkańców 

wysp na południowym Pacyfiku, zwłaszcza tych z Mikronezji i Polinezji. Ci doświadczeni nawigatorzy 

posiadali mapy, częściowo mentalne, ale prawdopodobnie również ułożone w języku muszli na piasku, 

tak jak to miało miejsce w dość niedawnej historii kultury tego obszaru. Ale mieli też po prostu 

pomysłowy zestaw pomocy nawigacyjnych, które pomagały im w ich oceanicznych wędrówkach. Oto 

niektóre z ich pomocy nawigacyjnych: 

* Pozycje gwiazd i wzory 

* Kierunki wiatru 

* Tworzenie się chmur wraz z prognozą pogody 

* Kierunek i kształt fali 

* Obecny kierunek i fale oceanu 

* Znaki morskie 

Znaki morskie to obserwacje dokonane na ptakach, rybach lub rekinach. Ich zachowanie może 

wskazywać kierunek i bliskość wysp. 

Niektóre z tych pomocy nawigacyjnych nie są zbyt niezawodne. Tak więc znaki morskie mogą być 

używane tylko w poważnych tarapatach, na przykład w przypadku zagubienia lub braku orientacji. Ale 

inni mogą go dostroić. Na przykład obserwacja małych zmarszczek na falach lub stromości fali może 

wskazać kierunek, w którym porusza się prąd oceaniczny. I ci marynarze nauczyli się odczytywać prądy, 

tak jak współcześni żeglarze czytają nawigację mapy i kompasy. Cóż, może nie tak skutecznie, ale jak 

inaczej wytłumaczyć zdolność ludów Pacyfiku do nie tylko początkowego dotarcia do tych odległych 

plamek lądu, ale także przemieszczania się tam iz powrotem między wyspami oddalonymi od siebie o 

setki, a nawet tysiące mil… i regularnie? Wyjątkiem może być Wyspa Wielkanocna, którą omówimy w 



następnym rozdziale. Kadłuby kajaków zostały wyrzeźbione z dużych pni drzew kamiennymi 

narzędziami. Mniejsze kajaki jednokadłubowe miały przymocowany wysięgnik zapewniający 

stabilność. Kajaki dwukadłubowe były spięte krzyżownicami. Mieli pokład z dwoma żaglami (utkanymi 

z liści kokosa) i małą chatkę pokrytą strzechą, zapewniającą pewną ochronę przed żywiołami. Opisując 

wyczyny marynarzy z południowego Pacyfiku, właściwe wydaje się nazywanie ich kolonistami. 

Najwyraźniej ich podróż miała jakiś cel. I chociaż początkowe wejście na pokład oznaczało, że nie byli 

do końca pewni, dokąd zmierzają i nie mieli jasnego celu, najwyraźniej mieli dość pewności siebie, by 

odepchnąć. Oczywiście musiały zdarzyć się przypadki zepchnięcia z kursu lub przypadkowego 

uderzenia w nieznane lądy szansa. A co z niezbyt szczęśliwymi podróżami? Cóż, morze musiało 

pochłonąć pewną liczbę istnień ludzkich z powodu wywrócenia się na wzburzonym morzu lub braku 

żywności i wody. Nie wiadomo na pewno, czy wzrost liczby ludności i obciążenie zasobów mogły 

spowodować część kolonizacji południowego Pacyfiku. Prawdopodobnie tak. Ponownie, spojrzenie na 

nowsze wydarzenia kulturowe na tym obszarze sugeruje, że mogły istnieć pewne niepokoje polityczne, 

które motywowały tych, którzy przegrali rywalizację, do przeniesienia się na nowe ziemie lub, w tym 

przypadku, na nowe wyspy. I to jest nasza wskazówka, aby teraz udać się do Polinezji. 

Te duże dwukadłubowe kajaki były w stanie pokonywać dystans ponad 2000 mil i były o około 50 

procent szybsze niż statki używane przez europejskich odkrywców. 

Wcześni marynarze z Morza Południowego prawdopodobnie mieli ducha przygody i akceptacji ryzyka. 

Może to również dotyczyć kilku niedawnych żeglarzy. Istnieją doniesienia o dwóch młodych 

mężczyznach z Wyspy Wielkanocnej, którzy popłynęli na Tahiti tylko małą otwartą łodzią, trochę 

jedzenia i wody. Kiedy kilka tygodni później dopłynęli do brzegu na Wyspach Towarzystwa, szybko 

wrócili na Wyspę Wielkanocną. 

Trójkąt Polinezyjski 

Trójkąt Polinezyjski z pewnością nie jest Trójkątem Bermudzkim, gdzie rzekomo samoloty i statki 

zaginęły na zawsze. Polinezyjczycy, posiadający te doskonałe umiejętności żeglarskie, które można 

spotkać u Mikronezyjczyków, pokrywali największy obszar otean wyspiarzy na południowym Pacyfiku. 

A po początkowym odkryciu wysp regularnie odwiedzali odległe wyspy. Popularna podróż w obie 

strony odbywała się z Hawajów na Tahiti. Historycznie rzecz biorąc, wysunięto trzy teorie wyjaśniające 

pochodzenie Polinezyjczyków; Wyprowadzili się z Azji i po drodze nie mieszali się z żadnymi grupami. 

Są wynikiem mieszania się z Australoidami, Papuasami i Austronezyjczykami. Są mieszanką ludów 

melanezyjskich i mikronezyjskich. Aktualizacja tych teorii miałaby tendencję do wspierania pewnej 

odmiany trzeciej. Jest mało prawdopodobne, aby mogli przejść prosto z Azji Południowo-Wschodniej 

bez interakcji przynajmniej z Mikronezyjczykami. Wygląd fizyczny Polinezyjczyków różni się znacznie 

od wyglądu ludów Australoidów i Papuasów. Mają nieco mniej pigmentowany kolor skóry i proste lub 

falujące czarne włosy, są wyżsi i ciężsi niż Melanezyjczycy. Opierając się na badaniach 

archeologicznych, przybliżony czas zasiedlenia tego astronomicznego obszaru Polinezji jest 

następujący:  

* Około 2300 lat temu podróżnicy z zachodniej Polinezji — zwłaszcza z Tonga i Samoa — przenieśli się 

na wschód, by zasiedlić centralną Polinezję. 

* Około 1600 lat temu Hawaje zostały odkryte i zasiedlone przez podróżników z Markizów lub 

prawdopodobnie z Wysp Cooka i Towarzystwa. 

* Około 1400 lat temu Wyspa Wielkanocna została zasiedlona przez podróżników z Mangarevy lub 

prawdopodobnie z Markizów. 



* Około 1000 lat temu. Mieszkańcy Wysp Cooka i Towarzystwa zamieszkiwali także Nową Zelandię 

Tak więc w ciągu ponad tysiąca lat ten rozległy obszar usianego wyspami oceanu został odkryty i 

zasiedlony. Naprawdę, wyczyn tej wielkości musi znajdować się blisko szczytu ludzkich osiągnięć - być 

może rzędu prehistorycznego lądowania na Księżycu. Fakt, że istnieje pewna niepewność co do 

dokładnego pochodzenia tych osad, świadczy o tym, jak wysoko wykwalifikowani byli oni wszyscy w 

nawigacji na pełnym morzu. Mówi to też coś o ich zainteresowaniu utrzymaniem więzi rodzinnych i 

kulturowych po przeprowadzce na dalekie wyspy. Polinezyjczycy aktywnie zajmowali się 

rybołówstwem, co może tłumaczyć część ich impulsu do podróżowania. I uprawiali ogrody i hodowali 

zwierzęta domowe. Można powiedzieć, że mieli mieszaną i zrównoważoną gospodarkę. A wraz z 

sukcesem gospodarczym mógł również nastąpić wzrost liczby ludności. Zbyt wielu ludzi przy 

ograniczonych zasobach wyspy oznacza przeludnienie. A oto inne wyjaśnienia poszukiwania nowych 

wysp do okupacji. Ekspansja populacji w całej Polinezji mogła przebiegać całkiem dobrze. To było 

wyjście do obsługi dalszego wzrostu. Ale jedna wyspa polinezyjska mogła utracić zdolność ucieczki 

przed konsekwencjami przeludnienia. Przynajmniej taka jest historia często opowiadana o Wyspie 

Wielkanocnej. W następnym rozdziale udajemy się na Wyspę Wielkanocną, czyli Rapa Nui 

Godne uwagi jest to, że Polinezja pozostała dość zjednoczona pod względem języka, kultury i biologii. 

To wyraźnie wskazywałoby, że połączenia i sieci były regularnie utrzymywane i odnawiane. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Większa Australia została zasiedlona co najmniej przez 40 K.Y.A. 

* Melanezyjczycy migrowali zarówno drogą lądową, jak i morską, używając jakiejś formy wczesnych 

jednostek pływających. 

* Mikronezyjczycy byli pierwszymi wielkimi żeglarzami na świecie. 

* Pomimo ogromnych odległości dzielących wyspy, Polinezyjczycy utrzymywali ze sobą regularne 

kontakty. 

Rozwiązywanie zagadek Rapy Nui (Wyspa Wielkanocna) 

Jak nazwano, odkryto i zasiedlono Rapa Nui . Legendy o przeszłości Rapa Nui są weryfikowane przez 

znaleziska archeologiczne Rapa Nui ma wspaniały początek, ale później się zawiesza . Teraz jest czas 

regeneracji i ponownego planowania przyszłości dla Rapa Nui . 

Opisaliśmy wspaniałe wyczyny oceanicznych marynarzy. Celowo wyruszyli na odkrywanie nowych i 

odległych wysp w swoich bardzo godnych żeglugi kajakach o podwójnym kadłubie. A ich umiejętności 

nawigacyjne musiały być precyzyjnie dostrojone, aby pomyślnie zasiedlić prawie wszystkie nadające 

się do zamieszkania wyspy na południowym Pacyfiku. Byli to z pewnością kahuna, czyli „eksperci” w 

dialekcie polinezyjskim. Ten rozdział śledzi stosunkowo krótkie (w całym tekście tej książki) zasiedlenie 

jednej wyspy, jej drogę do wspaniałych osiągnięć artystycznych oraz jej upadek i zniszczenie. Oto 

prehistoryczna historia Wyspy Wielkanocnej. Ale istnieje również Wyspa Wielkanocna w czasach 

obecnych i omówimy niektóre z tej nowszej historii. Niektórzy argumentowali, że to, co stało się z 

Wyspą Wielkanocną, może służyć jako szersza lekcja na temat tego, co może spotkać całe narody, jeśli 

nie staną się lepszymi zarządcami swoich zasobów naturalnych i wytworzonych przez człowieka. 

Dotkniemy również tej sprawy. 

Wyspa: jej nazwy i miejsce na Pacyfiku 



Wyspa Wielkanocna otrzymała tę nazwę w wyniku „odkrycia” jej przez Jacoba Roggeveena w Niedzielę 

Wielkanocną 1722 roku. Oczywiście mieszkańcy Wysp Wielkanocnych nie zostali w ogóle odkryci, z 

wyjątkiem perspektywy holenderskiego odkrywcy. 

Izolowanie nazwy 

Wyspiarze mieli inne nazwy. Często cytowany jest Te Pito o Te Hernia, który został przetłumaczony 

jako „Pępek Świata”. Mogłoby to sugerować, że widzieli swoją małą wyspę pośrodku ogromnego grona 

pisarzy, być może nie w pełni świadomych szerszego świata zewnętrznego. Wracając do nazwisk, to 

wydaje się najbardziej preferowana jest Rapa Nui, czyli „Wielka Rapa”. Nazwę tę nadali francuscy 

żeglarze z Tahiti, którzy uważali, że wyspa przypomina Rapę w Polinezji Francuskiej. W pozostałej części 

tego rozdziału będziemy używać Rapa Nui. Rapa Nui mierzy tylko około 14 mil na 7 mil i obejmuje 

niewielką kroplę Oceanu Spokojnego, o powierzchni około 50 mil kwadratowych. To sprawiłoby, że 

wyspa byłaby mniejsza niż rozprzestrzenianie się i rozprzestrzenianie się większości obszarów 

metropolitalnych. Gdzie na świecie? Powiedzieć, że Rapa Nui jest odizolowane, to mało powiedziane. 

Aby dać wyobrażenie o odległościach, tak jest około 2000 mil od wybrzeża Ameryki Południowej i około 

2000 mil od Markizów, które mogły być punktem wyjścia dla pierwotnych osadników Rapa Nui. Nieco 

bliżej, około 1200 mil, znajduje się wyspa Pitcairn. Pitcairn wyróżnia się tym, że jest wyspą odwrotu dla 

buntowników z HMS Bounty. W przeciwnym razie jest to otwarty ocean. Wyspa jest bardzo mała i 

bardzo odizolowana. Jak to możliwe, że odkryli go polinezyjscy podróżnicy? Powiedzieliśmy wcześniej, 

że celowo wypłynęli z zamiarem znalezienia nowych wysp lub nowych łowisk. Musieli być w pełni 

świadomi prądów oceanicznych i dominujących wiatrów. Ale dominujące wiatry na wschodnim 

Pacyfiku to w rzeczywistości pasaty znane jako wiatry wschodnie. Wiatry wieją w kierunku zachodnim 

i przeciw każdemu, kto chce wypłynąć z centralnej Polinezji w kierunku Rapa Nui. Oczywiście 

doświadczeni żeglarze mogliby stosować zwroty zwrotne zygzakiem, ale wydłużyłoby to podróż o 

tysiące dodatkowych mil. Norweski odkrywca Thor Heyerdahl zademonstrował w swojej ekspedycji 

Kon-Tiki w 1947 r., że tratwa z balsy może z powodzeniem przepłynąć tysiące mil otwartego oceanu z 

Peru do Tuamotos we wschodniej Polinezji. Jednak ten wyjątkowy wyczyn odwagi i umiejętności nie 

przekonał wielu badaczy, że faktycznie dokonano go w czasach prehistorycznych. 

Znalezienie i założenie Rapa Nui 

Wskazówki do rozwiązania tej szczególnej tajemnicy otaczającej Rapa Nui to szereg czynników, 

niektóre zaplanowane, a niektóre przypadkowe, które przypadkowo się zbiegły i umożliwiły dotarcie 

do Rapa Nui i zasiedlenie. Oto lista proponowanych czynników; 

* Zwykłe wschodnie zmieniły się w zachodnie. Ułatwiłoby to żeglugę na wschód. 

* Dwukadłubowe czółno z rodzinami, żywnością, roślinami i kurczakami płynęło na znaną wyspę we 

wschodniej Polinezji. *Najbardziej prawdopodobnym planowanym kierunkiem było południe, ale kajak 

zboczył z kursu lub został zrzucony z kursu. 

* Do orientacji używano pomocy nawigacyjnych, które prawdopodobnie prowadziły podróżników na 

wyspę. 

* Tak się złożyło, że tą wyspą była Rapa Nui. 

To brzmi trochę zbyt starannie zapakowane. Ale większość z tych czynników prawdopodobnie nie jest 

charakterystyczna dla polinezyjskich podróżników, którzy odkryli Rapa Nui. W różnych kombinacjach 

prawdopodobnie brali udział w wielu swoich celowych wyprawach. Istnieje intrygująca możliwość, że 

kiedyś na Rapa Nui podróżnicy kontynuowali nawet podróż na wschód i dotarli do Ameryki 

Południowej. A potem odbył podróż powrotną. Dla niektórych badaczy jest to bardziej prawdopodobny 



scenariusz niż żegluga mieszkańców Ameryki Południowej do Rapa Nui. Teraz, gdy mamy osadników 

na Rapa Nui, możemy przejrzeć archeologię, która ujawnia, w jaki sposób wyspiarze zarządzali swoimi 

sprawami i wpadali w kłopoty. 

Dalsze badania mogą pomóc w ustaleniu schematu odwracania się pasatów. Kiedy zachodnie wiatry 

pojawiały się zimą, czy wiali wystarczająco mocno i długo, by popchnąć czółno tak daleko na wschód, 

jak Rapa Nui? 

Thor Heyerdahl wysunął teorię, że Rapa Nui było częściowo zamieszkane przez peruwiańskich żeglarzy 

z Ameryki Południowej. Brak dowodów genetycznych uczynił tę teorię raczej mało prawdopodobną. 

Pozaziemska teoria Ericha von Danikena nie ma cienia ziemskich możliwości. 

Kopanie Rapa Nui 

Ustalenie czasu okupacji najwcześniejszych miejsc Rapa Nui zostało poparte datowaniem węglem-14. 

Szacunki te umieszczają początki prawdopodobnie nie wcześniej niż 600 rne. Grupa założycielska 

prawdopodobnie przywiozła ze sobą zwykłe polinezyjskie potrawy taro, banany, trzcinę cukrową i 

słodkie ziemniaki. Źródłami białka Rapa Nui były kurczaki, szczury na gapę, ptaki morskie i lądowe oraz 

ryby i morświny z morza. Bardzo interesujące było odkrycie, że morświny stanowią tak ważny element 

ich diety. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją archeologiczne dowody na adekwatność diety przez wiele 

stuleci. Można to nazwać fazą rozkwitu kulturowej prehistorii Rapa Nui. To był czas, kiedy na scenie 

pojawiły się te ogromne kamienne artefakty. 

Słodkie ziemniaki były używane do argumentowania za powiązaniem z Ameryką Południową, 

prawdopodobnie wynikającym z nawiązania kontaktu przez Polinezyjczyków z Ameryką Południową, a 

nie z Ameryki Południowej przewożących słodkie ziemniaki do Polinezji 

Kamienne głowy Plus 

Wśród środkowych Polinezyjczyków istnieje szeroko rozpowszechniony zwyczaj rzeźbienia i 

wznoszenia kamiennych posągów. Zwyczaj ten był kontynuowany na Rapa Nui. W bardziej formalnym 

ujęciu określa się to mianem tradycji megalitycznej. Kamienne posągi Rapa Nui, zwane moagami, to 

coś więcej niż głowa. Obejmują one również z grubsza część ciała znaną jako tułów. Powodem, dla 

którego czasami uważa się je za zwykłe głowy, jest gromadzenie się gleby wokół ich podstaw. Kamienne 

narzędzie do robienia posągów miało kształt prymitywnej ręcznej siekiery, ale bardziej zaokrąglone z 

zaostrzonym czubkiem. To narzędzie było używane w sposób dziobiący. Po wielokrotnych ciosach 

postać z głową i tułowiem wyłoniła się z kamiennego bloku. Tak, wymagało to ogromnego wysiłku i 

czasu. Ale kamień wulkaniczny jest stosunkowo „miękki”, a postęp można było zobaczyć cios po 

uderzeniu. Kamień jest nadal dość ciężki, waży około tony na stopę liniową stgtue. Na początku moai 

były stosunkowo małe, ale pod koniec tradycji megalitycznej stawały się coraz większe. Największy ma 

około 70 stóp długości i spokojnie spoczywa w krypcie kamieniołomu. 

Megality to duże kamienne bloki, niektóre wyrzeźbione w celu przedstawienia postaci ludzkich, które 

można znaleźć w wielu kulturach na całym świecie. Być może jedna z bardziej znanych budowli 

megalitycznych znajduje się w Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Na Rapa Nui zinwentaryzowano prawie 

900 moai. 

Megalityczne nagrobki 

Po co powstały posągi? Najjaśniejsza odpowiedź wydaje się odnosić do ich umieszczenia na 

ceremonialnych lub świątynnych platformach zwanych ahus. Ahu zostały zbudowane na cześć 

wielopokoleniowych rodzin lub rodów. Ahu miało kamienną kryptę lub miejsce pochówku zmarłych 



przodków, a posąg moai stał na szczycie, prawdopodobnie służąc jako przybliżony odpowiednik tego, 

co możemy uważać za nagrobek na grobie. Ahu byłoby miejscem, w którym rodziny mogłyby następnie 

wykonywać czynności religijne lub ceremonialne. Ahus znajdują się z dala od wnętrza i na obszarach 

przybrzeżnych. Umieszczano na nich moai skierowane do wewnątrz. Niektóre miały dodatkowy blok 

czerwonej skały wulkanicznej, zwany scoria lub pumeksem, balansujący na czubku głowy. Są one 

określane jako topknots. Przypominają nieco cylindry z nieproporcjonalnie dużymi rondami. IP 

naprawdę imponujący widok. Niektóre ahus są bardzo dobrze wykonane, z precyzyjnymi pracami 

murarskimi. Doskonałość połączeń między dużymi kamiennymi blokami została błędnie przypisana 

południowoamerykańskim kamieniarzom, którzy dotarli na wyspę. Bardziej prawdopodobne, że była 

to umiejętna praca samych wyspiarzy polinezyjskich – kolejna zagadka rozwiązana. 

Ciężki transport 

Następne dwa oczywiste pytania są następujące: 

* Jak megality moai dostały się do ahus? 

* Jak wzniesiono je na platformach ahu? 

Być może najłatwiej byłoby po prostu zaakceptować ustną tradycję, że tam „chodzili”. Ahus znajdują 

się w niektórych przypadkach wiele mil od terenu kamieniołomu. Wysunięto kilka teorii. Zostały one 

przetestowane przy użyciu kamiennych replik, wymagającej logiki inżynierskiej i symulacji 

komputerowych. Najbardziej rozsądna możliwość pochodzi od Jo Anne Van Tilburg z Instytutu 

Archeologii UCLA. Proponuje urządzenie przypominające sanki. Dwa duże kłody były połączone razem 

w kształcie litery V. Następnie moai kładziono na saniach, a sanie ciągnięto po szeregu rolek do kłód, z 

końcem w kształcie litery V do przodu. Liny do wiązania i ciągnięcia zostały wykonane z włókien 

drzewnych. Na platformie ahu sanie, na których wciąż spoczywał moai, zostały ustawione na kamiennej 

podstawie. Węzły górne mogły być zwiniętymi kamiennymi rampami, które następnie usunięto. Jako 

część tajemniczej wiedzy otaczającej Rapa Nui, niektórzy zastanawiali się, czy drzewa mogły być 

dostępne na tej wyspie. Kiedy był obserwowany przez zwiedzających w XVIII wieku i później, wydawał 

się całkowicie pozbawiony większych drzew. Potrzebna była nowsza analiza pyłków, aby ustalić, że 

kiedy przybyli wyspiarze i przez kilka stuleci naprzód, wyspa była zalesiona. To kolejna tajemnica 

zestrzelona. 

Podobnie jak w przypadku doskonałej kamieniarki na ahus, twierdzono, że wyspiarze z Polinezji nie byli 

zdolni do robienia, ciągnięcia i wznoszenia moai. Ale były i były. Nie ma tu żadnej tajemnicy, z 

wyjątkiem szczegółów 

Populacja idzie w górę, drzewa spadają 

Ale za tym nowym odkryciem czai się tragedia. Oto kiedyś zalesiona wyspa, która później została 

całkowicie wylesiona. Analiza pyłkowa ujawnia fakty. Przez 800 lat las na wyspie kurczył się i prawie 

zniknął kilka wieków później, prawdopodobnie z powodu nadmiernego użytkowania i wycinania pod 

uprawy. Wskazywałoby to na rosnącą populację, która potrzebowała więcej żywności dostarczanej 

przez większą bazę upraw. Począwszy od grupy założycielskiej, która mogła liczyć łącznie około 100 

osób (mężczyzn, kobiet i dzieci), wzrost populacji wyspy był prawdopodobnie szybki i stały. Z pewnością 

duża i rosnąca populacja poważnie obciążyłaby ograniczone zasoby i jakąkolwiek zdolność do 

zapewnienia stabilnych dostaw żywności. Przypomnijmy, że wentylem bezpieczeństwa w innych 

polinezyjskich sytuacjach podobnych do tej jest podróż na nowe wyspy. Najwyraźniej Rapa Nui nie 

miało takiej możliwości. Być może nie mieli już nadających się do żeglugi czółen i drzew do ich budowy. 



W szczytowym okresie, około XV wieku, ostrożne szacunki wskazują na populację Rapa Nui w 

przedziale od 6000 do 7000. Ale niektórzy osiągnęliby nawet 20 000. 

Legendy opowiadają ponurą historię 

To tutaj życie na Rapa Nui przeżywa druzgocący kryzys. Pewną rolę mogły odegrać polityka lub 

niepokoje społeczne na wyspie. Historie i legendy opowiadane przez lata opowiadają o dwóch 

frakcjach na wyspie. Jeden nazywał się Long-Ears, a drugi Short-Ears. Różnica między tymi dwiema 

grupami dotyczy praktyki rozszerzania płatków uszu, co można łatwo zobaczyć na posągach moai. 

Rozdęcie płatka ucha może wynikać z polinezyjskiej praktyki noszenia ozdób płatków uszu 

przypominających krążki. Ale czy Długouszni wykonali posągi moai? Nie ma na to jednoznacznej 

odpowiedzi. Legendy, jako tradycja ustna, nie zostały poparte pożądaną dokumentacją i weryfikacją, 

tak jest w przypadku opowieści o długich i krótkich uszach. Dalej jest napisane, że miała miejsce bitwa, 

podczas której wszyscy z chaty jeden z Długousznych został zabity. Tutaj jest dość dobra dokumentacja 

z zapisów archeologicznych, że około 1500 r. n.e. populacja przechodziła drastyczną redukcję. Górne 

warstwy śmietników nie zawierają już kości podstawowego pożywienia, morświna. Również analiza 

pyłkowa wykazała, że nie było już dużych drzew. Wróćmy do legendy, według której jedzenie stało się 

tak rzadkie, że praktykowano kanibalizm. Pojawienie się ludzkich szczątków w górnych warstwach 

śmietników również wydaje się potwierdzać tę niefortunną część historii. W miejscach, w pobliżu 

miejsca ich produkcji, leżały setki grotów włóczni zwanych mataa, które zostały wykonane z obsydianu 

w ogromnych ilościach, tworząc coś, co wyglądało na skład broni. Prawdopodobnie wdali się w 

gwałtowne konflikty. Ludzkie szkielety noszą ślady obrażeń, które mogły być wynikiem ataków 

włócznią. Pod koniec XVIII wieku posągi moai zostały przewrócone z platform ahu. Ahus zostały 

zniszczone, a kości przodków porozrzucane. Wybuchły konflikty zbrojne Mataa. Straszne czasy 

pustoszyły Rapa Nui. W skrócie, ludzie Rapa Nui przeszli od niedostatku przez głód do wojny. Czy 

sprawy mogły się pogorszyć dla walczących o przetrwanie? Z pewnością tak. Niektórzy europejscy 

goście przybyli, aby być świadkami wewnętrznych konfliktów, ale później zewnętrzni wyzyskiwacze 

aktywnie uczestniczyli w upadku Rapa Nufs. W ostatniej wzmiance o tym, co wydaje się być 

nieuzasadnionymi twierdzeniami, Thor Heyerdahl uważał, że Long-Ears były pierwotnymi poziomami 

zestawów z Ameryki Południowej, a Short-Ears byli Polinezyjczykami, którzy przybyli później. Zapisy 

archeologiczne nie potwierdzają tego twierdzenia. Doły na śmieci to miejsca związane z obszarami 

mieszkalnymi, w których znajdują się śmieci lub wyrzucona żywność i inne przedmioty. Są bardzo 

przydatne dla prehistorycznych archeologów do rekonstrukcji aspektów starożytnego stylu życia, w 

tym wzorców żywieniowych. 

Outsiderzy przyczynili się do upadku kultury Rapa Nui 

Najazdy niewolników rozpoczęły się powoli na Rapa Nui w 1805 roku, ale nasiliły się w drugiej połowie 

wieku. A w szczególnie okrutnym zrządzeniem losu niektórzy chorzy niewolnicy zostali uwolnieni i 

wrócili na wyspę tylko po to, by rozprzestrzenić śmiertelną ospę wśród pozostałych rodzin. W tym 

czasie szacunki spisu misyjnego wskazują, że pozostało około 1000 wyspiarzy. W zależności od 

zastosowanej szczytowej wielkości populacji oznaczałoby to już utratę około 80 procent. Ale przed 

przełomem XIX i XX wieku dalsze spadki były spowodowane przez dużą liczbę wyspiarzy wyjeżdżających 

na Tahiti i inne punkty w środkowej Polinezji. Najwyraźniej szukali schronienia przed pogarszającymi 

się warunkami życia. 

Odbijająca się populacja 

Wiarygodne szacunki spisu ludności podają, że pod koniec XIX wieku przeżyło znacznie mniej niż 200 

osób. Była to najniższa liczba od czasu założenia Rapa Nui około 1500 lat wcześniej. Poszło od 

szczytowej wielkości populacji ponad 6000 do zaledwie około 150 osób. Ale historia Rapa Nui z 



pewnością na tym się nie kończy. Populacja zaczęła ponownie rosnąć na przełomie XIX i XX wieku. W 

1922 roku na wyspie mieszkało tylko około 300 osób, ale w 2000 roku było ich około 3000. To bardzo 

szybki wzrost – dziesięciokrotny wzrost w ciągu niespełna 100 lat. Tak jak niszczycielski upadek 

oznaczał tragiczny koniec większości wcześniejszych form ekspresji kulturowej na Rapa Nui, tak bardzo 

szybki wzrost populacji przedstawia teraz nowy zestaw problemów i obaw. Omówimy je wkrótce. Po 

pierwsze, kulturowy upadek na Rapa Nui wywołał kilka czerwonych flag. Podaje się, że od 800 do 1000 

wyspiarzy zostało schwytanych i przetransportowanych do pracy na wyspach nawozowych guano u 

wybrzeży Peru, w latach 1859 i 1862. Spis ludności pod koniec XIX wieku wykonywali misjonarze. 

Dokładność tych liczb jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż w przypadku raportów odkrywców, 

takich jak kapitan Cook, który na krótko odwiedził wyspę. Ci odkrywcy prawdopodobnie tak naprawdę 

nie widzieli wielu ludzi; doniesienia mówią, że ukrywali się w jaskiniach ze strachu przed obcymi 

Rysowanie lekcji z przeszłości i teraźniejszości 

Wydaje się nieco dziwne, że mała wyspa na dużym Pacyfiku mogła stać się tak ważna w wywołaniu 

alarmu, przynajmniej dla tych, którzy słuchali. Być może Rapa Nui jest małym kanarkiem w ogromnej 

kopalni świata. 

Rapa Nui jako mikrokosmos 

Prehistoria i historia Rapa Nui zostały wykorzystane jako ostrzeżenie dla większego świata, że złe rzeczy 

mogą się wydarzyć w niesprzyjających warunkach. Jednym z tych warunków może być 

niekontrolowany wzrost populacji, który przekracza ograniczone zasoby i możliwość zabezpieczenia 

wystarczającej ilości żywności. Ale w przypadku Rapa Nui możliwe jest również, że sama małość wyspy 

przyczyniła się do jej upadku. Być może zdarzały się okresy suszy, które nie pozwalały na regenerację 

zasobów naturalnych, takich jak drzewa. Niekorzystne warunki pogodowe w połączeniu z intensywną 

eksploatacją byłyby zabójcze. Jakiekolwiek wnioski można wyciągnąć z Rapa Nui, wydaje się rozsądne, 

aby duże narody i rządy uzyskały pewien wgląd w tę wiedzę. Zaczęliśmy tę książkę od stwierdzenia, że 

jednym z powodów, dla których prehistoria jest skończona, są zawarte w niej lekcje. Cóż, oto lekcja: 

nie musi dokładnie pasować do nowoczesnego świata zaawansowanych technologii. I czy naprawdę 

chcemy czekać i obserwować upadek, zanim wyciągniemy wnioski z przeszłości? O ile bardziej utrata 

światowych lasów deszczowych przekona nas, że złe rzeczy mogą się wydarzyć? Rapa Nui tak naprawdę 

nie daje jasnych odpowiedzi, ale z pewnością stawia właściwe pytania. Teraz Rapa Nui stoi przed 

nowym zestawem problemów związanych z szybkim odbudową liczby ludności w ciągu ostatniego 

stulecia. 

Możliwe, że dalsza analiza pyłków wskaże wszelkie większe zmiany we wzorcach opadów, takie jak 

okresy suszy, które przyczyniły się do utraty lasu Rapa Nuis. 

Fundusz Obrony Zasobów Naturalnych poinformował, że około 40 procent wszystkich lasów 

tropikalnych zostało wyciętych i traci się je w tempie jednego akra na sekundę. 

Rosnące bóle 

Jak już wspomniano, Rapa Nui doświadczyło gwałtownego wzrostu liczby ludności w ciągu ostatniego 

stulecia. Z pewnością nie zbliżył się do poziomu obserwowanego w czasach prehistorycznych. Ale jest 

kilka znaków na drodze symbolicznej i dosłownej, że Rapa Nui ponownie zmaga się z problemami 

demograficznymi. Oto lista takich problemów i obaw: 

* Brak odpowiednich gruntów rolnych i pomieszczeń do trzymania zwierząt 

* Ogromny napływ turystów 



* Zbyt wiele szybkich samochodów 

* Planowane główne zmiany nowego portu morskiego, bazy lotniczej i rynków 

Są to bóle wzrostowe podobne do tych, które występują w wielu miejscach. To, co sprawia, że Rapa 

Nui jest o wiele trudniejsze, to fakt, że prawdopodobnie jest mniej opcji. Być może prędkość i liczbę 

samochodów dałoby się ograniczyć. W 1998 roku na wyspie było około 2000 samochodów. Być może 

zastąpiły one wiele koni od wczesnych lat. Rozważana jest inna opcja: Rapa Nui znajduje się pod władzą 

Chile, a rząd chilijski jest właścicielem około 80 procent ziemi. Najwyraźniej w pewnym momencie po 

negocjacjach nastąpi zwolnienie własności wyspiarzy. Do tego dochodzi branża turystyczna. W 1997 

roku wyspę odwiedziło około 10 500 osób, aw ciągu kilku lat liczba ta wzrosła do 17 000. To zarówno 

dobra, jak i zła wiadomość. Dobra wiadomość dotyczy oczywiście korzyści ekonomicznych. Ale niezbyt 

dobrą wiadomością jest to, że rośnie zapotrzebowanie na budowę większego portu morskiego dla 

statków wycieczkowych. Mogłoby to skutkować ingerencją w stanowiska archeologiczne i ich 

niszczeniem. I oczywiście archeologia przyciąga tak wielu turystów na wyspę. Również pozytywnym 

aspektem turystyki jest stymulowanie działalności rzemieślniczej. Istnieje duże zapotrzebowanie na 

małe rzeźby rzeźbione w drewnie i kamieniu. Oprócz rzemiosła dla branży turystycznej, wydaje się, że 

istnieje duże zainteresowanie zachowaniem tradycji artystycznych i muzycznych. Coroczna ceremonia 

ma na celu uczczenie dziedzictwa kulturowego Rapa Nui. Poza burzliwą i burzliwą przeszłością, Rapa 

Nui ma wiele powodów do świętowania. Przetrwały wyginięcie i teraz są gotowe zbudować kolejną 

wspaniałą przyszłość, nigdy nie opuszczając wyspy. Kilka lat temu uchwalono prawo, zgodnie z którym 

własność wyspy mogli nabywać tylko członkowie grupy etnicznej Rapa Nui. 

Dołącz do wykopalisk 

University of Hawaii oferuje Archeologiczną Szkołę Polową na Rapa Nui. Uczestnicy są szkoleni we 

wszystkich aspektach archeologii prehistorycznej, gdy odzyskują artefakty i badają starożytne miejsca, 

takie jak miejsca, w których żyli starożytni wyspiarze, kamienne posągi moai i ceremonialne platformy 

ahu. Ta praca w terenie obejmuje szkolenie uczniów szkół średnich Rapa Nui. To dobre ręce, w których 

można złożyć przeszłość i przyszłość wyspy. Informacje na temat wykopalisk można znaleźć w Dodatku 

C. Teraz licytujemy Aloha na balsamiczne, palmowe Morze Południowe i kierujemy się na wietrzny 

daleki północny kraniec Oceanu Spokojnego. Most lądowy był gotowy dla migrantów do przekroczenia 

i rozpoczęcia epickiej podróży, która zaprowadzi ich przez cały Nowy Świat. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Rapa Nui zostało zasiedlone przez Polinezyjczyków około 400 r. n.e. 

* Ludność założycielska rozkwitła dzięki takim zmianom, jak megalityczna tradycja wielkich 

kamiennych posągów. 

* Około tysiąca lat temu narastające problemy związane z przeludnieniem, nadmiernym zużyciem 

zasobów, być może okresy suszy, najazdy niewolników i choroby razem zdziesiątkowały ludzi na skraj 

wyginięcia. 

* Od przełomu XIX i XX wieku nastąpiła szybka odbudowa populacji, ale teraz pojawiły się nowe 

problemy związane z brakiem gruntów rolnych, zbyt dużą liczbą samochodów i nadmiernym rozwojem. 

* Rapa Nui stało się główną atrakcją turystyczną ze względu na swoje skarby archeologiczne. 

Ameryka Północna jest teraz otwarta 



Przypomnij sobie, że dwa podstawowe tematy to zmienność biologii i kultury człowieka w czasie i 

miejscu oraz ruchy grup ludzkich i przedludzkich. Wszystko zaczęło się w Afryce, przeszło do Eurazji, a 

następnie przeniosło się do Australii i przez południowy Pacyfik. Teraz jesteśmy u progu ostatniego 

dużego wystrzelenia człowieka na powierzchnię naszej planety. Być może przewyższa to jedynie nasze 

stosunkowo niedawne lądowanie na Księżycu, które oczywiście wymagało wystrzelenia rakiety z naszej 

planety. Mówimy o migracji chodzących ludzi do tego, co tysiące lat później zostanie nazwane Nowym 

Światem, i ich ostatecznej ekspansji aż do rozdarcia Ameryki Południowej. Mówimy o tysiącach 

kilometrów w zaskakująco krótkim czasie. Ci migrujący ludzie oczywiście szli pieszo, prawdopodobnie 

pływając łódką po wybrzeżu. Ważne pytania, na które należy odpowiedzieć, to: 

Kiedy miała miejsce migracja lub migracje? 

Jakich linii dowodów używa się do śledzenia migracji? 

Jaki tryb życia prowadzili pierwsi migranci? 

Podejmiemy również dwa tematy specjalne: 

Zniknięcie dużej liczby dużych północnoamerykańskich ssaków  

Badania naukowe sprzeczne z wierzeniami rdzennych Amerykanów 

Ustawianie lodowej sceny 

Po raz kolejny przywracamy lodowce do tej części ludzkiej prehistorii. Okres ten przypada na koniec 

plejstocenu, kiedy lodowce postępowały i cofały się, bez widocznej regularności. Oczywiście to, co 

robili, oprócz oziębiania i suszenia środowiska na świecie, zamrażało duże ilości ograniczonych 

zasobów wody na Ziemi. A konsekwencją tego było obniżenie poziomu mórz. Patrząc z naszej obecnej 

perspektywy, patrzymy na region, który przedstawia przedłużenie północno-wschodniej Syberii 

zbliżające się do zachodniego przedłużenia Ameryki Północnej. Nie dotykają się, ale prawdopodobnie 

są w zasięgu wzroku w pogodne dni. Jednak w czasach postępów lodowcowych i obniżania się poziomu 

mórz obszar ten tworzył szeroką trawiastą platformę znaną jako Beringia. Gdybyś był tam wtedy, 

zobaczyłbyś Cieśninę Beringa jako Dolinę Beringa. I to właśnie utworzyło most lądowy Beringa. Byłoby 

życie zwierząt, być może wiele zwierząt. Czy istniały ludzkie grupy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 

przejdźmy do archeologii północno-wschodniej Syberii. 

Beringia to nazwa mostu lądowego łączącego północno-wschodnią Syberię i północno-zachodnią 

Amerykę. Czasami był to obszar trawiasty o szerokości 1000 mil, na którym mogły żyć duże stada 

pasących się zwierząt. 

 



Korzenie syberyjskie 

W chwili obecnej północno-wschodnia Syberia ma wiele mniej lub bardziej osiadłych grup. Większość 

z nich jest tam od jakiegoś czasu, ale żaden nie sięga aż do czasów mostu lądowego Beringa. Z różnych 

powodów politycznych i kulturowych nastąpiły pewne przesunięcia*, więc ich obecność nie pomoże w 

odpowiedzi na właśnie zadane pytanie. Ale badania archeologiczne będą. I pokazuje, że ludzie są w 

okolicy od dawna. Istnieje twierdzenie, że sięgają aż do miliona lat temu, ale jest to przedmiotem 

poważnego sporu. Wiadomo z dużą wiarygodnością, że okupacja regionu nastąpiła co najmniej o 35 

K.Y.A. Teraz stawiamy solidny fundament. Dzieje się tak mniej więcej w czasie, gdy powstałby most 

lądowy Beringa lub być może istniały krótkie rozpiętości wody - tak naprawdę nie było żadnych 

prawdziwych barier. Teraz mamy ludzi i mamy most – co dalej? A może przeprawa? Dobra, ale jest 

mały problem, z którym musimy się teraz zmierzyć. Zapis archeologiczny po północnoamerykańskiej 

stronie mostu jest nieco szczupły jak na ten wczesny okres i nie pokazuje, że którykolwiek z tych 

Syberyjczyków faktycznie odbył tę podróż. Stwórzmy trochę więcej fundamentów dla zaludnienia 

Nowego Świata, a potem powrócimy do tej żywotnej kwestii. 

Pierwsi Amerykanie byli Azjatami 

Po wtórnym odkryciu Nowego Świata przez Europejczyków istniało wiele źródeł przypisywanych 

rdzennym mieszkańcom, których napotkali. Ale rozum i podstawy nauki zastąpiły wcześniejsze 

fantazyjne pojęcia. Powszechnie przyjęto, że rdzenni Amerykanie pochodzili z Azji. Omówimy różne 

dowody zebrane na poparcie tego twierdzenia, ale na razie oto lista cech fizycznych, które są 

powszechnie wspólne dla rdzennych mieszkańców 

* Amerykanie i Azjaci: 

* Proste czarne włosy 

* Rzadkie owłosienie ciała 

* Mniej wyraźne brodawki 

* Szerokie kości policzkowe 

* Mała projekcja twarzy 

* Obecność epikantycznej fałdy oka 

Zgodnie z naszym motywem ludzkiej zmienności, chcemy podkreślić, że ta lista nie mówi, że wszystkie 

cechy będą widoczne u wszystkich osób. A stopień ich ekspresji jest również różny u różnych ludzi. 

Zakładając, że dzielenie tych cech wynika ze wspólnych przodków, powinniśmy teraz przyjrzeć się, jak 

i kiedy pierwsi Azjaci przeprawili się do Ameryki Północnej. 

Jednym z bardziej popularnych poglądów było to, że rdzenni Amerykanie byli Zaginionymi Plemionami 

Izraela. 

Fałd epikantyczny odnosi się do małego fałdu skóry, który zakrywa wewnętrzny kącik oka i może 

rozciągać się w kierunku zewnętrznego brzegu oka. 

Modelowanie migracji 

Czas i liczba migracji do Nowego Świata zostały poddane renowacji historycznej. Innymi słowy, 

wcześniej proponowane modele zostały obalone lub ulepszone w miarę pojawiania się nowych 

dowodów. Obecnie istnieją dwa główne modele do omówienia: 



* Model trójfalowy proponuje wejście do Nowego Świata w najwcześniejszym możliwym terminie 

około 12 K.Y.A. 

* Model wielokrotnej migracji zakłada, że pierwsza migracja miała miejsce 30 K.Y.A. albo więcej. 

Główną różnicą między tymi dwoma jest czas. Przyjrzyjmy się najpierw modelowi trójfalowemu. 

Należy wspomnieć, że rozsądni badacze mogą i różnią się w swoich interpretacjach, nawet jeśli używają 

tych samych linii dowodowych. Niektórzy powiedzieliby, że właśnie ta swoboda wypowiedzi sprawia, 

że badanie prehistorii ludzkości jest tak ekscytujące. 

Trzy fale, trzy linie dowodów 

Model trójfalowy próbuje zintegrować dowody pochodzące z badań nad językiem, uzębieniem i 

genetyką. Oczywiście, jeśli wszyscy trzej zgadzają się co do tego, co pokazują, powinno to stanowić 

mocne wsparcie dla proponowanego modelu lub teorii. Kategorie językowe mają tendencję do 

kierowania konstruowaniem modeli. 

Fala pierwsza 

Pierwszą falą, która przybyła do Ameryki Północnej, byli ludzie mówiący językiem Indian. Są przodkami 

ogromnej większości późniejszych rdzennych Amerykanów. Przybyli, aby okupować całą Amerykę 

Północną z wyjątkiem Alaski i północno-zachodniej Kanady, a także rozszerzyli się na Amerykę 

Środkową i Południową. 

Fala druga 

Następnie druga fala obejmowała tych, którzy mówili językiem zwanym Na-Dene. Przebywali głównie 

we wnętrzu Alaski iw Kanadzie. 

Fala trzecia 

Wreszcie trzecia grupa migrantów, która mówiła językami znanymi jako Eskimo-Aleut, przekroczyła 

Beringię i osiedliła się wzdłuż wybrzeży Alaski, w tym łańcucha wysp Aleuckich, północnej Kanady i 

Grenlandii, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu. Jak wspomniałem, kategorie językowe w pewnym 

sensie napędzają ten model. Pozostałe dwie linie dowodów informacji dentystycznej i genetycznej 

odgrywają rolę wspierającą. Kwestia głośników Amerind budzi większość krytyki modelu trzech 

migracji. Istnieje silny sprzeciw wobec twierdzenia, że ta jedna kategoria mogłaby prawdopodobnie 

odpowiadać za całą różnorodność językową widzianą od Kanady po kraniec Ameryki Południowej. Poza 

tym 12 000 lat nie daje wystarczająco dużo czasu na rozwój całej tej różnorodności. Podsumowując, 

migracji musiało być więcej i wcześniej. Model trójfalowy ma dość solidne wsparcie ze strony 

archeologii. Oto, gdzie to stoi. 

Dwa plemiona pierwotnego Na-Dene wyemigrowały później do południowo-zachodnich Stanów 

Zjednoczonych: są to Navaho i Apacze. Dowody genetyczne są w większości postrzegane jako zdolne 

do poparcia teorii trzech migracji, a także można je wykorzystać w różnych modelach, a nawet we 

wcześniejszych czasach wejścia pierwszych użytkowników języka Amerind. 

Archeologia i model trójfalowy 

Na Alasce i w Kanadzie znajduje się kilka stanowisk archeologicznych z artefaktami w postaci małych 

kamiennych ostrzy i rdzeni w kształcie klina, które są bardzo podobne do tych, które można znaleźć 

powszechnie w całej Azji. Ich daty, wiarygodnie oszacowane metodą węgla-14, skupiają się wokół 11 

K.Y.A. Ten czas pasowałby całkiem dobrze do modelu trzech fal, który rozpoczyna pierwszą falę o 12 



K.Y.A. Ale potem woda zaczyna być trochę mętna. Dzieje się tak dlatego, że w dzisiejszej Pensylwanii 

(w Meadowcroft Rockshelter), w Cacus Hill w Wirginii oraz w Chile w Ameryce Południowej 

(stanowisko Monte Verde) istnieją stanowiska datowane za pomocą węgla-14 na długo przed 12 K.Y.A. 

Jak zawsze, daty te zyskałyby na potwierdzeniu. Ale jeśli się utrzymają, to aby te witryny istniały w tym 

czasie, musiała istnieć znacznie wcześniejsza migracja. Wydaje się zatem, że model trójfalowy nie 

sprawdza się zbyt dobrze pod względem czasu, chociaż trwa debata na temat liczby migracji. Następnie 

musimy szukać dowodów na wcześniejsze wpisy do Nowego Świata. Małe grupy ludzi potrzebowałyby 

kilku tysięcy lat, aby przejść przez cały ten teren między Alaską a odległymi punktami wschodniej 

Ameryki Północnej i Ameryki Południowej - być może 7000 lub 8000 lat. Power-walking 

prawdopodobnie nie był jeszcze w modzie. 

Model migracji wielokrotnej 

Zacznijmy od archeologii. Nie ma zbyt wielu stron, niestety. 

Glottochronologia (dosłownie „czas językowy”) to formuła określająca, jak różne są dwa języki i jak 

dawno temu oddzieliły się od siebie. 

Wykop to 

Na Terytorium Jukonu w Kanadzie, niedaleko Beringii, znajduje się stanowisko Old Crow. 

Wyprodukował daty między 43 K.Y.A. i 22 K.Y.A. Istnieje pewna kwestia wiarygodności tych dat. 

Ponadto jest to dość duży zakres szacunków. 

Zegar językowy 

Chociaż niektórzy kwestionują rzetelność stosowania zmian i restrukturyzacji języka w sposób zgodny 

z zegarem, istnieją pewne podstawy, aby to zaakceptować. Dostępnych jest kilka metod oceny stopnia 

pokrewieństwa. Jedna nazywa się glottochronologia. Dowody językowe sugerują, że pierwsi migranci 

mogli przybyć co najmniej 20 000 lat temu. W rzeczywistości, przy tak dużej różnorodności językowej, 

jaka została znaleziona, data ta może zostać przesunięta do 30 K.Y.A. do 40 KYA 

Zegar genetyczny 

Niektóre z tych samych ostrzeżeń wyrażonych w odniesieniu do języka odnoszą się również do 

wykorzystywania zmian genetycznych i różnorodności do mierzenia czasu. Ale na pierwszy rzut oka ta 

linia wskazuje, że migranci z Nowego Świata oddzielili się od swoich azjatyckich odpowiedników około 

25 K.Y.A. do 20 KYA Lub, w umysłach tych, którzy bardzo akceptują dowody genetyczne, szacunki mogą 

sięgać jeszcze dalej, do, powiedzmy, 30 K.Y.A. lub, jeszcze raz, nawet 40 K.Y.A. Chociaż istnieje znaczna 

niepewność co do tego, jak daleko wstecz rozpoczął się ten wcześniejszy proces zaludniania Nowego 

Świata, rośnie pewność, że musiało to być na długo przed wieloma absolutnie datowanymi miejscami 

skupionymi wokół 12 K.Y.A. Tutaj chcemy opisać, co te strony ujawniają w odniesieniu do sposobu 

życia. 

Analiza ogólna jest wciąż rozwijana. W miarę przeprowadzania dalszych badań wydaje się całkiem 

pewne, że obraz zaludnienia Nowego Świata zacznie się wyjaśniać. 

Lud Clovis 

Północnoamerykańscy archeolodzy prehistoryczni nadali najwcześniejszemu i najlepiej określonemu 

poziomowi rozwoju kulturowego etykietę paleoindian. Ściśle związana z Paleoindianami jest 

technologia narzędziowa znana jako Clovis. Chociaż dosłownie setki witryn mają narzędzia typu Clovis, 

nazwa pochodzi od ważnej witryny w Nowym Meksyku, Co to jest narzędzie Clovis? Stosując terminy, 



które wprowadziliśmy wcześniej, jest to kamienne ostrze włóczni, które jest wytwarzane początkowo 

przez uderzenie, a następnie przez łuszczenie pod ciśnieniem. Ale jest jeszcze jeden delikatny i znaczący 

krok, zanim grot włóczni zostanie ukończony. Uderza się w podstawę lub szeroki koniec ostrza włóczni, 

co, jeśli wszystko pójdzie dobrze, usuwa płatek i pozostawia kanał lub rowek około jednej czwartej lub 

trzeciej wysokości. Dlatego często nazywa się to % rowkowanym punktem. Błędy zwykle oznaczają, że 

punkt został zrujnowany, a niektóre z tych artefaktów znajdują się również na stanowiskach. Wydaje 

się, że karbowany obszar pomaga w bezpieczniejszym mocowaniu, gdy ostrze włóczni jest 

przymocowane do drewnianego drzewca. Punkt Clovis został opracowany w Nowym Świecie; żaden 

nie występuje w Azji ani gdzie indziej. Ale pojawiają się na stanowiskach od Kanady po ten kraniec 

Ameryki Południowej, Terra del Fuego. Gdziekolwiek zostaną znalezione, daty dla miejsc mieszczą się 

w dość ciasnej grupie około 12 K.Y.A, do 10 K.Y.A. W odniesieniu do tego punktu należy zwrócić uwagę 

na dwie główne kwestie: 

* Jeśli rozwinęła się w jednym miejscu, co wydaje się prawdopodobne, technologia rozprzestrzeniła się 

bardzo szybko. 

* Jeśli rozprzestrzeniła się bardzo szybko, musiała mieć zdecydowaną przewagę nad wcześniejszymi 

technologiami. 

Przewaga oznacza tutaj skuteczność polowania, ponieważ do tego właśnie służy grot włóczni. Punkty 

Clovis są powszechnie spotykane w połączeniu z dużymi ssakami. Polowane ssaki obejmowały: 

Mastodonty 

Mamuty 

Bizon 

Konie 

Karibu 

Maska tlenowa 

Gigantyczne bobry 

Gigantyczne leniwce naziemne 

Najwyraźniej musiała istnieć skuteczność i biegłość w polowaniu. Polowano także na małe ssaki. Jak 

wkrótce omówimy, wiele gatunków dużych zwierząt wymarło 9000 lat temu. Czy myśliwi mieli coś 

wspólnego z ich wyginięciem? Lud Clovis nie był wyłącznie myśliwymi. Zbierali także korzenie, nasiona 

i jagody. W miarę kurczenia się lodowców rosła zależność od poszukiwania pożywienia. I chociaż 

łowiecko-zbieracki pakiet przygotowany przez lud Clovis był najwyraźniej bardzo udany, nie był to 

sposób na życie dla wszystkich w tym czasie. Istnieją dowody z Brazylii, że zupełnie inny rodzaj adaptacji 

działał lepiej w lasach deszczowych dorzecza Amazonki. Ta strona jest datowana na więcej niż 10 lat 

K.Y.A. Odzyskane szczątki wskazują, że ich dieta składała się z drobnej zwierzyny łownej, ptaków, ryb, 

mięczaków i owoców. Czy ci mieszkańcy lasów deszczowych mogą należeć do innej grupy migrantów 

niż lud Clovis? A może należeli do tej samej grupy, ale robili to, w czym ludzie są bardzo biegli? 

Oznaczałoby to modyfikację ich stylu życia, aby pasował do różnych sytuacji środowiskowych i 

ekologicznych. Wysoce adaptacyjna kultura pozwoliłaby na taką modyfikację. Najwyraźniej 

wymienione wcześniej grube zwierzęta nie miały takiej zdolności. Przynajmniej nastąpił poważny 

epizod wymierania. Przeanalizujmy ten temat. 



Karbowane ostrza to precyzyjnie wykonane ostrza włóczni, które wymagają specjalnych umiejętności 

w tworzeniu kanału lub rowka. Groty Clovis mają rowek około jednej trzeciej odległości od podstawy, 

podczas gdy późniejsze i generalnie mniejsze groty Folsoma mają rowki rozciągające się bliżej końca 

ostrza. 

Caverna da Pedra Pintado w brazylijskiej Amazonii może zawierać najwcześniejsze dowody sztuki 

jaskiniowej w Nowym Świecie. Na ścianach wiszą obrazy przedstawiające koła i odciski dłoni 

czerwonym pigmentem. Witryna jest datowana na około 10 K.Y.A. 

Gdzie się podziała cała megafauna? 

Paleoindianie byli znakomitymi myśliwymi. Obfitość dużych zwierząt lub megafauny prawdopodobnie 

zapewniała dobrze zaopatrzoną spiżarnię. Poza tym, z tego, czego dowiadujemy się o współczesnych 

rdzennych Amerykanach, prawdopodobnie używali oni wszystkich części zwierząt – z pewnością jako 

pożywienia, schronienia, szat i urządzeń do przenoszenia. Garbowanie skór zwierzęcych byłoby 

powszechną czynnością. Istnieje pogląd, że megafauna nie była zagrożona żadnym wielkim 

zagrożeniem ze strony drapieżników przed pojawieniem się człowieka. Oznacza to, że początkowo 

prawdopodobnie nie uciekałyby, gdy zbliżali się do nich myśliwi. Ta sytuacja zasugerowała ekologowi 

Paulowi S. Martinowi, że Paleoindianie, ze swoimi wysoce skutecznymi umiejętnościami łowieckimi, 

dokonali „przesady”, która doprowadziła do wyginięcia wielu gatunków. W ekologicznym nekrologu 

znalazły się wspaniałe mamuty i mastodonty. Ale, jak zapewne się domyślasz, hipoteza przesady nie 

jest w pełni akceptowana przez wszystkich. Nie ma zbyt wielu dowodów archeologicznych. Miejsca 

rzezi megafauny nie mają nawet zbliżonej liczby szkieletów, jaką można by przewidzieć, gdyby miały 

miejsce masowe zabójstwa. Wtedy też wiele gatunków wyginęło przed czasami łowców Clovis. Zamiast 

hipotezy przesady argumentuje się, że warunki środowiskowe po ustąpieniu lodowców szybko się 

zmieniały. Wraz z podnoszeniem się poziomu morza doszłoby do utraty siedlisk. A trend ocieplenia 

mógł być tak szybki, że formy przystosowane do zimna nie mogły dokonać niezbędnych modyfikacji. 

Krótko mówiąc, ewolucję wyprzedził zmieniający się klimat. Niektóre gatunki były w stanie ponownie 

się przystosować, o czym świadczy ciągłe istnienie karibu i wołów piżmowych. Opisaliśmy Paleoindian 

pod względem ich żłobkowanych czubków Clovis, ich sposobu życia, a teraz możliwości ich interakcji z 

wymieraniem megafauny. Następnie przyjrzymy się materiałom z ludzkiego szkieletu z tego okresu. 

Zdarzają się jeszcze rzadsze niż szkielety mamutów. Rzadkość została przekroczona przez wzmożone 

kontrowersje wokół jednego szkieletu, człowieka z Kennewick. 

W jednym z raportów stwierdzono, że megafauna w Ameryce Północnej spadła z 79 gatunków do 22 

gatunków po migracji ludzi do Nowego Świata. Niektóre wymarłe formy to mastodont, mamut, oraz 

gigantyczne bobry i leniwce naziemne. Możliwym trzecim rezultatem może być połączenie 

intensywnych praktyk łowieckich oraz długotrwałego i gwałtownego ocieplenia. Pojawiła się również 

propozycja, że duża infekcja wirusowa miała miejsce wśród dużych ssaków. Przyszłe badania mogą 

rzucić nieco światła na tę sprawę. 

Skamieniali pierwsi Amerykanie 

Dziesięciolecia szeroko zakrojonych badań archeologicznych w Nowym Świecie zaowocowały dobrą 

dokumentacją starożytnych praktyk kulturowych i dość kompletnym mapowaniem rozmieszczenia i 

datowania tych pierwszych Amerykanów. Jednak z tego wczesnego okresu było niewiele znalezionych 

szczątków ludzkich szkieletów, a to, co zostało znalezione, jest szeroko rozrzucone po całym kraju. Oto 

lista bardziej znanych znalezisk: 

Wyspa Santa Rosa, Kalifornia, datowana na 13 K.Y.A. 



„Człowiek” z Midland, Teksas, datowany na 11,6 K.Y.A. 

Czaszka Marines, Waszyngton, datowana na 11,5 K.Y.A -10,5 K.Y.A. 

Minnesota „Człowiek”, Minnesota, datowany na 11,5 K.Y.A.-10,5 K.Y.A. 

Tepexpan , Meksyk, datowany na 11,5 K.Y.A -10,5 K.Y.A. 

Nadal nie ma pewności co do datowania tych znalezisk, chociaż istnieje dość ścisłe skupienie. Jeśli 

chodzi o cechy fizyczne, niektóre materiały nie są bardzo dobrze zachowane, ale to, co można zobaczyć, 

jest zgodne z określaniem ich jako rdzennych Amerykanów. Należy zauważyć, że spodziewana jest 

zmienność biologiczna, zwłaszcza w przypadku szerokiego rozmieszczenia odzyskanych materiałów. 

Ale znaleziono inne materiały szkieletowe, które zaczynają rodzić pytania o to, kim są i skąd pochodzą. 

Oto ta lista: 

Luzia, Brazylia, 11 K.Y.A. 

Spirit Cave, Nevada, datowana na 9,4 K.Y.A. 

Kennewick, Waszyngton, datowany na 93 K.Y.A. 

Mówi się, że dwa ostatnie z nich mają cechy fizyczne, które nie przypominają rdzennych Amerykanów 

ani Azjatów. Cechy, które wchodzą w grę, to bardziej płaska twarz i bardziej spiczasta szczęka w 

porównaniu z większą projekcją twarzy i kwadratową szczęką. W rzeczywistości, jeśli chodzi o 

Kennewick, do dyskusji wprowadzono takie etykiety, jak Caucasoid i European. Dyskusja wywołała 

kontrowersje i konflikty między różnymi zainteresowanymi stronami. Z jednej strony są 

przedstawiciele plemion Indian amerykańskich, którzy twierdzą, że Kennewick jest rdzennym 

Amerykaninem, ponieważ pochodzi sprzed przybycia Kolumba do Nowego Świata. Kilka 

stowarzyszonych plemion zażądało zwolnienia Kennewicka w celu właściwego pochówku. Po drugiej 

stronie jest grupa badaczy, którzy szukają dostępu do materiału kostnego. Chcą przestudiować 

materiał, oczekując, że dalsze badania mogą rzucić nieco światła na tożsamość populacji szkieletu. 

Ostateczna decyzja dotycząca Kennewicka jest obecnie przedmiotem postępowania sądowego 

mającego na celu rozwiązanie sporu. Na razie wydaje się, że dozwolone będzie dodatkowe badanie 

Kennewicka. To, co się wtedy stanie, będzie zależało od wyników badań. Niektóre badania antropologii 

fizycznej zaczynają pokazywać, że pierwsi migranci do Nowego Świata nie wyglądali jak Azjaci czy 

rdzenni Amerykanie, jak to zwykle definiuje się. Ale to nie znaczy, że nie byli pochodzenia azjatyckiego. 

Sugeruje się, że pierwsze skrzyżowanie Beringii zostało dokonane przez Azjatów ze znacznie 

wcześniejszego okresu, zanim rozwinęły się cechy fizyczne nowszych Azjatów, takie jak bardziej 

zaokrąglone głowy i szersze kości policzkowe. Jeszcze raz należy podkreślić, że każda populacja jest 

zmienna, a jednostki mogą różnić się i różnią się od tego, co uważa się za typowy wygląd fizyczny. 

Wspomnieliśmy, że dowody archeologiczne wskazują na wcześniejszą migrację, która miała miejsce 

przed ludem Clovis. Sugerują to również zegary językowe i genetyczne. Jedna z propozycji jest taka, że 

pierwszego skrzyżowania Beringii dokonali ludzie z Azji, zanim rozwinęli swój nowszy wygląd fizyczny. 

Ci ludzie podróżowali wzdłuż wybrzeża. Następnie druga migracja, prawdopodobnie przez 

wewnętrzne, wolne od lodu korytarze, dotyczyła późniejszych Azjatów, ze zmienioną fizycznością 

cechy. Byli to przodkowie współczesnych rdzennych Amerykanów. Ale jak wielokrotnie widzieliśmy w 

tej książce, tę propozycję należy traktować jako wstępną iz pewnością wymagającą dalszych badań. W 

tym rozdziale opisano paleoindyjskich łowców grubego zwierza, znanych jako Clovis. W następnym 

rozdziale kontynuujemy ten temat, aby przedstawić łowców wielorybów z północnej Alaski.  

Zarówno Midland „'Man”, jak i Minnesota „Man” zostały później określone jako kobiety. 



Prawo publiczne reguluje dystrybucję odzyskanych szczątków szpikulca zidentyfikowanych jako 

rdzenni Amerykanie. To jest ustawa o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów, czyli 

NAGPRA. NAGPRA może wejść w grę w przypadku Kennewicka. 

Prowadzone są dalsze badania w celu określenia czasu i tras migracji z Nowego Świata. Obecnie uważa 

się, że jedna z ulubionych tras prowadziła wzdłuż zachodniego wybrzeża obu Ameryk. Następnie jest 

trasa wewnętrzna. Należy to jednak rozważyć w świetle postępów lodowców i możliwości 

przemieszczania się między lodowcami w korytarzach wolnych od lodu. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Solidne dowody wskazują, że Nowy Świat został zasiedlony co najmniej przez 12 K.Y.A. 

* Mnożą się dowody na znacznie wcześniejszą migrację po 20 K.Y.A. 

* Łowcy grubego zwierza z Clovis byli bardzo skuteczni, ale nie jest jasne, czy odegrali główną rolę w 

wyginięciu megafauny. 

* Toczący się spór koncentruje się na rozmieszczeniu szkieletu z Kennewick i ogólnie na pytaniu, jak 

wyglądali pierwsi osadnicy w Nowym Świecie. 

Łowcy z Północy, Ocaleni z Lodowego Aoe 

Prześledziliśmy osadnictwo ludzkie w Nowym Świecie przez Beringię. Będąc na miejscu, Beringia 

oferowała zarówno ludziom, jak i zwierzętom łatwy dostęp przez dwa występy lądu. Jeden nazywa się 

Półwysep Chuckchi, który rozciąga się po stronie azjatyckiej. Drugi to półwysep Seward, rozciągający 

się na zachód od strony północnoamerykańskiej. Zwierzęta i ludzie chodzili tam iz powrotem przez 

Beringię. W tym rozdziale skupimy się na grupach ludzkich, które w pewnym momencie osiedliły się po 

stronie Ameryki Północnej na obszarze znanym obecnie jako stan Alaska. Eskimosi to szczególna grupa, 

na którą patrzymy, a ich działalność wielorybnicza przyciąga naszą szczególną uwagę. Rozważ to użycie 

analogii etnograficznej. Możemy uzyskać pewien wgląd w pierwszych migrantów do Nowego Świata, 

a także zauważono, że mogą to być znacznie ponad 20 000 lat temu. Analogia etnograficzna nie jest 

dowodem na to, co było kiedyś, ale sugeruje możliwe przeszłe zachowania, które inaczej nie zostałyby 

zachowane. Nasza linia czasu, w której patrzymy na Eskimosów, przypada na czas kontaktu z Europą 

pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Wspomniane zostaną również główne zmiany w kulturze 

Eskimosów, jakie zaszły od tego wczesnego okresu kontaktu. 

Na wschód od Beringii 

Mówiliśmy o trójfalowym modelu migracji i zastosowaniu w nim głównych podziałów językowych. 

Tutaj interesują nas dwie przybyłe później dywizje, a mianowicie Na-Dene i Eskimo-Aleuts. Ich czas 

wkroczenia do Ameryki Północnej to około 5000 lub więcej lat temu. Oto gdzie te grupy znalazły się na 

dzisiejszej Alasce. 



 

Nad lądem i w górę rzek 

Na-Dene zamieszkiwali wewnętrzne części, podróżując dolinami rzek iw większości przebywali na 

obszarach porośniętych drzewami. Osiedlili się także w regionie przybrzeżnym południowo-wschodniej 

Alaski. Ich grupą językową jest Atabascan, a dziś niektórzy są znani w Gwich'in, którzy mieszkają w 

pobliżu Fairbanks. 

Island Hopping w Arktyce 

W pewnym sensie Aleutowie przypominają swoich odpowiedników na południowym Pacyfiku, z tą 

różnicą, że warunki są znacznie ostrzejsze, a odległości morskich podróży nie są aż tak duże. Ale silne 

umiejętności nawigacyjne nadal wchodziły w grę, gdy zasiedlali łańcuch Wysp Aleuckich, wyspa po 

wyspie, kierując się na zachód. Podróż na otwarte morze odbywała się kajakiem. Kajak ma kształt nieco 

czółna i jest bardzo skuteczny pod względem szybkości i manewrowania. Aleutowie są blisko 

spokrewnieni z mieszkańcami wyspy Kodiak, Koniagami. Ta grupa zasiedliła również łańcuch wysp 

Kodiak, czyli archipelag. Wyspa Chirikof w czasach historycznych była okupowana przez Rosjan, którzy 

mogli wykorzystywać wyspę jako kolonię karną lub trzymać tam tubylców do polowania na lwy 

morskie, które miały na wyspie kolonię. 

Korytarze Karibu 

Niektóre grupy Eskimosów również zasiedliły wnętrze. Na ogół mieszkali na północ od Na-Dene. Ta 

wewnętrzna grupa nazywa się Nunamiut i dziś mieszka w paśmie górskim Brooks. Ich utrzymanie było 

częściowo oparte na migrujących stadach karibu, które przemierzały górskie przełęcze w drodze do iz 

powrotem ze swoich grup hodowlanych i cielęcych na północnym zboczu Alaski. Koniagowie, a może 

Aleui, dotarli aż do wyspy Chirikof, maleńkiego skrawka lądu odizolowanego na północnym Pacyfiku. 

Chirikof można uznać za Północną Wyspę Taster, bardzo małą i bezdrzewną, ale także pozbawioną 

kamiennych posągów. 

Eskimosi z Kanady są ogólnie określani jako Enuici 

Wybrzeża 

Są też grupy Eskimosów, które osiedliły się na zachodnich i północno-zachodnich wybrzeżach Alaski. 

Koncentrujemy się na tych, którzy mieszkali mniej więcej od dzisiejszego Point Hope do obszaru Point 

Barrow. Są to dzisiejsze społeczności o ugruntowanej pozycji i były okupowane przez tysiące lat. Ich 



język nazywa się Tnupiaq; podobnie, imię ludu to Inupiat. Następnie chcemy nakreślić niektóre z 

ważniejszych interakcji, które miały miejsce między tymi grupami. 

Być w kontakcie 

Chociaż osadnictwo miało miejsce na niektórych obszarach, grupy te były również bardzo mobilne - i 

musiały być, aby przetrwać. Zwierzyna łowna i ryby, ich podstawowe pożywienie, nie zawsze były 

wystarczające na tym samym obszarze rok po roku. Oznaczało to podróżowanie w poszukiwaniu 

pożywienia. A podróże oznaczały kontakty. Ale podróżowanie odbywało się również ze względów 

społecznych i ekonomicznych. Ludzie pragnęli utrzymywać kontakt z bliskimi i przyjaciółmi. I były 

korzyści, gdy można było wymieniać przedmioty handlowe. Następnie omawiamy główne kontakty, 

które miały miejsce. 

Eskimosi syberyjscy i alaskańscy 

Trudno powiedzieć, czy Eskimosi syberyjscy i alaskańscy rzeczywiście się od siebie oddzielili, chyba że 

chodzi o dominujące narody zaangażowane dzisiaj. Oczywiste jest, że rodziny po obu stronach Prostoty 

Beringa utrzymywały swoje powiązania. Dość wąska prosta, o długości 50 mil lub mniej, nie stanowiła 

przeszkody dla kajakarzy, a zimą można było ją przebyć po twardym lodzie. W połowie podróży 

znajduje się również kilka małych wysp. 

Aleuci i Koniagowie 

Wspomnieliśmy, że Aleutowie i Koniagowie są blisko spokrewnieni. Istnieją relacje, że kajakarze 

odbywali podróż tam iz powrotem. W jednym przypadku było to przeniesienie kobiety z Aleutów do 

Kodiak w celu zawarcia małżeństwa. Do spływu wykorzystano specjalny trzylukowy kajak. 

Inuici i Nunamiotowie 

Kontakty między przybrzeżnymi i śródlądowymi Eskimosami były regularne. Podróże odbywały się na 

ogół wzdłuż głównych rzek, takich jak Colville i Kuk. Były przeznaczone na handel i mogły również 

obejmować wymianę kobiet do małżeństwa. Wnętrze było również znacznie mniej niezawodnym 

obszarem polowań na karibu. Czasami chodziło o to, że karibu przechodził przez inną przełęcz niż ta, 

na której Nunamiutowie rozbili obóz. W ten sposób głód i głód od czasu do czasu wyczerpywały 

Nunamiutów. Mogło to nastąpić po tym, jak przybrzeżni Inupiaci przenieśli się do wnętrza, aby 

odbudować populację. 

Wyspy Diomedesa znajdują się mniej więcej w połowie Cieśniny Beringa, a między nimi przechodzi 

Międzynarodowa Linia Daty. Little Diomede jest własnością Stanów Zjednoczonych, a Big Diomede jest 

własnością Rosji. Jest prawdopodobne, że w tym czasie między tymi dwiema wyspami nadal ma 

miejsce kontakt międzyludzki. 

 

Nunamiutowie i Atabaskowie 

Czasami przecinały się południowe krańce Nunamiut i północne obszary Atabasków. Chociaż mogły 

istnieć wrogości, były też przyjazne stosunki. Kontakty te odbywały się wzdłuż rzek takich jak Kobuk. 

Dziś po drugiej stronie rzeki Alatna znajdują się wioski Nunamiut i Atabascan. Po raz kolejny wczesne 

kontakty służyły handlowi i kontaktom towarzyskim, chociaż zdarzały się również małżeństwa. 

Różnorodność i zasięg kontaktów między grupami może posłużyć do przemyśleń na temat przeszłości 

wszystkich grup hominidów. Chociaż prehistoryczne powiązania pierwszych migrantów do Azji czy 

Europy nie były takie same, jak tutaj, zyskujemy pewną perspektywę tego, jak mogli wyglądać. 



Przechodzimy teraz do działalności łowieckiej, która zapewnia również model tego, jak mogły wyglądać 

wcześniejsze dni łowców grubego zwierza w innych częściach świata. Istnieje propozycja, że 

przodkowie Nunamiutów i Atabasków byli w rzeczywistości znacznie bliżej spokrewnieni. W 

rzeczywistości mogli być w zasadzie tą samą grupą, która weszła do Nowego Świata, a następnie 

podzieliła się na dwie grupy. Dodatkowe badania mogą wyjaśnić ten problem. 

Wieloryb -polowanie 

Eskimosi Inuków rozwinęli sposób życia, który zapewniał przetrwanie w ekstremalnych warunkach 

środowiskowych. Wkrótce przyjrzymy się niektórym z tych wydarzeń, ale tutaj koncentrujemy się na 

polowaniu na wieloryby. 

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja 

Wieloryby migrują wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej i kierują się aż do Oceanu 

Arktycznego i Morza Beauforta. Niektóre miejsca wzdłuż wybrzeża Alaski zbliżają ich do brzegu. Jedną 

z takich lokacji jest Point Hope. Imię Inupiaq to Tigara, co oznacza „spiczasty palec”. To opisuje wąski 

pas lądu wystający do oceanu. Tigara jest już położona na półwyspowym przedłużeniu lądu. A to dałoby 

łowcom wielorybów bliższy dostęp do ich migrujących posiłków. Inną doskonałą lokalizacją był Point 

Barrow. Point Barrow również znajduje się na występie lądowym i znajduje się na rogu lądu, który 

wymaga od wielorybów gwałtownego skrętu w prawo, gdy opuszczają Ocean Arktyczny i wpływają do 

Morza Beauforta podczas wiosennej migracji. Do tych korzystnych miejsc dołączyło wiele innych w 

całej prehistorii działalności wielorybniczej wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża Alaski. Przyjrzyjmy 

się, co to oznaczało w przeszłości. 

Zarówno Point Hope, jak i Point Barrow są dziś aktywnymi społecznościami wielorybniczymi. 

Polowanie na Bowheada 

Zwykłym gatunkiem wieloryba, na który polowano, był bowhead. Dostarczał pożywienia, fiszbin do 

wyrobu przedmiotów i kości do budowy schronień. Czasami polowano także na inne rodzaje 

wielorybów. Dość często był to mały wieloryb bieługa, który podróżuje w dużych strąkach lub grupach. 

Te strąki można było wbić do małych wlotów, gdzie łatwiej było harpunować bieługę. Fiszbina to 

twarde, wyglądające na plastikowe talerze z owłosionymi krawędziami, których wieloryby używają do 

odfiltrowywania małych produktów z owoców morza, takich jak zooplankton. Wiele płyt o długości 

około 7 do 8 stóp zwisa z górnej szczęki wieloryba dziobowego. 

Szef lub Kapitan 

Na wieloryby polowała załoga złożona z około sześciu ludzi, dobrze zorganizowana, jak można sobie 

wyobrazić, ponieważ było to przedsięwzięcie wysokiego ryzyka. Na czele załogi stał kapitan łodzi lub 

umialik. Był na tyle bogaty, że miał łódź i niezbędne narzędzia pracy. Używana łódź była dość dużym 

otwartym statkiem, zwanym umiakiem, który był wykonany ze skóry morsa. Nie przeciekał, ale musiał 

okresowo wysychać. Umiak był przeciągany po lodzie morskim w celu otwarcia cieków wodnych. 

Czasami myśliwi mogli pozostać na krawędzi lodu, ale poza tym używali łodzi, aby zwiększyć swoje 

szanse na przechwycenie dużego dziobu. 

Zestaw narzędzi do wielorybnictwa 

Niezbędny sprzęt poza łodzią był prosty, ale bardzo wydajny i skuteczny. Narzędzia obejmowały 

odłączane ostrze harpuna z przegubową główką i jego trzonek, pływak liniowy i pęcherzowy, lance i 

ulus. To odpowiednik najnowocześniejszego sprzętu w świecie prehistorycznym. Harpun dwugłowy był 

szczególnie innowacyjny. Po uderzeniu w wieloryba trzonek odpadł, a główka harpuna obróciła się na 



boki z przymocowaną linką i pływakiem. Pamiętasz, jak wprowadziliśmy innowację w postaci narzędzi 

kompozytowych? Oto wysokość takich. W pozycji obróconej grot harpuna miał mniejsze szanse na 

wysunięcie się, gdy ranny wieloryb przyspieszył. Podwójne cele liny i spławika pęcherzowego polegały 

na zmęczeniu wieloryba i pomocy myśliwym w śledzeniu, dokąd zmierza. 

Ulus to noże w kształcie półksiężyca, tradycyjnie wykonane z łupka. Zakrzywiona powierzchnia 

wydłużyła działanie tnące. 

Ta metoda polowania, jak powiedziano, jest zarówno prosta, jak i skuteczna. Kilka uderzonych 

wielorybów zginęło. Mogło to zająć godziny, a nawet dni, ale prawie wszystkie wieloryby zostały 

odzyskane. Wskaźnik sukcesu dzisiaj nie jest tak dobry, jak w przeszłości. Wkrótce po odzyskaniu 

wieloryba Inuków podziękował duchowi wieloryba za pozwolenie na złapanie go. Inupiaci zawsze 

pamiętali, że odpowiednie uspokojenie było niezbędne dla ich sukcesu łowieckiego. Następnym 

krokiem w procesie wydobywania było wyciągnięcie wieloryba na lód lub rozpoczęcie rzeź go z 

krawędzi lodu. Lance o długich ostrzach były używane przez myśliwych do otwierania wieloryba, a ulus 

ciąć duże kawałki na mniejsze kawałki. Kawałki czego? Termin Inuków określający skórę i tłuszcz 

wieloryba (tłuszcz) to muktuk lub maktak. Kawałki te miały kilka cali grubości, a po usunięciu mięso 

wieloryba zostało odcięte od tuszy. Jak sobie wyobrażasz, ładunek muktuk i mięsa jest ciężki. 

Dostarczenie go z powrotem na brzeg oznaczało załadowanie go do umiaka i przeciągnięcie go z 

powrotem lub załadowanie sań i pozwolenie psiemu zaprzęgowi na odholowanie go z powrotem. 

Nowoczesny sprzęt wielorybniczy obejmuje aluminiowe łodzie i strzałki bombowe lub ładunki 

wybuchowe. Wskaźnik sukcesu w odzyskiwaniu uderzonych wielorybów przy użyciu tego sprzętu nie 

jest tak wysoki, jak w przypadku metody tradycyjnej. 

Nowoczesne wyposażenie obejmuje skutery śnieżne do ciągnięcia. Skutery śnieżne mogą mieć większą 

moc, ale mądrzy weterani powiedzieli, że jeśli się zepsuje i złapie cię wielka burza śnieżna daleko od 

domu, nie możesz tego zjeść tak, jak psy. 

Kto wpuścił wilki? 

Zespoły psów były ważnym elementem przetrwania Eskimosów w Arktyce. Nie wiadomo na pewno, 

jak długo byli w pobliżu. Kości psa i kości wilka wyglądają bardzo podobnie. Ostatnie badania 

genetyczne wskazują, że wilki zostały udomowione jako psy w Azji około 15 000 lat temu. Wygląda na 

to, że niektóre wilki mogły kręcić się wokół ludzi, aby uzyskać dostęp do łatwiejszego posiłku z 

jałmużny. W tym sensie wilki oswoiły się. A po stuleciach rozmnażania najwyraźniej są najlepszymi ze 

wszystkich zwierząt zdolnymi do „odczytywania” ludzkich wskazówek behawioralnych. Wielu 

właścicieli psów może to potwierdzić. 

Praktyką niektórych Eskimosów i Atabaskańczyków było zezwalanie na krzyżowanie się psów z wilkami. 

Mogło to przywrócić pewne pożądane cechy, które zostały usunięte przez selektywną hodowlę 

udomowionego psa. 

Wieloryb - uczta 

Pod kierownictwem kapitana umialika dystrybucja muktuka i mięsa wieloryba odbywała się według 

uporządkowanego schematu. Zwykle każda rodzina otrzymywała jakieś. Nadmiar wieloryba można 

umieścić w podziemnych skrytkach wykopanych z wiecznej zmarzliny. Lodówki tutaj nie są potrzebne. 

Część mięsa przechowywano w środku i chociaż się „obróciło” lub poddało fermentacji, zwykle można 

było je jeść bez szkody dla osoby, o ile garnek był regularnie mieszany. Niestety, w niektórych 

zgłoszonych przypadkach przechowywane mięso i soki powodowały zatrucie jadem kiełbasianym w 

pozbawionym powietrza dnie pojemnika, ze śmiertelnymi konsekwencjami dla tych, którzy je zjedli. 



Uroczystości 

Udane polowanie na wieloryby lub sezon był powodem do świętowania podczas ceremonii zwanej 

nalukataq. Po pierwsze, była mowa o rozmieszczeniu wielorybów. Następnie odbyły się zawody 

biegowe i inne zajęcia sportowe. Jednym z ciekawszych był rzut kocem. Osoby umieszczano na środku 

koca ze skóry i wielokrotnie podrzucano coraz wyżej. Wprawny „tossie” mógł wykonywać akrobatyczne 

ruchy w powietrzu, a ten człowiek miał również nadzieję, że „podrzucający” nie wytrącili go z 

równowagi, tak że nie trafił w koc i wylądował na znacznie twardszym gruncie. Paleopatolodzy mogą 

zwracać uwagę na wysoką częstotliwość złamań rąk i nóg. 

Taniec i bębnienie 

Były też okazje do tańca i bębnienia. Instrument perkusyjny był jak jelito morsa ciasno rozciągnięte na 

ramie. Po uderzeniu wydał ostry, rezonujący łoskot. Kilku perkusistów uderzało jednocześnie, podczas 

gdy tancerze tańczyli. Mężczyźni wykonali krok przypominający tupanie, jakby mogli odtworzyć historię 

polowania na fokę i polowanie harpunem. Kobiety były nieco mniej aktywne i kołysały się w rytmie. 

Niech rozpoczną się igrzyska 

Eskimosi brali udział w różnego rodzaju zawodach lekkoatletycznych. Wiele z nich było testami siły, 

wytrwałości i wytrzymałości na ból. To niektóre z cech, które były ważne dla przetrwania, a gry były 

okazją do ich ćwiczenia i doskonalenia. Wykonywanie tych zawodów lekkoatletycznych sięgało czasów 

współczesnych, kiedy Eskimosi i Atabaskanie spotykali się co roku na Igrzyskach Olimpijskich rdzennych 

Amerykanów odbywających się w sali gimnastycznej w Fairbanks. Był to również czas na rywalizację w 

innych tradycyjnych umiejętnościach, takich jak obdzieranie fok ze skóry za pomocą wrzodziejącego 

zapalenia skóry lub utrzymywanie płonącej lampy na olej z fok. Mogą być również konkursy śpiewu, 

tańca i gry na bębnach. W ten sposób przeszłość zostaje ożywiona i ożywiona. A dla tych, którzy 

oglądają, jest to okazja do zaobserwowania, jak to mogło wyglądać w jakimś wcześniejszym czasie i 

miejscu. Tutaj chcemy wrócić do tego wcześniejszego dnia, aby opisać więcej tradycyjnego sposobu 

życia Inuków. 

Nie przez samego wieloryba 

Choć było to ważne, polowanie na wieloryby nie było jedynym zajęciem pozwalającym na utrzymanie 

się Inuków. Prowadzili oni szereg innych polowań i rybołówstwa. Zbieranie ograniczało się raczej do 

jagód. Istnieją wyraźne dowody na to, że szeroko i prawdopodobnie mądrze wykorzystywali swoje 

zasoby środowiskowe. Oto lista innych rodzajów działalności łowieckiej i zbierackiej prowadzonej przez 

Inuków Eskimosów: 

 Polowanie na foki i morsy 

 Polowanie na karibu 

 Polowanie na niedźwiedzie polarne 

 Siatka na kaczki i pardwę 

 Wędkarstwo, zwłaszcza wybiegi z łososiem 

 Zbieranie jagód 

 

Jak widać, ta dieta jest bogata w białko zwierzęce i tłuszcze. Ale jako źródło kalorii i niezbędnych 

składników diety są one znacznie lepsze niż węglowodany. Jedna pozycja w menu najwyraźniej czasami 

powodowała problemy: wątroba niedźwiedzia polarnego, która zawiera duże ilości witaminy A. Istnieją 

doniesienia o toksyczności witaminy A prowadzącej do śmierci, a także o możliwym przypadku 



niezakończonym zgonem. W tym ostatnim przypadku mówiono, że skóra i włosy tej osoby stały się 

białe. W wielkim schemacie rzeczy było to prawdopodobnie niewielkie w porównaniu z faktycznym 

polowaniem na niedźwiedzia polarnego. W rzeczywistości mówi się, że rola myśliwego i zwierzyny jest 

często zamieniana. Wynik może faktycznie przemawiać na korzyść niedźwiedzia polarnego. 

Mówi się, że Eskimosi praktykowali formę ochrony opartą na zrozumieniu ekologii i ograniczonej 

podaży. Mogło tak być, a może po prostu nie mieli technologii, która pozwalałaby na nadużywanie lub 

znaczne wyczerpywanie zasobów. Potrzebne są dalsze badania na ten temat. 

Kilkadziesiąt lat temu było zagadką, dlaczego Eskimosi nie cierpią na niedobór witaminy C prowadzący 

do szkorbutu. Albo dlaczego nie mieli wysokiego wskaźnika chorób serca. Pozyskiwali witaminę C z 

surowego mięsa i spożywali duże ilości przyjaznych dla serca olejów rybnych. 

Święto lub Głód 

Oczywiście były okresy, kiedy jedzenia było pod dostatkiem. W tym czasie zjadano duże ilości. Przy 

dużym spożyciu pokarmu jednym z efektów ubocznych jest generowanie dużej ilości ciepła ciała. I to 

jest dobre, jeśli mieszkasz w Arktyce. Mówiąc trochę inaczej, dieta Eskimosów nie byłaby łatwa do 

dostosowania, gdybyś mieszkał w tropikach. Po drugiej stronie medalu były też chude dni, okresy głodu 

i głodu. Epizody te były prawdopodobnie lokalne, obejmowały małe grupy i częściej miały miejsce w 

głębi lądu niż na wybrzeżu. Duże stada karibu nie zawsze migrowały przez górskie przełęcze, na których 

osiedlili się ludzie. Oznaczałoby to niedobór tego ważnego produktu spożywczego. Wtedy też bardziej 

narażone dzieci i osoby starsze były bardziej narażone na śmierć w czasach niedoborów żywności. 

Wspomniane wcześniej dzielenie się etyką żywieniową pomogło złagodzić dobre i złe czasy, a na tym 

ogólnie skorzystali Inupiaci. Teraz możemy przyjrzeć się bliżej kulturze Inuków. 

Grupy śródlądowe żyły, a niektóre nadal mieszkają, na obszarze obecnie wyznaczonym jako Narodowy 

Rezerwat Dzikiej Przyrody Arktyki. Senat USA zablokował próbę obecnej administracji w 2002 roku, 

aby otworzyć ANWR do wierceń naftowych. Prawdopodobnie będzie podejmowanych więcej prób. 

Mówi się, że Eskimosi praktykują „porzucanie dziadków”. Częściej dziadkowie uznali, że nie nadążają 

już za grupą w ruchu, a być może w poszukiwaniu pożywienia. Więc dobrowolnie zostali w tyle, zamiast 

stać się ciężarem 

Duch wspólnoty 

Osady Inuków wzdłuż północno-zachodnich wybrzeży Alaski były trwałe; przynajmniej kilka 

przypominało Point Hope i Point Barrow. Oznaczało to, że w dobrych czasach populacja miała 

tendencję do wzrostu. Ale warunki prawdopodobnie nigdy nie były tak obfite, aby wzrost liczby 

ludności wymknął się spod kontroli i doprowadził do nadmiernego wykorzystania zasobów. Daje to 

zupełnie inny widok w porównaniu z Wyspą Wielkanocną. Społeczność prosperowała dzięki 

promowaniu wartości współpracy i dzielenia się. Ale współzawodnictwo i autonomia lub niezależność 

były również wychwalanymi cnotami. Ta kombinacja może zapewnić pomyślne przetrwanie – to znaczy 

te wartości wraz z niesamowitą zdolnością Inuków do opracowania technologii wydobywania życia z 

trudnego i bezlitosnego środowiska. 

Więzy rodzinne 

Inupiaci mieli podstawowe jednostki rodzinne złożone z członków zarówno ze strony ojca, jak i matki. 

Więc to byłaby podwójna rodzina. Jeśli społeczność była wystarczająco duża, istniała praktyka 

endogamii małżeńskiej. W przeciwnym razie może zajść konieczność wybrania partnera z innej 

społeczności. Tu rolę mogłyby odegrać spotkania handlowe i targi. 



Tata zostaje w domu 

Kiedy małżonkowie pochodzili z innej społeczności, najczęściej żona przenosiła się z innego miejsca. To 

się nazywa patrylokalność. Jednym z powodów patrylokalizacji w przypadku Inuków jest to, że 

mężczyźni znaliby tereny łowieckie i rybackie ich ojca. Znajomość pomocy może pomóc w zapewnieniu 

sukcesu w działaniach związanych z utrzymaniem. Sukces był również w dużym stopniu zależny od 

wysiłków kobiet. Kobiety były niezbędne dla ekonomicznego dobrobytu rodziny. To oni byli 

odpowiedzialni za przygotowanie i ugotowanie, powiedzmy, foki po przywiezieniu jej do domu. Istnieje 

również uznanie, że Inupiaci szanują granice geograficzne i nie wkroczyliby dobrowolnie na czyjeś 

terytorium - przynajmniej nie zrobiliby tego bez groźby pobicia lub czegoś gorszego. Istniały sposoby 

łączenia się z innymi społecznościami w przyjaznych stosunkach. Jednym z nich było ustalanie 

partnerów łowieckich. Ci partnerzy nie byli spokrewnieni ani bardzo daleko spokrewnieni, ale 

zachowywali się wobec siebie tak, jakby byli bliskimi krewnymi. I jak wspomniano wcześniej, 

przybrzeżni Inupiaci czasami migrowali w głąb lądu, albo z wyboru, albo w celu zastąpienia tych, którzy 

stracili z powodu głodu. Te posunięcia miały tendencję do cementowania relacji między 

społecznościami. W końcu przemoc czasami wybuchała między grupami, ale przeważnie udawało się 

jej uniknąć, przestrzegając pewnych dobrze rozumianych zasad postępowania. Wspomnieliśmy o 

trudnych warunkach życia w Arktyce. To może sprawić, że wielu z nas pomyśli o mieszkaniu i odzieży. 

Oto kilka informacji na te tematy. 

Endogamia odnosi się do zestawu reguł małżeńskich, które wymagają wyboru odpowiednich 

partnerów z określonej granicy, takiej jak wieś lub społeczność. Egzogamia ustanawia zasady, które 

wymagają zawierania małżeństw z partnerami poza pewnymi granicami, takimi jak wieś lub stopień 

pokrewieństwa. Patrilokalność to zasada zamieszkania, która określa, że mąż pozostaje w domu, w 

miejscu ojca, a jego żona przeprowadza się do jego miejscowości. 

Eskimos zaangażował się w praktykę zwaną zamianą żon. Opierało się to bardziej na potrzebie pomocy 

kobiety niż na związku seksualnym. Polscy partnerzy wymieniali się żonami, na przykład, gdy żona 

jednego z mężczyzn była w ciąży i nie mogła bezpiecznie wybrać się na polowanie. 

Schronienie i odzież 

Nikt nie byłby zdziwiony, gdybym powiedział, że na północno-zachodniej Alasce zrobiło się zimno. Ale 

wielu może być zaskoczonych, gdy dowie się, że na tym obszarze nie ma dużo śniegu. Jest to 

praktycznie pustynia pod względem rocznych opadów, z około 6 do 8 cali. To jest mniej niż to co 

otrzymał na pustyni Mojave. Oczywiście śnieg, który spadł jesienią, utrzymywał się prawie do 

wiosennej odwilży w kwietniu lub maju. Ten brak dobrych opadów śniegu w obszarze tundry na 

północnym zboczu Alaski ograniczył budowę tego, co jest powszechnie znane jako eskimoskie igloo. 

Igloo zostały zbudowane jako tymczasowe mieszkania w czasie wyprawy myśliwskiej w głąb lądu. Ale 

na wybrzeżu po prostu nie było odpowiednich warunków śniegowych. A schronienie tak powszechnie 

używane przez ludy prehistoryczne, jaskinia, nie było zbyt dostępne w płaskiej tundrze i przybrzeżnych 

regionach Alaski*. Musiały więc służyć temu celowi inne formy. 

Igloo jest rodzimym terminem oznaczającym „dom”, ale ogólnie odnosi się do konstrukcji w kształcie 

kopuły wykonanej z bloków śniegu. Są one bardzo wydajne w utrzymywaniu ciepła, a wraz z tradycyjną 

lampą naftową mogą podnieść temperaturę wewnętrzną do 90°F. To dość ciepło, ale też całkiem 

zadymione. 

Dom na Ziemi 



Jeden rodzaj konstrukcji budował domy z kawałków darni. Mogą być ułożone w stos na nasypie lub 

mogą być podparte kośćmi żeber wielorybów lub drewnem wyrzuconym na brzeg. Czasami używano 

również kamiennych ścian. Domy z darni budowane były również przez śródlądowych Nunamiutów. W 

czasach nowożytnych, kiedy otrzymywali materiały do budowy domów o konstrukcji drewnianej, 

można było zauważyć, że domy darniowe były cieplejsze i wygodniejsze. 

Kto jest twoim krawcem? 

Jeśli pamiętasz , ludy górnego paleolitu zapoczątkowały modę na dopasowaną odzież – wydaje się, że 

nie bez powodu. Było to prawdopodobnie cieplejsze niż luźne ubranie przypominające szatę. Eskimosi 

Inuków udoskonalili szycie odzieży szytej na miarę w spodniach, parkach i butach, zwanych muklukami. 

Surowcem były oczywiście skóry zwierzęce i futra. Ogólnie rzecz biorąc, skóry fok stanowiły większość 

odzieży, która była następnie obszyta futrem wilka lub rosomaka. Do ocieplenia użyto również kaczego 

puchu edredonowego. Mukluki były również wykonane ze skóry foki. Jak skuteczne były one w 

utrzymywaniu ciepła ciała? Prawdopodobnie tak dobra lub lepsza niż jakakolwiek produkowana odzież, 

aż do wynalezienia materiałów, które odprowadzają wilgoć i „oddychają”. Gdyby ktoś w eskimoskim 

stroju zaczął ćwiczyć za dużo, zacznie się pocić. A pocenie się jest złe, ponieważ gdy osoba zaprzestanie 

jakiejkolwiek forsownej aktywności, zimny pot zaczyna zamarzać. Aby temu zapobiec, odzież 

Eskimosów miała kominy lub otwory wentylacyjne, które można było otworzyć, aby uwolnić część 

ciepła ciała. To dość pomysłowe rozwiązanie. 

Opowiada się historię, że jeśli dwóch myśliwych było na zewnątrz i jeden wpadł do wody, drugi podzielił 

się częścią swojego ubrania z zatopionym, po tym, jak zdjął całe mokre ubranie. Morał jest taki, że 

dwóch całkiem zimnych ludzi było lepszych niż jeden umierający z narażenia, a drugi pozostający suchy. 

Analogia etnograficzna 

Te krótkie relacje o Inukach pomagają uzupełnić obraz tego, jak mogło to wyglądać we wcześniejszych 

okresach. Dla pewności oczekuje się, że szczegóły będą się różnić. Ale ogólnie rzecz biorąc, niektóre 

problemy, z jakimi się borykali, i niektóre rozwiązania, które wprowadzili, prawdopodobnie będą 

podobne. Na tym właśnie polega analogia etnograficzna. Daje nam jaśniejszą perspektywę tego, co 

mogło być. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Eskimosi i Aleutowie zasiedlili głównie wyspy i wybrzeża Alaski. 

* Grupy Na-Dene występują głównie we wnętrzu Alaski. 

* Kultura Inuków z północno-zachodniej Alaski była ściśle związana z polowaniami na wieloryby. 

* Etnograficzne i historyczne relacje Inuków są pomocne w spojrzeniu na kultury prehistoryczne. 

Problemy pochodzenia człowieka 

Po zapoznaniu się z metodologią naukową prehistorii ludzkości, zagłębiamy się teraz w naturę nauki, 

aby odpowiedzieć na niektóre wyzwania stojące przed ewolucją. Przedstawiamy podstawy 

darwinowskiej ewolucji, a następnie aktualizujemy prace Darwina, a następnie odpowiadamy na 

kreacjonizm i inteligentny projekt. W ostatnim rozdziale przyjrzymy się różnym strategiom, którymi 

dysponują ludzie, aby kierować naszą przyszłością. Rzeczywiście jesteśmy kapitanami u steru tego 

wielkiego przedsięwzięcia. Jaki będzie nasz cel podróży? 

Nauka napędzana pytaniami 



Pytania napędzają dociekania naukowe 

Przeszłość jako eksperymenty 

Znaczenie bycia teoretykiem 

Wyzwania i techniki w prehistorii 

Pytania, pytania i jeszcze raz pytania 

Prehistoria człowieka to fascynujący obszar badań. Można to uznać za pozytywne aspekty nauki. Ale 

badanie prehistorii człowieka również było przedmiotem ostrej krytyki. Został skrytykowany pod 

względem metod i ustaleń. I być może najbardziej kontrowersyjni są ci, którzy uważają, że pytania 

badane przez prehistoryków ludzkości nie są tak naprawdę naukowe i nie można ich badać metodą 

naukową. Celem tego rozdziału jest przedstawienie natury nauki i sposobu, w jaki ludzka prehistoria 

podporządkowuje się zasadom naukowym. Przykłady zostały wybrane z wcześniejszych rozdziałów. W 

ten sposób można przeglądać najciekawsze momenty ludzkiej prehistorii. 

Trzymanie się kroku 

Większość dzieci w wieku szkolnym jest szkolona w zakresie stosowania metody naukowej podczas 

pracy nad projektami targów naukowych. Wiedzą, że muszą wykonać pewne kroki, w większości 

uzgodnione przez naukowców z całego świata. Oto podstawowe kroki metody naukowej i ich 

odpowiedniki w prehistorii człowieka: 

1. Postaw hipotezę lub zadaj pytania badawcze. 

2. Opisać metody, czyli ten sam krok w prehistorii człowieka. 

3. Przeprowadź eksperyment lub przeszukaj miejsca i zbierz skamieniałości hominidów lub pozostałości 

archeologiczne z tych miejsc. 

4. Przeanalizuj wyniki lub wykonaj badania laboratoryjne kości i kamieni oraz inne informacje zebrane 

na miejscu. 

5. Sformułuj wnioski lub zinterpretuj skamieniałości i rekonstrukcje dawnych kultur. 

6. Powtórz krok pierwszy: ponownie sformułuj nową hipotezę lub zadaj nowe pytania badawcze. 

Słyszeliście kiedyś o chodzeniu w kółko? Nie tym jest nauka, przynajmniej nie celowo. Mam nadzieję, 

że jest to bardziej jak: zacznij tutaj, a skończysz tutaj, ale tym bardziej mądrze! Okrągły charakter 

metody naukowej oznacza, że poza bardzo ograniczonymi przypadkami wyniki i interpretacje nigdy nie 

są ostateczne. Zawsze będą wprowadzane późniejsze ulepszenia i modyfikacje. Krótko mówiąc, nauka 

idzie naprzód, a postęp opiera się na już zgromadzonej wiedzy. 

Badanie odnosi się do wstępnych prac wykonanych na miejscu w celu określenia zarówno obecności 

materiałów prehistorycznych, jak i, jeśli tam, jakie jest ich rozmieszczenie na miejscu. 

Nauka napędzana ignorancją 

Większość definicji nauki zawiera odniesienie do gromadzenia wiedzy, zdobywanej zazwyczaj poprzez 

systematyczne obserwacje. Ale co jest przeciwieństwem wiedzy? 

Ignorancja. 

Potęga ignorancji 



Niestety, ignorancja nabrała obraźliwych konotacji, podczas gdy tak naprawdę oznacza brak wiedzy. 

Nie oznacza to braku inteligencji. Naukowcy rozumieją, że prowadzą badania nad problemami lub 

pytaniami, co do których obecnie brakuje zrozumienia i wiedzy. Kiedy naukowcy rozpoczynają 

jakikolwiek projekt badawczy, nie są świadomi konkretnej wiedzy, którą mogą zdobyć, chociaż 

spodziewają się, że nowo odkryta wiedza przyczyni się do rozwoju ich dyscypliny naukowej. Można 

powiedzieć, że jeśli wiedza jest drogą do mądrości, to ignorancja napędza pojazd nauki. Robimy tutaj 

mały objazd, aby rozważyć ignorancję z punktu widzenia edukacji dzieci, naszych obiecujących 

naukowców i wszystkich innych celów kariery. 

Głupi może być słowem, które wydaje się być wymienne z ignorantem. To nie jest. Głupiego można 

zdefiniować jako nie wykorzystującego wiedzy, którą dana osoba posiada w odpowiedni sposób. Po 

głupim działaniu często usłyszysz: „Ty wiesz lepiej” 

Ignorancja w szkole 

Edukacja naukowa mogłaby być solidnie oparta na zasadzie ignorancji. Wiele obecnych wysiłków 

edukacyjnych jest ukierunkowanych na przekazywanie wiedzy naukowej. Oczywiście, to jest ważne. 

Nie moglibyśmy dobrze funkcjonować, gdybyśmy nie mieli dobrego zrozumienia, jak działa świat. Ale 

jeśli chcemy, aby uczniowie sami zaczęli odkrywać świat, muszą zacząć od zadawania pytań. Mówiąc 

dokładniej, muszą podtrzymywać dociekliwe umysły. Zasadniczo o to chodzi w popularnym wyrażeniu 

„myślenie krytyczne”. Krytyka odnosi się nie tylko do myślenia, ale także do mówienia, czytania i 

działania. Wydaje się, że bardzo małe dzieci mają naturalnie pytające umysły. Są pełne pytań: „Mamo, 

dlaczego tak jest?” „Tato, dlaczego tak jest?” U niektórych rodziców te niekończące się pytania mogą 

doprowadzić do zniecierpliwienia. Dociekliwy umysł szuka odpowiedzi i lubi odkrywać. Czy widziałeś 

radość, jaką wykazuje dziecko, gdy coś wymyśli? Chodzi o ten sam rodzaj przyjemności, jakiego 

doświadcza dorosły naukowiec, którego eksperyment właśnie dał wspaniały wynik: „Eureka!” Niestety, 

w wielu szkołach dociekliwy umysł małego dziecka przekształca się w umysł starszego ucznia, który ma 

zostać napełniony. Wiele nagród i wyróżnień, w tym stopnie i nagrody w konkursach, opiera się na 

wiedzy. Studenci otrzymują nagrody bardziej za odpowiedzi niż za pytania. Ale nauczyciele dokładają 

coraz większych starań, aby podtrzymać tę iskierkę dociekań w głowach uczniów. Chociaż ten 

argument dotyczący kwestionowania i odkrywania umysłów może wydawać się najlepiej pasujący do 

tematów i zajęć z przedmiotów ścisłych, mógłby on odnosić się do wszystkich zwykłych przedmiotów 

oferowanych w naszych szkołach. Chwile odkryć „eureka” mogą przybierać różne formy, w muzyce i 

sztuce, a także w laboratorium. A mówiąc o laboratorium, to tam zwykle odbywają się eksperymenty, 

z wyjątkiem nauki o prehistorii człowieka. Gdyby naturalnym rezultatem ewolucji mózgu dzieci mogło 

być poszukiwanie wiedzy poprzez zadawanie pytań – wiedzy, która mogłaby mieć później wartość 

przetrwania. To może być obiecujący obszar badań. Eureka to odpowiedni wykrzyknik na znalezienie 

czegoś lub wykrzyknienie „Mam to!” 

Eksperymenty prehistoryczne 

Krok trzeci w metodzie naukowej polega na przeprowadzaniu eksperymentów. Nie odnosi się to 

bezpośrednio do prehistorii ludzkości. Oczywiście nie możemy cofnąć się w czasie, aby kontrolować 

jakiekolwiek warunki lub wydarzenia, które wtedy istniały. W pewnym sensie prehistoria ludzkości jest 

jednym wielkim eksperymentem, który już miał miejsce. Wymieranie gatunków oraz utrata kultur i 

cywilizacji można postrzegać jako eksperymenty, które z różnych powodów się nie powiodły. Inni 

rozkwitali, by stać się przodkami nowoczesnej formy. Zadaniem prehistoryka jest wyruszenie w teren 

w celu znalezienia wyników, dobrych lub złych. Oczywiście prehistoryk musi być przygotowany i 

kierować się właściwymi pytaniami. Brak kontroli nad tego rodzaju badaniami nadrabia zaskoczeniem 

odkryciem. 



Jestem prawie pewien, że kiedy Don Johanson znalazł materiał o Lucy, zapanowało bezgraniczne 

podniecenie — jedno z tych „Eureka!” chwile . Tutaj, w bardziej przyziemnym świecie, wszyscy nosimy 

trochę nauki w naszym worku sztuczek mózgowych. Metoda naukowa służy do podejmowania decyzji 

w naszym codziennym życiu. Jasne, nie czynimy z tego formalnej procedury, ale nauka służy jako 

wskazówka, która czasami działa. Spośród wszystkich pojęć w nauce, najbardziej kłopotliwym wydaje 

się dotarcie do tych, którzy nie zajmują się nauką, jest teoria. 

Omówiliśmy eksperymentalne wytwarzanie narzędzi i używanie tod w rozdziale 8. Te wysiłki Cjjf są 

przeprowadzane w warunkach typu laboratoryjnego. Są bardzo pomocne w ustaleniu, w jaki sposób 

narzędzia mogły być wykonane i używane w odległej przeszłości. 

Jedno z naszych powszechnych zastosowań informacji naukowych dotyczy prognozowania pogody. 

Dane są nam prawdopodobieństwa lub szanse wystąpienia określonych zdarzeń pogodowych. Wtedy 

jesteśmy w stanie zobaczyć wynik tej prognozy i oprzeć nasze przyszłe oczekiwania na jej powodzeniu 

lub porażce. W przypadku prognozowania pogody zasadniczo używamy testów teoretycznych w 

naszym codziennym życiu. 

To tylko teoria 

Licząc mnóstwo dramatów detektywistycznych, prawniczych, sądowych i sądowych w telewizji, istnieje 

dość stały strumień teoretyzowania. Jak on umarł? Kto jest ojcem tego dziecka? Aspekty metody 

naukowej są wykorzystywane w służbie dochodzenia sprawiedliwości. Czy to właśnie mają na myśli 

naukowcy, kiedy odwołują się do teorii}? Prawdopodobnie nie. Z pewnością badacze nie traktują 

swoich teorii jako zwykłych domysłów lub przeczuć, zgodnie z popularną definicją. Oto kilka 

przykładów słynnych teorii: 

*Teoria względności, od Alberta Einsteina 

* Teoria Wielkiego Wybuchu, dotycząca pochodzenia wszechświata 

* Teoria ewolucji, dotycząca pochodzenia i rozwoju życia 

* Teoria grawitacji, ponieważ to, co idzie w górę, musi spaść 

Właściwie to ostatnie jest zwykle uważane za prawo.  Tutaj chcemy rozważyć, czym są teorie i jak mają 

one zastosowanie do badania prehistorii człowieka. Teoria wyraża nasze obecne rozumienie tego, jak 

działa przyroda lub co wydarzyło się w przeszłości. Jedną z miar dobrej teorii jest to, jak dobrze 

przewiduje ona przyszłość. Inne kryteria dobrych teorii to to, że najpierw muszą być testowalne, a 

następnie podlegać modyfikacji, a nawet odrzuceniu, jeśli zostaną znalezione nowe dowody sprzeczne 

z istniejącą teorią. Teorie są rozwijane, testowane, a następnie utrzymywane lub odrzucane, w 

zależności od tego, jak dobrze wytrzymują testy. Dla jednego zdarzenia naturalnego można postawić 

wiele konkurencyjnych teorii. Dopóki wszystkie są testowalne i modyfikowalne i nie zostały jeszcze 

obalone, badania trwają. Być może z czasem jedna teoria zwycięży nad innymi. A jeśli teoria jest 

wielokrotnie testowana i okazuje się, że konsekwentnie wyjaśnia zjawisko naturalne, można ją 

podnieść do rangi prawa. Niewiele teorii w dowolnej branży nauki osiągnęły status prawa. Pierwszym 

krokiem metody naukowej jest postawienie hipotezy lub, jak ma to zastosowanie w badaniach 

prehistorycznych, postawienie pytań. Mówiąc szerzej i bardziej formalnie, badania prehistoryczne 

rozpoczynają się od planu lub programu badawczego. Przeszliśmy przez cały okres ludzkiej prehistorii, 

od powstania hominidów miliony lat temu do ekspansji grup ludzkich do Nowego Świata zaledwie kilka 

tysięcy lat wstecz. Był to ogromny plan badawczy, generalnie poszukujący odpowiedzi na wiele pytań 

dotyczących pochodzenia człowieka. 



Teoria to wstępne wyjaśnienie zjawisk naturalnych oparte na zweryfikowanych obserwacjach lub 

dowodach. Teoria jest konstruowana w celu wyjaśnienia faktów; im więcej faktów wyjaśnia teoria, tym 

lepiej. Prawo jest teorią o bardzo wysokim poziomie przewidywania tego, co stanie się w określonych 

okolicznościach. Grawitacja to całkiem niezłe prawo. 

Jako przykłady konkurencyjnych teorii omówiliśmy różne możliwe wyjaśnienia pochodzenia 

dwunożności człowieka oraz alternatywne modele pochodzenia AMH. Podlegają one dalszym 

badaniom i ewentualnej weryfikacji lub odrzuceniu. 

Czasami słyszysz pytanie: „Czy to teoria czy fakt?”  Pytanie wydaje się utożsamiać fakt z prawdą. Fakty 

dla naukowców, odwołują się do empirycznych dowodów lub danych, które obserwują. Fakty są tym, 

co teorie próbują wyjaśnić. „Tylko teoria” prawie nie umniejsza badań naukowych. W rzeczywistości 

dobre teorie są cechami charakterystycznymi dobrej nauki. 

Teoria składa się z zestawu połączonych hipotez. Na przykład teorię ewolucji weryfikują hipotezy 

wywodzące się z zapisu kopalnego, embriologii, anatomii porównawczej i innych dowodów. Niektórzy 

naukowcy używają teorii i hipotezy zamiennie. 

Wyzwania dla prehistorii 

W tym miejscu przydatne może być przedstawienie niektórych trudności i wyzwań, przed którymi 

stanęli prehistorycy. Możemy również podać przykłady z zapisów kopalnych i archeologicznych 

opisanych we wcześniejszych rozdziałach. 

Co to jest Uft? 

Jest już oczywiste, że zapisy kopalne i archeologiczne są niekompletne. Co więcej, są one selektywnie 

niekompletne. To, co zostało zachowane, to przedmioty, które są najmniej podatne na rozkład, 

rozpuszczenie lub erozję – takie jak zęby i kamienne narzędzia. Są więc fragmenty i fragmenty tylko 

części całego obrazu, z którym można pracować. 

Niedokończone sprawy 

Badania paleoantropologiczne i archeologiczne z pewnością nie zostały rozszerzone na wszystkie 

potencjalne stanowiska na świecie. Przepływ dużo zostało odzyskane z całkowitej ilości, która może 

być odkryta? tutaj nie ma odpowiedzi. Ale możesz się założyć, że to, co jeszcze nie zostało znalezione, 

zmodyfikuje to, co obecnie wiadomo o ludzkiej prehistorii. Optymistycznie najlepsze strony są dopiero 

przed nami. 

Czytanie Kości i kamieni 

Następnie do czytania są kości i kamienie z prehistorii ludzkości. Przez czytanie rozumiemy wyciąganie 

wniosków na temat gatunków reprezentowanych przez kości lub kultur odzwierciedlonych w 

kamieniach. Wnioskowanie to prehistoryczny sposób przywracania faktów do życia. Odciski stóp, takie 

jak te znalezione w Laetoli od 3,5 M.Y.A. są tak blisko, jak prehistoria może zbliżyć się do zachowania 

zachowania. 

Wnioskowanie dotyczy podejścia biobehawioralnego, o którym mówiliśmy wcześniej. Na przykład z 

biologii lub morfologii zębów można wyciągnąć pewne wnioski na temat diety. Albo kształt i inne cechy 

kości prowadzą do interpretacji zachowań lokomotorycznych, takich jak dwunożność. 

Jak zauważymy w rozdziale 21, poszlaki nie są dobrze przyjmowane przez kreacjonistów. Jednak wiele 

historii, w tym wiele z tego, co wydarzyło się wczoraj, opiera się na poszlakach – to znaczy wydarzenia 

nie były bezpośrednio obserwowane ani nagrywane przez pozornie wszechobecne kamery wideo. 



Jeśli dowody pasują 

Oczywiście, jeśli jest traktowany podobnie do sprawy kryminalistycznej, wówczas można zbadać 

stanowisko archeologiczne lub skamieliny w celu uzyskania dowodów, które dostarcza. Ponieważ nie 

było tam nikogo, kto mógłby bezpośrednio obserwować, co się dzieje, są to poszlaki. Amerykański 

wymiar sprawiedliwości opiera się w dużej mierze na poszlakach. Czy to nie powinno sprawić, że będzie 

to również akceptowalne dla nauki? Tak, pod tym samym warunkiem, że należy go używać z należytą 

ostrożnością iw oparciu o zdrowy rozsądek. W nauce oznacza to, że interpretacje i wnioski muszą 

wykorzystywać świat przyrody jako punkt odniesienia. Pojęcie istot pozaziemskich w jakiś sposób 

łączących się z mieszkańcami Wysp Wielkanocnych, aby pomóc im w budowaniu megalitycznych 

posągów, nie kwalifikuje się. 

Lustra przeszłości 

Przekonujące argumenty i jasne rozumowanie kierują również prehistorykiem w używaniu analogii 

etnograficznej i naczelnych. W kilku miejscach tej książki wspomnieliśmy o zastosowaniach analogii. 

Chociaż nie stanowią one dowodu, analogie te wspierają interpretacje. To, co robi analogia, jest 

uruchamiane przez niektóre taśmy zachowań, które pozwalają umysłowi rozważyć możliwości. 

Właściwe zastosowanie analogii etnograficznej i naczelnych dostarcza wglądu w to, co mogło się 

wydarzyć w przeszłości. Sprostając tym wyzwaniom i stosując różne techniki, prehistorycy i 

paleoantropolodzy przeprowadzili swoje badania. Oni zgromadzili bogactwo wiedzy i zgodnie z tą 

definicją rozwinęli dziedzinę nauki zwaną prehistorią ludzkości. Ale ich największym wkładem było 

sformułowanie najlepszych pytań dotyczących naszej prehistorii. Co czeka ludzką prehistorię? Jak 

zwykle, to przeszłość. Moglibyśmy nigdy nie wiedzieć, jak zadawać pewne pytania bez wcześniejszych 

badań. Przypomnij sobie, że metoda naukowa przechodzi od zadawania pytań do znajdowania 

odpowiedzi, które prowadzą do stawiania lepszych pytań. 

Naprawdę duże pytania 

Oto pytania, które omówiliśmy , ale które nadal napędzają prehistoryczne badania: kiedy i skąd 

powstały hominidy, oddzielając się od wspólnego przodka szympansa? Dlaczego pojawiły się główne 

trendy w ewolucji biologicznej, takie jak dwunożność i wzrost wielkości mózgu? Jakie czynniki 

doprowadziły do pierwszych prymitywnych prób wykuwania narzędzi, a ostatecznie zaowocowały 

spektakularnym rozwojem kultury i języka mówionego w górnym paleolicie? Co odpowiada za 

rozprzestrzenianie się i migrację grup, początkowo z Afryki, a później z Azji, do Australii i na wyspy 

południowego Pacyfiku, a także przez most lądowy Beringia do Nowego Świata? Jeśli ta książka 

wzmogła twoje zainteresowanie prehistorią ludzkości, dobrze byłoby mieć oczy i umysł otwarte na 

najnowsze znaleziska skamieniałości i archeologiczne oraz prawdopodobne kontrowersje z nimi 

związane. Kto wie? Jedno lub więcej z wymienionych powyżej pytań może oznaczać przełom. Będę się 

cieszyć tą chwilą i mam nadzieję, że ty też. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Ludzkie badania prehistoryczne są zgodne z metodą naukową. 

* Ignorancja lub brak wiedzy napędza prehistoryczne badania. 

* Prehistorycy odczytywali przeszłość jako już przeprowadzone eksperymenty. 

* Główne pytania teoretyczne dotyczące ewolucji biologicznej i kulturowej człowieka dają wstępne 

odpowiedzi, ale kierują także trwającymi badaniami. 

Ewolucja Darwina, wtedy i teraz 



Omówiliśmy, czym są teorie, a w większości wcześniejszych sekcjach opisaliśmy ewolucję człowieka. 

Po pierwsze, przedstawimy teorię ewolucji zaproponowaną przez Darwina. Następnie rozważymy 

zmiany w teorii, które zaszły ponad 150 lat temu od czasu publikacji Darwina O powstawaniu 

gatunków. Przypomnijmy sobie, jak powiedzieliśmy, że dobre teorie naukowe podlegają ciągłym 

testom i modyfikacjom w razie potrzeby. Teoria Darwina nie jest inna. Chociaż zasadniczo zgadza się z 

jego propozycją, pojawiły się istotne nowe dowody dotyczące genetycznych źródeł zmienności, 

głębokości czasu ewolucji życia oraz szybkości lub tempa zmian ewolucyjnych. Omawiamy każdą z tych 

aktualizacji. Ale najpierw spójrzmy na historię tuż przed teoretycznym przełomem Darwina. 

Przed Darwinem 

Idee Darwina dotyczące ewolucji nie istniały w intelektualnej próżni. A sama idea ewolucji nie pochodzi 

od niego. Wielu innych podjęło ukradkowe próby wyjaśnienia, skąd wzięła się wielka różnorodność 

form życia. Oczywiście aż do XIX wieku odpowiedź na to pytanie znajdowała się w Biblii. Oto jedna z 

głównych postaci historycznych, która jasno przedstawiła, co Stwórca miał na myśli w odniesieniu do 

planety Ziemia i jej żyjących mieszkańców. 

Cel Paleya 

William Paley był teologiem przyrody, co oznacza, że interpretował świat przyrody z szacunkiem dla 

pracy i celu twórcy. Nic dziwnego, że jego główny pisemny wkład w ten temat został zatytułowany 

Teologia naturalna i ukazał się w 1802 roku. Przedstawił w nim działanie wszechświata i życia jako 

starannie zaprojektowaną maszynę lub urządzenie. W rzeczywistości zegarek był jego metaforą natury. 

I tak jak twierdził, że złożoność i dopracowanie zegarka musi pochodzić od projektanta, tak przyroda w 

swojej złożoności musiała być zaprojektowana przez twórcę. Należy również stwierdzić, że Paley 

wyznawał ideę stałości gatunku, ponieważ byłoby to zgodne z dziełem twórcy. Pamiętaj, że zasadniczo 

oznacza to, że żaden nowy gatunek nie powstał ani nie wyginął od czasu stworzenia. Wspomnieliśmy 

o niektórych prehistorycznych pionierach, którzy zaczęli kwestionować relacje biblijne i niezmienność 

idei gatunku. Oto dwie inne osoby, które odegrały bliskie role w życiu Karola Darwina. Ulubionym 

przykładem tej złożoności jest oko. Rzeczywiście, Paley widział oko jako przeznaczone do widzenia. Do 

tego przykładu powrócimy w następnym rozdziale, podejmując ostatnie próby zastosowania pojęcia 

projektowania w przyrodzie. 

Tytuł wiersza, Świątynia Natury, może być nieco mylący, ale nie ma wątpliwości, że Dziadek Darwin był 

na właściwej ścieżce ewolucyjnej. 

Ewolucja w wierszu 

Erasmus Darwin był dziadkiem Karola Darwina. Był lekarzem i przyrodnikiem oraz znakomitym poetą. 

Niejako zbiegiem okoliczności, w tym samym roku, w którym Paley opublikował swoje dzieło Teologia 

naturalna w 1802 roku, Erasmus Darwin stworzył wiersz, który opowiadał o ewolucji wszelkiego 

rodzaju życia, od roślin po ryby, zwierzęta i ptaki. Erazm Darwin był nawet świadomy różnych linii 

dowodów na ewolucję, jak w embriologii i anatomii porównawczej, które miały stać się tak widoczne 

w wywodach Karola Darwina. 

Dziedziczenie lamarckowskie 

Mniej więcej w tym samym czasie, na przełomie XIX i XX wieku, inny przyrodnik zyskał na znaczeniu. 

To był Jean Baptiste Lamarck. Jego specjalnością była zoologia, a jego badania naukowe doprowadziły 

go do sformułowania zasad lub prawidłowości dotyczących reakcji zwierząt na otoczenie. Jednym z 

nich było to, że części zwierząt, które były często używane, zostaną wzmocnione, a części, które w ogóle 

nie były używane, ostatecznie zostaną utracone. To było jego pojęcie zasady „use-disuse”. Zasadniczo 



opisywał to, co teraz znamy jako adaptację. Ale w tej zasadzie tkwiła fundamentalna wada. Lamarck 

łączył używanie-nieużywanie z pojęciem dziedziczenia cech nabytych. Oznaczało to, że cokolwiek 

przydarzyło się zwierzętom za ich życia, w jakiś sposób zostanie przekazane ich potomstwu. To nie jest 

możliwe, ale w tamtym czasie było to całkiem pomysłowe myślenie. Badania Lamarcka znacznie 

wyprzedziły wszelkie jasne zrozumienie reguł dziedziczenia. To było mniej więcej za sto lat.  Klasycznym 

przykładem jest to, jak działało „dziedziczenie nabytych cech” Lamarcka. Powiedzmy, że żyrafa zjadła 

liście z drzew. A z biegiem lat żyrafa musiała zjadać liście z coraz wyższych gałęzi. Wyciągając 

maksymalnie szyję, kiedy umierał, przekazywał swojemu potomstwu cechę pozwalającą na 

wyhodowanie dłuższej szyi. I ta szyja nowej generacji może być również rozciągnięta. Wiele pokoleń 

rozciągniętych szyj wyjaśnia tę szczególną anatomię żyrafy. Używając maksymalnie lub najdłużej szyi, 

ta część ciała została wzmocniona i wydłużona. Karol Darwin również podzielał to pojęcie dziedziczenia 

cech adaptacyjnych, jak wkrótce się przekonamy. Ale dodał trochę własnej pomysłowości. Skupmy się 

teraz na pewnych podstawach dotyczących Darwina, a następnie wymieńmy jego nieoceniony wkład 

w nasze rozumienie ewolucji. 

Adaptacja to proces udanej interakcji systemów i cech biologicznych lub kulturowych z określonym 

zestawem warunków środowiskowych. 

Jeden z decydujących eksperymentów pokazujących błędność dziedziczenia nabytych cech został 

przeprowadzony przez Augusta Weismanna, anatoma rozwojowego. W 1889 roku odciął ogony 

myszom przez 22 kolejne pokolenia. Jednak myszom w dwudziestym trzecim pokoleniu nadal 

wyrastały ogony 

Darwin w podróży 

Karol Darwin urodził się 12 lutego 1809 roku. Umiejscowiłoby to jego narodziny pośród trzech postaci 

historycznych, o których właśnie mówiliśmy. Później, gdy musiał dokonać wyboru zawodu, zdecydował 

się wstąpić do służby kaznodziejskiej. To prawdopodobnie nie był jego pierwszy wybór. Spędził lata w 

Cambridge nie tyle uderzając w haki teologiczne, ile realizując swoje przyrodnicze zainteresowania 

chrząszczami, botaniką i geologią. Mając dyplom w ręku, w wieku ledwie dojrzałych 22 lat został 

zaproszony do służby jako przyrodnik na pokładzie fregaty badawczej HMS Beagle. Zaproszenie zostało 

przyjęte, a podróż Beagle trwała pięć lat. Początkowo Beagle udał się do Ameryki Południowej, udał się 

na zachodnie wybrzeże, a następnie skierował się na Pacyfik i zatrzymał się na Wyspach Galapagos. 

Ten przystanek okazał się bardzo znaczący dla Darwina: rozwinął on swoje wyobrażenia o tym, jak 

blisko spokrewnione formy odbiegające od siebie uzyskały własne adaptacje. Trzy gatunki, które 

szczególnie przykuły jego uwagę, to zięby, iguany i żółwie lądowe. Ze względu na ciągłe bogactwo 

Galapagos do badania ewolucji, utworzono tam stację badawczą nazwaną na cześć Darwina. Po 

opuszczeniu Galapagos Beagle podróżował wzdłuż południowego wybrzeża Australii wokół krańca 

Afryki, po czym zatrzymał się po raz drugi w Ameryce Południowej. W końcu skierował się z powrotem 

do Anglii, gdzie wylądował w październiku 1836 roku. Dla Darwina była to naprawdę podróż umysłu, 

ciała i ducha. Niestety dla jego ciała, Darwin najwyraźniej zaraził się chorobą podczas podróży, 

najprawdopodobniej podczas postoju w Ameryce Południowej. Resztę życia cierpiał na jakąś fizyczną 

dolegliwość. Jeden raport wskazywał, że cierpiał na chorobę Chagasa, spowodowaną ukąszeniem 

robaka, „zabójczego robaka”, który przenosił zakaźnego pierwotniaka. Jego stan pogorszył się w 

późniejszym życiu i spędził miesiące, nie mogąc przeprowadzić żadnych badań. Choroba mogła 

przyczynić się do jego śmierci 19 kwietnia 1882 r. Wkrótce po powrocie z wyprawy Beagle choroba 

Darwina nie wydawała się przeszkadzać w jego ogromnym wysiłku w robieniu rzeczy, których oczekuje 

się od przyrodników. Rozdawał swoje kolekcje okazów odpowiednim badaczom, prowadził z nimi 

korespondencję i czytał. Bycie pastorem i przyrodnikiem było częstą kombinacją w Cambridge i gdzie 

indziej w Wielkiej Brytanii. Więc Darwin był pod tym względem konformistą. Nowsze badania nad 



ziębami Darwina wykazały, że ponad tuzin gatunków tych ptaków wywodzi się od jednego wspólnego 

przodka z Ameryki Południowej, ale historia ich rozbieżności jest bardziej skomplikowana, niż 

początkowo sądzono. y|f Zięby różniły się wielkością i kształtem dziobów, gdy przystosowywały się do 

różnych diet owadów i nasion. Nie ma prawdy w twierdzeniu, że Darwin wyrzekł się ewolucji na łożu 

śmierci lub w jakimkolwiek innym poprzedzającym czasie. 

Eureka! 

Po przeczytaniu w szczególności jednego utworu miał coś, co można by nazwać doświadczeniem 

„eureki”. Cokolwiek to było, pomogło umieścić we właściwym miejscu ogromny zestaw empirycznych 

obserwacji, które zgromadził. Książką, która miała być tak ważna dla Darwina, był esej o zasadzie 

populacji Thomasa Malthusa. Maithus oświadczył, że ludzka populacja ma potencjał do wzrostu 

znacznie szybciej niż jej zdolność do wyżywienia się. Ale niedobory żywności i choroby będą działać jak 

kontrola wzrostu populacji. W trakcie kontroli wzrostu populacja ludzka cierpiałaby nędzę i 

niedostatek. To myślenie było kluczowym elementem dla Darwina. To było we wrześniu 1838 roku, 

kiedy miał „Mam to!” za chwilę. Miał teorię ewolucji, którą nazwał doborem naturalnym. Jego 

obszerne obserwacje całkowicie go przekonały, że blisko spokrewnione zwierzęta zmieniały się z 

jednego miejsca w drugie oraz że z czasem ulegały modyfikacjom i rozbieżności. Od wspólnego przodka 

pochodziłoby adaptacyjne promieniowanie nowych form lub gatunków. Oto czym jest ewolucja i jakie 

jest pochodzenie gatunków dla Darwina. Teraz miał teorię wyjaśniającą, jak zachodzi specjacja. 

Stwórzmy tło, które pomoże wyjaśnić, czym jest teoria doboru naturalnego. 

Promieniowanie adaptacyjne to proces, w którym kilka form oddziela się od wspólnego przodka, 

tworząc nowe gatunki. Przykładem mogą być „zięby Darwina”, które przystosowały się do różnych 

rodzajów diety i siedlisk. 

To jest naturalne 

Teoria doboru naturalnego Darwina rozwija postulat Malthusa, że populacje walczą o przetrwanie, gdy 

brakuje pożywienia. Oto podstawowe kroki argumentacji Darwina: 

* Rodzi się więcej potomstwa, niż może przeżyć. 

* Osoby różnią się pewnymi cechami. 

* Niektóre z tych cech są dziedziczone. 

* Z biegiem czasu osoby o preferowanych cechach przeżyją, a osoby o mniej korzystnych cechach nie. 

Zatem dobór naturalny w kategoriach darwinowskich to zachowanie korzystnych cech posiadanych 

przez jednostki, które są lepiej przystosowane do przeżycia. Są w stanie konkurować o jedzenie, 

schronienie i partnerów. W dość bezpośredni sposób natura wybiera rodziców następnego pokolenia. 

W takim stopniu, w jakim rodzice będą w stanie żyć i pomyślnie się rozmnażać, ich cechy zaczną 

zastępować cechy tych, którzy nie odnieśli takiego sukcesu. Zwróć uwagę, jak ważna jest tutaj 

zmienność cech. Do 1838 roku Darwin zebrał duże ilości dowodów na zmiany ewolucyjne, a teraz ma 

teorię wyjaśniającą, w jaki sposób doszło do tej zmiany. Ale najwyraźniej nie był nawet w pobliżu 

gotowy do opublikowania swoich odkryć. Być może wynikało to z jego niechęci do stawienia czoła 

wyzwaniom, które z pewnością nadeszłyby od ogółu społeczeństwa, niektórych jego kolegów, a 

zwłaszcza od urzędników religijnych, którzy potępiliby Darwina za zastąpienie ich twórcy przyczynami 

naturalnymi. Tak więc Darwin kontynuował budowanie i wzmacnianie swojej tezy przez kolejne 20 lat. 

Oto lista dowodów, które tak dokładnie zebrał: 



Morfologia - obejmuje obserwowalne cechy fizyczne, które zostały porównane dla różnych żyjących 

gatunków. Podobieństwa sugerowały, że gatunek ten miał kiedyś wspólnego przodka. 

Embriologia - cechy rozwojowe można również porównać pod kątem podobieństw między różnymi 

gatunkami. Oznaczało to również rozwój ze wspólnego planu przodków. 

Struktury szczątkowe i szczątkowe - Struktury te wciąż pojawiały się sporadycznie, chociaż wydawało 

się, że nie mają funkcjonalnego celu, jak kiedyś u przodka. Nie zostały one jednak jeszcze całkowicie 

wyselekcjonowane. 

Biogeografia - Rozmieszczenie blisko spokrewnionych form sugerowało jednego wspólnego przodka 

dla wszystkich. 

Zapis kopalny – Zaobserwowano, że skamieliny zmieniały się w czasie lub, używając terminologii 

Darwina, miało miejsce „zejście z modyfikacją”, ponownie od wspólnego przodka. 

Wrócimy do dokładniejszego omówienia niektórych z tych dowodów wkrótce, gdy rozważymy myśli 

Darwina na temat ewolucji człowieka. Ale na razie zakończmy historię dotyczącą teorii doboru 

naturalnego Darwina, która nie została jeszcze ogłoszona publicznie. 

Dobór naturalny to zwiększone prawdopodobieństwo przeżycia osobników posiadających cechy 

adaptacyjne. Oczywiście przetrwaniu musi również towarzyszyć udana reprodukcja potomstwa, gdy 

dorośnie. 

Sformułowanie doboru naturalnego przez Darwina było w dużej mierze oparte na jego znajomości 

tego, co nazywa się doborem sztucznym. Sztuczna selekcja była szeroko stosowana przez m hodowców 

roślin i zwierząt, którzy decydowali, na kim wzorowaliby się rodzice, gdyby chcieli promować cechy. 

Darwin był świadomy selektywnej hodowli koni wyścigowych i psów wystawowych i hodował 

udomowione gołębie. Darwin prowadził wykopaliska w miejscu skamieniałości w Ameryce 

Południowej. Zaobserwował różnice morfologiczne między starożytnymi i współczesnymi 

pancernikami. Oto dokumentacja „zejścia z modyfikacją” 

Poza tropikami 

Darwin był zajęty przygotowywaniem swojej „wielkiej księgi gatunków”, kiedy niespodziewanie w 1858 

roku otrzymał rękopis od Alfreda Russela Wallace'a. Pamiętasz Wallace'a, Francuza oddzielającego 

Wielką Australię od Azji Południowo-Wschodniej? To ten Wallace. Wallace pracował na Malajach 

wystarczająco długo, by zachorować. Opowiadał, że w przypływie gorączki wymyślił mechanizm lub 

teorię, która wyjaśniałaby, w jaki sposób pierwotny gatunek może dać początek nowym odmianom. 

Czy to brzmi znajomo? To był rzeczywiście ten sam pomysł, który wpadł na pomysł Darwina. Nie jest 

jasne, czy gorączka miała coś wspólnego z przebłyskiem wglądu Wallace'a. Podobnie jak Darwin, 

Wallace włączył myślenie Maltnussa o rywalizacji o przetrwanie z powodu ograniczonej podaży 

pożywienia, wraz z tym kluczowym elementem działania doboru naturalnego, zmiennością między 

osobnikami. 

Odpowiedni czas 

Prawdopodobnie rękopis Wallace'a wraz z namową jego przyjaciela geologa, Charlesa Lyelfiego, 

skłoniły Darwina do ujawnienia się. Uczynił to, gdy on i Wallace wspólnie przedstawili swoje idee przed 

Towarzystwem Linneuszowskim w Londynie w 1858 roku. W następnym roku ukazała się książka 

Darwina O powstawaniu gatunków. Biorąc pod uwagę dość dużą sprzedaż książek, należy 

wywnioskować, że wywierano wpływ. Wpływ to pojęcie neutralne. Książka umieściła Darwina w środku 

burzy kontrowersji. Miał grono bliskich współpracowników, którzy wiernie go bronili przed opinią 



publiczną. Prawdopodobnie dali mu zachętę, której potrzebował, aby wytrzymać falę wrogości, jaką 

otrzymał ze wszystkich środowisk, w tym kolegów naukowców. Jak zobaczymy w następnym rozdziale, 

fakt, że Darwin już dawno umarł, nie ugasił burzy, która do dziś szaleje w pewnych kręgach. Można 

śmiało stwierdzić, że O powstawaniu gatunków jest podstawą wszystkich późniejszych prac nad 

ewolucją i że wywarło ono głęboki wpływ na historię badań biologicznych. Warto spekulować, że gdyby 

Darwin pominął ludzi w swojej teorii, być może poziom kontrowersji byłby mniejszy. I O powstawaniu 

gatunków prawie to robi. Pod sam koniec zawiera niejasne odniesienia do ewolucji człowieka. Ale 

Darwin wypełnił tę lukę. W 1871 roku opublikował swoją książkę o gatunku ludzkim, zatytułowaną 

Pochodzenie człowieka. Przyjrzyjmy się bliżej temu hakowi i jego zawartości. W pierwszym roku 

publikacji O powstawaniu gatunków sprzedano 3800 egzemplarzy, a 27 000 sprzedano przed śmiercią 

Darwina w 1882. 

Darwin zajmuje się ludźmi 

Uważne, metodyczne i gruntowne obserwacje i porównania, które Darwin poświęcił O powstawaniu 

gatunków, zostały przeniesione do O pochodzeniu człowieka. Rodzaje, jej i znaczenie przykładów i 

obszarów ewolucji człowieka, które omówił, są po prostu zdumiewające. Od anatomii po emocje, od 

drugorzędnych cech płciowych po poruszające się uszy, Darwin opracował fascynującą historię 

ewolucji człowieka. Oto kilka przykładów dowodów, których użył. Kość nogi jest połączona z kością 

biodrową.Aby uzyskać dowody morfologiczne, porównał kości i inne części anatomiczne z innymi 

zwierzętami i naczelnymi, w tym małp człekokształtnych. Doszedł do wniosku, że my, ludzie, 

rzeczywiście mieliśmy wspólnego przodka z małpami. Co więcej, słusznie przewidział, że nasze początki 

będą znajdować się w Afryce. 

Poruszające się uszy i inne ślady przeszłości 

Nasze domowe zwierzaki pozwalają nam obserwować w działaniu mięśnie, które posiada niewielu z 

nas. Jedną z nich jest umiejętność poruszania uszami. Darwin widział te rzadkie przypadki, w których 

poruszanie uszami jest możliwe u ludzi, jako dowód na to, że zachował się on u jakiegoś odległego 

przodka. Jest to cecha szczątkowa lub szczątkowa. Podobnie wydaje się, że inne osoby zachowują 

zdolność poruszania obszarem skóry głowy. I oczywiście każdy z nas może poruszać brwiami i 

marszczyć czoło, co jest dowodem wcześniejszej, szerszej zdolności do drgania skóry. Poza tymi i 

wieloma innymi przykładami Darwin poczynił kilka wnikliwych komentarzy na temat trendów 

ewolucyjnych w O pochodzeniu człowieka. Wcześniej omówiliśmy kilka głównych trendów w ewolucji 

hominidów. Oto lista niektórych trendów, które obserwowaliśmy we wcześniejszych rozdziałach, ale 

tym razem w interpretacji Darwina: 

* Pochodzenie dwunożności było stopniowe i polegało na uwolnieniu rąk i ramion do rzucania 

kamieniami i pałkami do obrony lub polowania. 

* Zmniejszenie rozmiaru kłów miało miejsce, gdy narzędzia - kamienie i maczugi - były używane jako 

broń. 

* Wzrost wielkości mózgu nastąpił, gdy ludzie stali się bardziej inteligentni. 

* Ludzie mają „nagą” skórę, ponieważ jest ona atrakcyjna dla przedstawicieli płci przeciwnej. 

Każdy z nich wymaga odrobiny majsterkowania, aby dopasować je do współczesnego myślenia. Lub, 

jak w przypadku wypadania włosów na ciele, nie jest to dziś dużo lepiej rozumiane niż w czasach 

Darwina. Ale fakt, że Darwin w ogóle je zaproponował, podkreśla jego niesamowitą zdolność 

dostrzegania zarówno szczegółów, jak i szerokiego obrazu ewolucji człowieka. Niewielu dzisiejszych 

naukowców ma to udogodnienie. Mówiąc o majsterkowaniu, nadszedł czas, aby zaktualizować 



niektóre aspekty darwinowskiej ewolucji. Ludzkie dzieci czasami rodzą się z ogonem, który jest 

usuwany chirurgicznie, bez trwałego efektu. Fakt ten, uznany przez Darwin sugeruje, że ludzie czasami 

powracają do stanu przodków. Nie spekuluje, że selekcja mogłaby uczynić nas ponownie ogoniastymi 

naczelnymi, gdybyśmy sobie tego życzyli. 

Trendy adaptacyjne są wyjaśnione przez darwinowską ewolucję jako wynik doboru naturalnego 

działającego w tym samym kierunku długiego okresu czasu. Na przykład tendencja wzrostowa rozmiaru 

mózgu u hominidów był adaptacyjny i wynikał z selektywnych korzyści, jakie dawał on przetrwaniu 

hominidów. 

Neodarwinizm 

Jak już powiedzieliśmy, Darwinowska teoria doboru naturalnego jest nadal zasadniczo słuszna, mimo 

że dokonano pewnych zmian. Istnieje ciągły strumień książek i artykułów omawiających niuanse tego, 

jak i gdzie stosuje się dobór naturalny. Nie będziemy podejmować tych spraw. Ale tutaj przyjrzymy się 

aspektom pracy Darwina, które zostały zaktualizowane wraz z odkryciem i głównymi postępami w 

genetyce, metodami datowania i nowymi spostrzeżeniami na temat zapisu kopalnego. Ta aktualizacja 

nazywa się neodarwinizmem lub współczesną syntezą. 

Jednym z aktywnych obszarów badań jest badanie, na jakim poziomie działa dobór naturalny. Czy na 

poziomie jednostki, a może grupy spokrewnionych, a może nawet całego gatunku? Argumenty zostały 

wysunięte dla wszystkich z nich, zwłaszcza dla pierwszych dwóch poziomów.  

Nowoczesna synteza odnosi się do włączenia zasad genetyki do darwinowskich zasad ewolucji. 

Rewolucje genetyczne zasady ewolucji. 

Począwszy od przełomu XIX i XX wieku, wraz z ponownym odkryciem reguł dziedziczenia Gregora 

Mendla, nastąpił szybki rozwój informacji genetycznej. Powiedzieliśmy, że Darwin wyznawał 

lamarckowską odmianę dziedziczenia nabytych cech. Oznacza to, że cechy nabyte w ciągu życia mogą 

być przekazywane następnemu pokoleniu. Nieznanym elementem było jak? Darwin w swojej 

błyskotliwości dostarczył mechanizmu. Jego pomysł nazywał się pangenesis i sugerował, że każdy 

narząd i każda drobna część ciała, od czubka głowy po paznokieć u nogi, ma określone jednostki 

dziedziczne, które Darwin nazwał klejnotami. Darwin zaproponował, aby klejnoty z całego ciała 

wędrowały do gonad (jajników i jąder), skąd mogły być przekazywane w czasie zapłodnienia. Możesz 

zdawać sobie sprawę, że młode żyrafy urodzone później mogą mieć dłuższe szyje niż ich starsze 

rodzeństwo, ponieważ skorzystałyby na posiadaniu klejnotów, które rozwinęłyby dłuższe szyje. Cóż, to 

całkiem dobre myślenie ze strony Darwina, ale nie jest poprawne. Tak więc darwinowska ewolucja 

otrzymuje aktualizację, w której geny są podstawowymi jednostkami dziedziczenia, a nie cechami, 

które można zaobserwować. Następny obszar aktualizacji dotyczy zmienności, jednego z naszych 

ulubionych tematów. 

Obecnie wydaje się, że jesteśmy w trakcie kolejnej rewolucji genetycznej. Terapia genowa Hf zyskuje 

coraz większą uwagę medyczną. Nawet twierdzenia o klonowaniu ludzi wypełniają powietrze, ale w tej 

chwili muszą być traktowane jako wysoce podejrzane, jeśli nie jawne mistyfikacje. 

Pangenesis („całe pochodzenie”) to darwinowski mechanizm przekazywania cech od rodziców do 

potomstwa poprzez dziedziczne jednostki zwane klejnotami, które znaleziono we wszystkich częściach 

ciała. 

Odkrycie genu pod koniec XIX wieku, a wkrótce potem ponowne odkrycie Mendelowskich reguł 

dziedziczenia genów zapoczątkowało pierwszą rewolucję genetyczną. Teraz wiemy oczywiście, że geny 



nie reagują na wpływ środowiska w sposób zaproponowany przez Darwina, ani nie przemieszczają się 

ze wszystkich części ciała, by zamieszkać w gonadach. 

Sportowa szansa 

W swoich eksperymentach hodowlanych z gołębiami Darwin obserwował nagłe pojawienie się cech u 

potomstwa. Nazwał to sporty. Cóż, nie można ich nazwać mutacjami, ponieważ Darwin nie wiedział o 

genach. Ale jego sport robił to, co robią mutacje. Wyrażały nową odmianę, a po wprowadzeniu mogły 

zostać wybrane i stać się bardziej powszechne. Tak więc, mimo że według obecnej wiedzy nie było to 

poprawne, Darwin miał wyjaśnienie, w jaki sposób mogą powstać nowe odmiany. Dziś wiemy, że 

mutacje są ostatecznym źródłem nowej zmienności genetycznej. 

Mutacje robią różnicę 

Materiał genetyczny, taki jak mtDNA, ulega zmianie w wyniku mutacji. I jak wskazaliśmy wcześniej, 

mutacje zwiększają zmienność w czasie. Lub w zastosowaniu do badań ewolucyjnych oznacza to, że 

ilość różnic mutacyjnych, które nagromadziły się między dwoma gatunkami, zależy od tego, jak dawno 

temu miały wspólnego przodka. Nazywa się to odległością genetyczną, gdy mierzy bliskość 

pokrewieństwa ewolucyjnego. Wcześniej wykorzystaliśmy porównanie starożytnego mtDNA jako 

środka do ustalenia, że neandertalczycy z Niemiec i innych krajów oraz australijska skamielina bardzo 

różnili się od współczesnych ludzi. Istnieje duża odległość genetyczna między skamielinami a nami, z 

powodu nagromadzonych zmian mutacyjnych. Genetyczna analiza odległości staje się bardzo potężna 

i precyzyjna i doprowadzi do ekscytujących nowych spostrzeżeń, które ujawnią ewolucyjne historie i 

relacje. Gdyby wiedział, Darwin prawdopodobnie szeroko stosowałby tę molekularną metodę 

demonstrowania ewolucji. Wiedział coś o ostatnim obszarze, który zaktualizujemy. W swoich 

eksperymentach hodowlanych Darwin od czasu do czasu obserwował cechy, które nazywał sportami, 

trollowane przez „ukryte” qeny, które nie były wyrażane u rodziców, ale później ujawniały się u ich 

potomstwa. 

Odległość genetyczna mierzy stopień ewolucyjnego pokrewieństwa między różnymi formami lub 

gatunkami. 

Luki w zapisie kopalnym 

Darwin był całkiem świadomy, że w zapisie kopalnym istnieją poważne luki. W O powstawaniu 

gatunków znaczną część rozdziałów poświęca na omawianie, w jaki sposób te luki powodują trudności 

w jego teorii. Cóż, wtedy poszukiwania skamieniałości dopiero się zaczynały. Jednak z tego, co wiedział, 

zmieniające się skamieliny w kolejnych warstwach czasu byłyby mocnym argumentem 

przemawiającym za ustaleniem faktu zmiany morfologicznej. I, co bardzo ważne, zmieniające się 

skamieniałości mogą wykazać, że dobór naturalny odpowiadał za zejście z modyfikacjami w długich 

okresach czasu. 

Syczące skamieliny Przejścia 

Ale w zapisie kopalnym były luki. Dla Darwina powinna istnieć sekwencja zmian przejściowych między 

ewoluującymi gatunkami. Jego pomysł polegał na tym, że ewolucja przebiegała jako stopniowy, stały 

proces. Ciągłe zmiany powinny pozostawiać w zapisie kopalnym szereg form przejściowych lub 

pośrednich. Ale były takie luki. Darwin niepokoił się tym i doszedł do wniosku, że brak zachowania 

skamielin wynikał z niedoskonałości zapisu geologicznego. Więc skamieniałości były tam kiedyś, ale 

później zostały zniszczone. 

Szybka spedacja 



W ciągu ostatnich trzech dekad pogląd Darwina na stopniową, stałą ewolucję ,zmiana została 

zmodyfikowana, niektórzy powiedzieliby, że znacznie. To, co jest proponowane, że czasami tempo 

zmian ewolucyjnych gwałtownie przyspiesza, a następnie cofa się do bardziej stabilnego tempa. Kiedy 

jest w fazie szybkiej, przejście do nowych form lub zachodzi specjacja. Ta stosunkowo szybka faza 

nazywana jest równowagą przerywaną (PE).  Tak więc szybkie zmiany oznaczają, że będzie stosunkowo 

mniej osób, które mogłyby zostać  skamieniałe i potencjalnie odzyskane przez badaczy. W istocie, luki 

w skamielinie istnieją, ponieważ tak wygląda ewolucja . Ewolucjoniści nadal debatują jak daleko i 

szeroko ma zastosowanie PE; to na pewno nie jest uniwersalne.  Niektóre formy, takie jak gatunki 

rekinów, dość dobrze pozostały niezmienione przez setki milionów lat. Jeszcze inne, jak np. hominidy 

przeszły znaczące zmiany w ciągu zaledwie kilku milionów lat. I tak, okresy szybszych zmian u 

hominidów, takie jak wzrost rozmiaru mózgu od wczesnego Homo erectus do współczesnego Homo 

sapiens, został uznany przez niektórych paleoantropologów za wydarzenie WF. Ten poszarpany pogląd 

na zmianę ewolucyjną jest modyfikacją darwinowskiego graduału. To prawdopodobnie wyjaśnia 

niektóre niedobory skamielin i nie jest już potrzebne spodziewać się znalezienia ciągłego, 

nieprzerwanego strumienia skamielin przejściowych. Jak widać z tej aktualizacji, nastąpiła zarówno 

modyfikacja ewolucji Darwina, ale zachowało się również wiele z tego, co początkowo proponował. To 

jest cecha dobrej teorii. 

Punktowana równowaga (PE) sugeruje, że ewolucja ma naprzemienne krótkie okresy szybkiej ewolucji 

i specjacji, po których następują długie okresy niewielkich zmian. Stosunkowo szybka zmiana zegara 

geologicznego oznaczałaby, że specjacja trwa jeszcze dziesiątki tysięcy lat lub dłużej. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Teoria ewolucji Darwina, dobór naturalny, została gruntownie przetestowana i poparta licznymi 

dowodami. 

* Publikacja O powstawaniu gatunków w 1859 roku wywołała burzę, ale w końcu stała się podstawą 

wszystkich późniejszych prac nad ewolucją. 

* Wraz z opublikowaniem w roku 1871 dzieła O pochodzeniu człowieka Darwin zaproponował wiele 

wnikliwych adaptacji u ludzi, które później zweryfikowano bardziej solidnymi metodami naukowymi. 

* Ewolucja Darwina została zmodyfikowana i zaktualizowana wraz z rozwojem nowych dziedzin nauki, 

zwłaszcza genetyki. 

 

Wyzwania dla ewolucji 

Jak zauważyliśmy , Darwin spotkał się z dużą krytyką po opublikowaniu w 1859 roku O powstawaniu 

gatunków. Jednak po około 150 latach zaproponowana przez niego teoria doboru naturalnego i 

znaczna część opisu ewolucji, którą przedstawił, jest nadal wspierany i weryfikowany. Nowo 

opracowane obszary badań genetycznych są szczególnie ekscytujące do obserwowania. Ale również w 

tym czasie podejmowane są próby z różnych kierunków, aby zignorować naukę lub ewolucję, lub jedno 

i drugie. W tym rozdziale dokonamy przeglądu dwóch najbardziej znaczących z tych prób: kreacjonizmu 

i inteligentnego projektu. Zaczniemy od szerszego tematu nauki i religii, aby wyjaśnić ich role w 

zdobywaniu i posługiwaniu się wiedzą dotyczącą pochodzenia człowieka i prehistorii. 

Nauka kontra religia? 

Dyskusje na temat nauki i religii często stawiają jedno przeciw drugiemu. Albo wyjaśnienie 

pochodzenia człowieka jest naukowe, albo ma charakter religijny. Oczywiście powoduje to konflikt w 



umysłach niektórych ludzi. Czy nie może być miejsca dla obu? Cóż, może być i jest dla wielu religii 

głównego nurtu. Zgoda wynika ze zrozumienia, że nauka i religia zajmują się różnymi rodzajami wiedzy. 

Nauka, zgodnie ze swoim wyraźnym zamiarem, zajmuje się tylko wiedzą, która pochodzi z otaczającego 

nas świata przyrody. To naturę można obserwować empirycznie, na temat której teorie można 

testować iw razie potrzeby modyfikować lub odrzucać. Z drugiej strony religia zajmuje się zjawiskami 

nadprzyrodzonymi. Jest to obszar wykraczający poza granice badań naukowych. A jest to dziedzina, do 

której nauka nie ma prawa zaprzeczyć lub potwierdzić. Nie może tego zrobić, ponieważ nie ma do tego 

środków ani testów. Zatem nie ma koniecznego konfliktu między nauką a religią. Religia i nauka działają 

po prostu w dwóch różnych sferach. A to oznacza, że ci, którzy chcą, mogą posiadać zarówno naukowe, 

jak i religijne wyjaśnienia pochodzenia człowieka. Inne aspekty mogą pomóc w dalszym wyjaśnieniu 

różnicy między religią a nauką. 

Wiele głównych organizacji religijnych wspierało ewolucję, w tym Kościół Katolicki, Zjednoczony 

Kościół Prezbiteriański w USA, Światowa Federacja Luterańska, Konwencja Generalna Kościoła 

Episkopalnego, Centralnej Konferencji Amerykańskiej Rabinów i Unitarian . 

Ewolucja i religia dobrze mieszczą się pod etykietą ewolucji teistycznej. Jedna z form tego akceptuje 

ewolucję i dobór naturalny jako sposób stworzenia Boga. 

Na początku... 

Wybrałem te słowa na początek tej sekcji tylko po to, by podkreślić, że kreacjonizm jest zasadniczo 

ruchem religijnym, który trzyma się ścisłej interpretacji biblijnej. Omówimy kreacjonizm ze 

szczególnym uwzględnieniem Institute of Creation Research (ICR), znajdującego się w El Cajon w 

Kalifornii. Wykładowcy i studenci ICR są zobowiązani do zaakceptowania zestawu zasad kreacjonizmu 

naukowego. Z pewnością wydaje się to właściwe dla organizacji zorientowanej religijnie. To, co 

sprawia, że ICR jest przedmiotem tej dyskusji, to fakt, że twierdzi, że prowadzi badania dotyczące 

kwestii ewolucji i pochodzenia człowieka. Następnie wymienimy zestaw stwierdzeń opartych na 

wspomnianych wcześniej założeniach, które pozwolą nam porównać kreacjonizm z nauką ewolucyjną. 

Następnie możemy przystąpić do przyjrzenia się, w jaki sposób kreacjonizm kwestionuje dowody, 

których użyliśmy do poparcia ewolucji. Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące początków 

przypisywanych kreacjonizmowi, przeciwstawione stwierdzeniom opartym na nauce o ewolucji: 

Nadprzyrodzone kontra naturalne: 

Kreacjonizm: Nastąpiło nagłe, nadprzyrodzone stworzenie wszechświata i życia w ciągu sześciu 24-

godzinnych dni. 

Nauka o ewolucji: procesy naturalistyczne wyjaśniają pochodzenie wszechświata i życia w ogromnym 

okresie czasu. 

Mikro- i makroewolucja: Kreacjonizm: Mutacje i dobór naturalny nie wystarczą, aby wyjaśnić coś więcej 

niż małe zmiany w genach lub mikroewolucję. 

Nauka o ewolucji: Mutacja, selekcja, przepływ genów i przypadkowy dryf genetyczny razem 

odpowiadają za makroewolucję lub duże zmiany, a także mikroewolucję. 

W obrębie gatunku i poza nim: 

Kreacjonizm: zmiana zachodzi tylko w ustalonych granicach – to znaczy w obrębie każdego rodzaju, jak 

u ptaków, pszczół i nietoperzy, 



Nauka o ewolucji: Procesy ewolucyjne doprowadziły do powstania nowych gatunków i wyższych 

kategorii taksonomicznych, takich jak rodzaj. 

Przodkowie ludzi i małp: 

Kreacjonizm: Ludzie i małpy miały oddzielne pochodzenie. 

Nauka o ewolucji: ludzie i małpy miały wspólnego przodka, zanim ich linie ewolucyjne się rozeszły. 

Geologia katastroficzna i uniformitarna: 

Kreacjonizm: Katastrofalne procesy geologiczne, w tym ogólnoświatowa powódź, które miały miejsce 

w przeszłości, doprowadziły do szybkiego powstania takich obiektów, jak Wielki Kanion. 

Nauka o ewolucji: miały miejsce uniformitarne procesy geologiczne, które są w większości stałe i 

stopniowe, ale czasami są dramatyczne, takie jak trzęsienia ziemi i wulkany. 

Młodzi i bardzo starzy: 

Kreacjonizm: Około 10 000 lat temu miało miejsce niedawne specjalne stworzenie wszechświata, Ziemi 

i życia. 

Nauka o ewolucji: Wszechświat powstał 12 do 14 miliardów lat temu, Ziemia została stworzona co 

najmniej 4,6 miliarda lat temu, a życie pojawiło się około 3,5 miliarda lat temu. 

Być może znasz wiele z tych stwierdzeń dotyczących nauki o ewolucji z wcześniejszych rozdziałów. 

Będziemy kontynuować tutaj, rozważając dowody, które odnoszą się do trzech szczególnych obszarów 

metod datowania, informacji genetycznej i skamielin. 

Kreacjonizm nosi również etykiety naukowego kreacjonizmu i nauki o kreacjonizmie. 

W żadnym wypadku nie będziemy wprowadzać do tej dyskusji kolejnej z misji ICR, jaką jest edukowanie 

chrześcijan. 

Mikroewolucja odnosi się do mniejszych zmian ewolucyjnych, które zachodzą w obrębie gatunku, 

podczas gdy makroewolucja odnosi się do większych zmian, w tym powstania nowych gatunków. 

Wspólne geny, wspólne pochodzenie? 

Chociaż stosunkowo nowe pod względem niektórych rodzajów analiz genetycznych, informacje 

dotyczące materiałów genetycznych i ewolucji sięgają ponad pięć dekad wstecz. Wczesne porównania 

ludzi i naczelnych zaczęły wykazywać podobieństwa w ich składzie genetycznym lub genomie. Te same 

podobieństwa pojawiają się w najnowszych porównaniach genetycznych naczelnych. Poza genetyką 

ten sam zestaw podobieństw znaleziono w porównaniach embriologii i morfologii małp, małp 

człekokształtnych i ludzi. Co to znaczy? Dla kreacjonistów oznacza to, że twórca zastosował wspólny 

plan przy tworzeniu naczelnych. Dla ewolucjonistów oznacza to, że stopień podobieństwa genów oraz 

anatomii embrionów i osobników dorosłych odzwierciedla stopień ich ewolucyjnego pokrewieństwa. 

Testowanie wspólnego planu twórcy nie jest naukowo możliwe. Teorie dotyczące stopnia 

ewolucyjnych związków są sprawdzalne. Na przykład w poprzednim rozdziale wspomnieliśmy o 

dystansie genetycznym, który dostarcza wyników takich badań. A teraz do skamielin. 

Genom odnosi się do całego zestawu genetycznego. Na podstawie niektórych ostatnich badań dla ludzi 

oznacza to dokładny skład naszego DNA. 

Brakujące łacze? 



Jednym z najbardziej uporczywych twierdzeń kreacjonistów jest to, że w zapisie kopalnym nie ma form 

przejściowych ani pośrednich. Jest wiele. Tak się składa, że zapis kopalny hominidów jest szczególnie 

przydatny do demonstrowania przemian. Same australopiteki są pod wieloma względami pośrednie w 

stosunku do małp człekokształtnych i hominidów. Niektórzy nazywali je dwunożnymi małpami 

człekokształtnymi, a we wczesnych doniesieniach określa się je mianem „małp człekokształtnych” ze 

względu na ich małe mózgi i duże twarze, w połączeniu z hominidami, którzy przystosowali się do 

pozycji stojącej. Następnie pojawił się szereg gatunków Homo, w tym H. babilis, H. erectus i H. 

ergasten. Formy te jeszcze bardziej zbliżyły przejście do naszych współczesnych form. Wreszcie był 

archaiczny Homo sapiens, który połączył nieprzerwany łańcuch od australopiteków do nas. Jest to 

bogata historia skamielin, z trudem przedstawiony obraz przez kreacjonistów. Główne zarysy ewolucji 

człowieka i prehistorii są na swoim miejscu. 

Inne przejścia są dobrze ugruntowane w zapisie kopalnym, w tym formy terenu prowadzące do 

wielorybów i gadów ewoluujących w ptaki. 

Fakt, że australopiteki posiadają kombinację cech małp człekokształtnych i hominidów, stanowi solidny 

dowód na to, że ludzie i małpy miały kiedyś wspólnego przodka. 

Ostrzeżenie o oszustwie 

Wcześniej zauważyliśmy próbę wykorzystania odkrycia z Piltdown jako legalnej skamieniałości 

hominida. Chociaż właściwe może być stwierdzenie, że naprawienie sytuacji zajęło trochę czasu, 

mistyfikacja została ujawniona. I to zostało ujawnione przez naukowców. Jest to przykład 

samokorygującego charakteru teorii naukowych. Podręczniki wprowadzające i kursy dotyczące 

ewolucji człowieka nadal wykorzystują Piltdown jako lekcję ostrzegawczą. Statek nauki pozostaje 

wyprostowany i nadal płynie do przodu. Przejdźmy teraz do drugiego, nowszego wyzwania rzuconego 

ewolucji. 

Inteligentny Projekt we Wszechświecie? 

W poprzednim rozdziale zauważyliśmy, że William Paley, teolog przyrody z początku XIX wieku, uważał 

naturę za zaprojektowaną przez stwórcę. Był cel i plan dla wszystkich form życia. Paley zaproponował 

swoją koncepcję projektu w przyrodzie, opierając się na argumencie, że tak jak złożone urządzenie do 

pomiaru czasu, takie jak zegarek, musi mieć zegarmistrza, tak złożoność natury może być wyjaśniona 

tylko przez twórcę. 

Autentyczność Piltdown została zakwestionowana, ponieważ nie pasowała do dominującej teorii, która 

pojawiła się po popełnieniu mistyfikacji. Wcześniejsza błędna teoria dotycząca Piltdown została w tym 

procesie odrzucona. 

Czyj projekt? 

To podstawowe, klasyczne pojęcie projektowania w naturze przeżywa obecnie renesans. Zwolennicy 

nie przypisują bezpośrednio twórcy natury projektu, ale jak zobaczymy, ich twierdzenia nie 

dopuszczają niczego innego niż jakaś forma nadprzyrodzonej interwencji. Obecny pogląd jest określany 

jako inteligentny projekt (ID), prawdopodobnie w celu odróżnienia go od jakiegokolwiek projektu lub 

porządku twórczego, który mógłby rozwinąć się w ramach naturalnych procesów ewolucji. Jedno z 

wyrażeń ID zaczyna się od obserwacji, że pewne układy biochemiczne mają wiele oddziałujących ze 

sobą części. Następnie twierdzi się, że jeśli jakakolwiek część, która jest niezbędna do prawidłowego 

funkcjonowania systemu, zostanie usunięta, system ulegnie awarii. Nazywa się to nieredukowalną 

złożonością. Ogólnym twierdzeniem jest, że nieredukowalnie złożone układy biochemiczne mogą być 

jedynie dziełem inteligentnego projektanta lub agenta. I nie da się ich wytłumaczyć naturalnymi 



procesami. Kompleks musiał być zaprojektowany jako całość i nie mógłby funkcjonować, po prostu 

dodając część po części. Ale twierdzenia podlegają testom naukowym. I to zostało zrobione w 

odniesieniu do układu krzepnięcia krwi. Wykorzystując mysz jako zwierzę doświadczalne, stwierdzono, 

że nie wszystkie białka były potrzebne do zajścia krzepnięcia. Jasne, możesz wdawać się w ciągły spór, 

że i tak nie było to tak naprawdę niezbędne białko. Czy nie byłoby bardziej bezpośrednio powiedzieć, 

że mechanizm krzepnięcia krwi jest nieustannie badany i dzięki lepszemu zrozumieniu wszystko, co 

wcześniej było tajemnicą, jest teraz rozwiązywane? Nie ma potrzeby uciekania się do identyfikatora. 

To samo dotyczy ulubionej złożonej struktury ID, oka. 

Oczy mają to 

William Paley i Charles Darwin byli zaintrygowani złożonością oka. Zachwycali się jego anatomiczną 

budową i funkcjonowaniem. I nic dziwnego, że oko zostało poddane analizie ewolucyjnej. Dla Paleya 

to oko było dziełem twórcy-projektanta. Darwin, po przestudiowaniu anatomii oczu od robaków po 

zwierzęta, doszedł do wniosku, że ewolucja pozostawiła ślad dowodów. 

Teoria doboru naturalnego Darwina może wyjaśniać postęp coraz większej złożoności w rozwoju 

widzenia. Ostatnie prace zasadniczo potwierdziły pogląd Darwina: pokazują, że oko, podobnie jak 

wszystkie inne złożone systemy biologiczne, ewoluowało w wyniku naturalnych procesów. 

Przykładem układu nieredukowalnie złożonego jest mechanizm krzepnięcia krwi. Aby krew mogła 

normalnie krzepnąć, wiele białek i produktów musi być na miejscu i musi pojawiać się we właściwej 

kolejności - przynajmniej tak twierdzi jeden ze zwolenników identyfikatora. 

Istnieje również ewolucyjny ślad widzenia u naczelnych. Niższe naczelne, takie jak lemury, mają 

zmniejszoną zdolność widzenia w trzech wymiarach i widzenia kolorów. Wyższe naczelne, które 

najprawdopodobniej wyewoluowały z niższych naczelnych, mają bardziej rozwinięte zdolności 

wzrokowe. 

Podsumowując, po przetestowaniu teoria inteligentnego projektu nie jest poparta dowodami. 

Dokładniej, ciągłe badania konsekwentnie i przekonująco wykazały, że ewoluowały złożone systemy. 

Bez względu na to, za kogo uważa się projektanta, musi to być coś nadprzyrodzonego, a zatem poza 

badaniami naukowymi. Zwolennicy ID nie rzucili zbyt wiele światła na tożsamość inteligentnego 

projektanta. 

Naprawdę bardziej odpowiednie jest stwierdzenie, że teoria struktur złożonych jest testowana i 

wspierana przez Sjf, ponieważ ID nie jest dobrą teorią naukową, ponieważ nie można jej bezpośrednio 

przetestować. 

Nauczyciele i podręczniki 

Wyzwania dla ewolucji, które właśnie omówiliśmy, są czymś więcej niż tylko akademickimi: są bardzo 

akademickie, jeśli uważasz, że publiczne szkoły średnie są akademiami. Wiele początkowych wysiłków 

kreacjonizmu było ukierunkowanych na zmianę programu nauczania w szkołach średnich. W powietrzu 

wisiały różne taktyki. Jeden chciał zapobiec nauczaniu ewolucji, a inny chciał wymagać nauczania 

zarówno ewolucji, jak i kreacjonizmu; trzecią opcją było nieuczenie żadnego z nich. Po wstępnym 

postępowaniu sądowym niektóre sprawy trafiły do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Oto lista 

głównych przypadków, które wymusiły kwestię włączenia kreacjonizmu do programu nauczania 

przedmiotów ścisłych. Najpierw jednak zaczynamy od przełomowej decyzji dotyczącej nauczania o 

ewolucji. 

Nauczanie ewolucji jest legalne 



W roku 1968 w Arkansas Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił ustawę zakazującą 

nauczania o ewolucji. Przynajmniej teraz żadne prawo stanowe nie zabraniało nauczania ewolucji. 

Prawo to zyskało rozgłos w całym kraju w procesie Scopes Trial w 1925 r. Ale orzeczenie z 1968 r. z 

pewnością nie gwarantowało, że ewolucjonizm będzie nauczany w krajowych szkołach średnich. 

Podręczniki nadal ograniczały zasięg zasad ewolucyjnych. Niektóre z tych ograniczeń nadal trwają. 

Taktyka wymogu nauczania zarówno ewolucji, jak i kreacjonizmu stała się znana przy zrównoważonym 

lub równym traktowaniu. Lata 60. były już po Sputniku, kiedy zdano sobie sprawę, że bardzo potrzebny 

jest gwałtowny wzrost nauczania przedmiotów ścisłych, aby dogonić Rosjan. 

Wytrącony z równowagi 

W 1982 roku w Arkansas sąd federalny orzekł, że ustawa o zrównoważonym traktowaniu, 

zobowiązująca szkoły publiczne do nauczania zarówno nauki o stworzeniu, jak i nauki o ewolucji, jest 

niezgodna z konstytucją. Ponadto sąd stwierdził, że nauka o stworzeniu nie jest nauką. 

Akt religijny odrzucony 

W 1987 roku w Luizjanie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że akt kreacjonizmu jest 

niezgodny z konstytucją, ponieważ popiera określony zestaw poglądów religijnych. 

Nauczanie poza granicami 

W 1990 roku w New Lenox School District w Illinois Siódmy Sąd Apelacyjny orzekł, że okręg szkół 

publicznych może zakazać nauczycielowi nauczania nauki o stworzeniu bez naruszania prawa do 

wolności słowa. 

Zastrzeżenie dozwolone 

W 1997 roku w Luizjanie sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych odrzucił politykę wymagającą od 

nauczycieli przeczytania zastrzeżenia dotyczącego ewolucji. Oświadczono również, że propozycje 

programów nauczania obejmujące inteligentny projekt były takie same jak te, które proponowały 

nauczanie nauki o stworzeniu. W efekcie decyzja ta przypisała inteligentny projekt do kategorii 

określonego poglądu religijnego. Decyzje przesunęły również punkt ciężkości tych, którzy 

kwestionowali ewolucję, z dala od systemu sądowniczego i skupili się na stanowych radach 

edukacyjnych i lokalnych radach szkolnych. Niektóre sukcesy, przynajmniej chwilowe, zostały 

zrealizowane. Na przykład w 1999 r. Rada Edukacji Stanu Kansas usunęła ewolucję jako jednoczącą 

zasadę nauki ze zbioru wytycznych programowych. W następnym roku, po wyborze nowych członków, 

zarząd Kansas State School uchylił swoją wcześniejszą decyzję. Tego rodzaju wyzwania wciąż się 

rozwijają. Czytelnicy mogą być na bieżąco informowani o tym, co się dzieje, odwiedzając stronę 

internetową Narodowego Centrum Edukacji Naukowej pod adresem www.ncseweb.org. Z pewnością 

jest jeszcze wiele do poznania o funkcjonowaniu ewolucji, zarówno jeśli chodzi o poszerzanie linii 

dowodów, jak i testowanie i modyfikowanie obecnej teorii ewolucji. Dzisiejsze tajemnice lub 

niewiadome będą jutrzejszymi odkryciami. A nauka idzie naprzód. 

Gdyby usunąć ewolucję, miałoby to szerokie zastosowanie w wielu naukach, w tym w astronomii, 

fizyce, biologii i innych, które obejmowały zasady ewolucji. 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

*Nauka i religia niekoniecznie stoją ze sobą w konflikcie, ponieważ zajmują się różnymi formami 

wiedzy. 

* Kreacjonizm i inteligentny projekt to religijne punkty widzenia – nie są naukowe. 



* Nie ma dowodów przeciwko ewolucji — jest tylko wiele kwestii naukowych, które są obecnie badane. 

* Na kursach ścisłych studenci powinni być uczeni jedynie zasad naukowych i wyników badań ewolucji. 

 

Wyzwania dla naszej przyszłości 

Kontynuujemy motyw wyzwania, ale zupełnie innego rodzaju. Zajmujemy się ewolucyjną przyszłością 

naszego gatunku, Homo sapiens. Oczywiście dyskusja zakłada, że mamy przyszłość i że po prostu 

możemy być zainteresowani odkryciem, jaka ona może być. Chociaż nasza ewolucyjna przeszłość może 

dać nam pewien wgląd w naszą przyszłość, w żadnym wypadku nie może służyć jako nasza książka „jak 

to zrobić”. Przyjrzymy się temu, co oferuje teraźniejszość w zakresie procesów ewolucyjnych, ponieważ 

działają one na naszą genetykę. Następnie zostaną omówione trzy główne strategie planowania i 

realizacji przyszłości naszego biologicznego i genetycznego składu. Nie będziemy odnosić się do 

żadnych dziwnych przemian ani potworów, ale podniesiemy kilka ostrzeżeń. 

Notowania giełdowe ewolucji 

Wcześniej zauważyliśmy, że przez co najmniej ostatnie 30 000 lat nie zaszły żadne istotne zmiany w 

naszym ciele. Informacje te powinny dać wskazówkę, jak niewielkich zmian możemy się spodziewać w 

przyszłości. Ale z drugiej strony, pod naszą biologiczną i anatomiczną powłoką, kryje się rdzeń 

genetyczny – no, może nie tyle rdzeń, ile formuła biochemiczna. Jakie zmiany mogą zajść w naszych 

genach? Jednym ze sposobów podejścia do tego pytania jest sprawdzenie, jak zmieniały się nasze geny 

w ostatnim czasie, w porównaniu do, powiedzmy, 100 000 lat temu. Proszę zauważyć, że „zmiana 

genów” to inny sposób odniesienia się do ewolucji. Możemy wyrazić informacje o zmieniających się 

genach na wzór notowań giełdowych - wiesz, które akcje rosną, spadają lub pozostają niezmienione. 

Wedle analogii rynkowej, cztery ewolucyjne procesy zmiany lub ewolucji genów obecnie w 

porównaniu z naszą przeszłością są następujące: 

* Mutacja jest w górę 

* Losowy dryf genetyczny jest wyłączony. 

* Przepływ genów jest znacznie wyższy 

* Selekcja naturalna maleje i rośnie. 

Uzupełnijmy trochę tło tych ewolucyjnych cytatów. 

Zgodnie z modelem Recent Africa Origin, nasz biologiczny wygląd nie przeszedł żadnej większej 

metamorfozy od ponad roku 100 000 lat. 

Mutacje produkcyjne 

Dzisiejsze mutacje są częstsze niż w przeszłości, po prostu dlatego, że jest więcej czynników, które je 

powodują. Wykazano, że niektóre czynności produkcyjne mają szkodliwe skutki uboczne. Dwa czynniki, 

o których wiadomo, że powodują mutacje, to promieniowanie i chemikalia. Ich zastosowanie było 

rozległe. A w zakresie, w jakim ich użycie nie jest kontrolowane, aby zapobiec zanieczyszczeniu i 

toksyczności, stanowią one zagrożenie dla ludzi. Z teoretycznego punktu widzenia mutacja jest 

głównym źródłem zmienności genetycznej. Jak już mówiliśmy, zmienność genetyczna jest niezbędna 

do działania doboru naturalnego. Można powiedzieć, że mutacja zachodzi na lepsze, na gorsze lub na 

żadne. Większość mutacji należy prawdopodobnie do trzeciej kategorii mutacji neutralnych, na które 

nie oddziałuje dobór naturalny. Spośród tych, na podstawie których podejmuje się działania, 



zdecydowana większość okazuje się szkodliwa dla przetrwania lub reprodukcji jednostki. Jak wkrótce 

wskażemy, nasz gatunek nie tylko nie potrzebuje żadnej nowej genetycznej zmiany powstałej w wyniku 

mutacji, ale spowodowana przez nią zmiana może być dla nas szkodliwa. Całkowita pula genów 

naszego gatunku jest wystarczająco zróżnicowana, aby przenieść nas w przyszłość, którą możemy 

przewidzieć. Krótko mówiąc, naszej ewolucyjnej przyszłości nie przeszkodzi brak zmienności 

genetycznej. Tak więc mutacja jako materiał ewolucyjny powinna zostać zredukowana do najniższej 

naturalnej wartości poprzez wyeliminowanie wszystkich indukujących czynników mutacyjnych. Teraz 

przechodzimy do dryfu i przepływu genów dla ich rankingów giełdowych. Mutacja ma dwa rodzaje 

przyczyn: te, które można nazwać naturalnymi lub obecnymi od początku życia, oraz te, które są 

indukowane lub wprowadzane przez działalność człowieka. Korzystne mutacje oczywiście się zdarzają. 

Stanowiły one podstawę reakcji adaptacyjnych, które zwykle są ukierunkowane na określony zestaw 

warunków środowiskowych. W naszym obecnym realnym świecie wzrost zachorowań na niektóre 

formy raka u ludzi jest prawdopodobnie spowodowany zwiększoną ekspozycją na rakotwórcze czynniki 

mutagenne. 

Dryf i przepływ są przeciwstawne 

Jak omówiliśmy wcześniej, losowy dryf genetyczny najprawdopodobniej będzie miał miejsce w małych, 

odizolowanych populacjach. Taka była scena w całej prehistorii ludzkości. Ze względu na ogromny 

wzrost i rozprzestrzenianie się gatunku ludzkiego, zwłaszcza od czasów rewolucji przemysłowej, 

obecnie istnieje bardzo niewiele takich grup ludzkich. Nasze maszyny mobilności, czy to łodzie, 

samoloty, czy urządzenia kołowe, zapewniają, że żadna grupa nie będzie już nigdy izolowana w 

przyszłości. Genetycznym efektem dryfu jest zmniejszenie zmienności, ale wraz ze spadkiem dryfu 

zwiększa się przepływ genów między grupami lub rasami. Proces przepływu genów nasila się. Jako 

gatunek ewolucyjny zyskał wielką wartość. Posuwając tę analogię jeszcze dalej, przepływ genów 

handluje na najwyższym prehistorycznym lub historycznym poziomie. Jak wspomniano wcześniej, 

przepływ genów zarówno zwiększa różnorodność grup, jak i jest sposobem na zjednoczenie ich puli 

genów. Kiedy powiedziałem, że naprawdę nie potrzebujemy więcej mutacji, miałem na myśli, że w 

różnorodności współczesnych grup ludzkich istnieje już wielki magazyn zmienności genetycznej. 

Przepływ genów prowadzi do tego, że niegdyś różne grupy bardziej do siebie przypominają. Zaczęli 

dzielić cechy biologiczne. Czy przy ciągłym i rozległym przepływie genów między grupami ludzkimi 

oznaczałoby to, że nasza przyszłość będzie świadkiem ogromnej zmieszanej jednolitości wyglądu 

fizycznego? Niezbyt prawdopodobne. Po pierwsze, ten poziom przepływu genów prawdopodobnie 

nigdy nie nastąpi – to znaczy, chyba że jakaś dyktatorska forma Wielkiego Brata przejmie kontrolę nad 

naszym życiem. Po drugie, decyzje dotyczące wyboru partnera są zwykle zgodne z istniejącymi 

preferencjami, opartymi na wielu cechach fizycznych, takich jak kolor skóry, wzrost i waga. Oczywiście 

wybór odpowiedniego partnera obejmuje znacznie więcej niż cechy fizyczne. W rzeczywistości może 

się okazać, że czynniki społeczne i kulturowe będą nadal zyskiwać na znaczeniu w kierowaniu naszą 

przyszłością. 

Mutacja ma dwa rodzaje przyczyn: te, które można nazwać naturalnymi lub obecnymi od początku 

życia, oraz te, które są indukowane lub wprowadzane przez działalność człowieka. Korzystne mutacje 

oczywiście się zdarzają. Stanowiły one podstawę reakcji adaptacyjnych, które zwykle są 

ukierunkowane na określony zestaw warunków środowiskowych. W naszym obecnym realnym świecie 

wzrost zachorowań na niektóre formy raka u ludzi jest prawdopodobnie spowodowany zwiększoną 

ekspozycją na rakotwórcze czynniki mutagenne. Rasa jest kategorią taksonomiczną opartą na częstości 

genów lub cech biologicznych, które mają podłoże genetyczne. Rasy to statystycznie skonstruowane 

jednostki arbitralnie narzucone na szerokim i zróżnicowanym podłożu genetycznym i biologicznym. 

Rasy są również definiowane w kategoriach społecznych i etnicznych. Według statystyk US Census 



Bureau, wskaźniki małżeństw międzyrasowych gwałtownie wzrosły w ostatnich dziesięcioleciach. 

Wykazano niezbicie, że nie ma biologicznych szkód wynikających z przepływu genów lub krzyżowania 

się między grupami ludzkimi. Niestety szkody wynikające z uprzedzeń społecznych i dyskryminacji 

nadal istnieją. 

Różne twarze selekcji 

Teoria doboru naturalnego Darwina przetrwała próbę czasu i pozostaje podstawowym wyjaśnieniem 

zasięgu i różnorodności form życia na Ziemi, w tym naszego gatunku. Istnieje jednak dobry powód, by 

kwestionować, czy działanie doboru naturalnego nadal ma duże znaczenie dla naszego przetrwania i 

czy będzie miało do odegrania jakąś ważną rolę w naszej przyszłości. Podczas naszej prehistorii dobór 

naturalny był siłą kierującą głównymi trendami ewolucyjnymi, które omówiliśmy, takimi jak wzrost 

wielkości naszego mózgu. Nasze inne zmiany adaptacyjne, takie jak dwunożność, były związane z 

procesem doboru naturalnego. Ale interakcja z tymi trendami biologicznymi była konsekwencjami i 

interakcjami behawioralnymi. Mówiliśmy o podejściu biobehawioralnym, ponieważ lepiej 

odzwierciedla to, na czym polega ewolucja człowieka. I z powodu tej interakcji, zachowanie faktycznie 

zaczęło zastępować biologię jako główny sposób adaptacji. Krótko mówiąc, nasza adaptacja kulturowa 

zaczęła wypierać biologię i leżący u jej podstaw dobór naturalny. Nasi przodkowie stworzyli narzędzia, 

budowali schronienia i ubrania oraz opanowali używanie ognia. Adaptacja biologiczna, zwłaszcza 

mózgu, przygotowała hominidom drogę do wszystkich tych rzeczy. Osiągnąwszy wystarczające 

zdolności umysłowe, nasi pierwsi przodkowie nie byli już tak bardzo zależni od swojej biologicznej 

adaptacji lub naturalnej selekcji w celu przetrwania. Terminem używanym do opisania tej sytuacji jest 

relaksacja selekcji. Dobór naturalny porównuje się do siły lub nacisku. A kiedy adaptacja kulturowa, o 

której była mowa wcześniej, weszła w grę, ta presja została złagodzona lub nieco złagodzona. Tak więc 

obecnie przynajmniej niektóre aspekty naszego przetrwania podlegają mniej selekcji naturalnej niż w 

naszej prehistorii. W naszej analogii giełdowej niektóre z wybranych akcji spadły. Ale czy inni mogą się 

rozwijać? 

Relaksacja selekcji odnosi się do zmniejszenia presji na adaptację biologiczną z powodu buforujących 

lub osłaniających efektów adaptacji kulturowych. Na przykład kultura zapewniła środki aby ludzie mogli 

przetrwać w bardzo zimnym klimacie; mniej ważna była ich adaptacja biologiczna. 

Zaraźliwy pomysł 

Rozważ chorobę jako czynnik selektywny. W czasach prehistorycznych choroby zakaźne lub zakaźne 

prawdopodobnie nie stanowiły dużego zagrożenia. Wynikało to z faktu, że grupy były małe i bardzo 

rozproszone. Oznacza to, że infekcje spowodowane przez bakterie lub wirusy po prostu nie miały 

wystarczającej ilości ciepłych ludzkich ciał, aby dalej się rozprzestrzeniać. Potem, przy ogromnym 

wzroście populacji ludzkiej i regularnych kontaktach między grupami, wybuchły epidemie i pandemie. 

SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) może być ostatnim z tych wybuchów. 

Wkroczyła medycyna, która powstrzymała i zasadniczo wyeliminowała zagrożenie wieloma chorobami 

zakaźnymi. Ospa była jedną z nich, a polio może być bliskie wyeliminowania. Ale zagrożenie bynajmniej 

nie zniknęło. Pojawiły się inne choroby zakaźne, takie jak HIV i SARS. A w wojskowej mgle pojawia się 

widmo użycia czynników zakaźnych, takich jak ospa, jako broni biologicznej. W niektórych rejonach 

świata nauki i zastosowania medyczne zostały strategicznie wykorzystane do zapobiegania chorobom. 

Na przykład poprzez szczepionki i szczepienia. I to prawdopodobnie miało wpływ na naszą ewolucję. 

Ale to nie jedyna dostępna strategia. Przyjrzyjmy się trzem rodzajom lub poziomom tych strategii, które 

wpłyną na naszą ewolucyjną przyszłość. Z pewnością wiążą się one z wyzwaniami etycznymi i 

ekonomicznymi, którym również trzeba będzie stawić czoła. 



Obecnie jednym z największych problemów medycznych jest kontrolowanie światowego 

rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem HIV i jego klinicznej manifestacji AIDS. 

Jaki jest Twój wybór? 

Możemy kontrolować i zmieniać kierunek naszej ewolucyjnej przyszłości zasadniczo na trzech różnych 

poziomach: 

* Eutenika („dobre środowisko”) 

* Eufenika („dobry fenotyp”) 

* Eugenika („dobre geny”) 

Rozwiniemy każdy z nich, najpierw aby pokazać, co już zostało zrobione w zakresie stosowania 

strategii, a następnie spojrzeć w przyszłość na to, co może nadejść w przyszłości. To byłoby patrzenie 

w kryształową kulę. 

Zauważ, że powiedziałem, że mamy kontrolę. To jest lekcja do domu z tego rozdziału. Nasza przyszła 

ewolucja jest w naszych rękach i nie podlega w żaden istotny sposób działaniu doboru naturalnego. 

Zmiany w okolicy 

Eutenika jako strategia jest mniej więcej tak stara jak same hominidy. Jest to coś, co nazywamy 

adaptacją kulturową, jeśli chodzi o poprawę środowiska do zamieszkania przez ludzi. Cóż, to nasza 

prehistoria tworzenia narzędzi, przygotowywania schronienia i odzieży oraz budowania ognia. I 

oczywiście przeniosła się w przyszłość, budując nasze wygodne osobiste otoczenie z piecami, 

ubraniami i klimatyzatorami. Należy jednak pamiętać, że tylko w niektórych częściach świata ludzie 

żyją w nowoczesnych, komfortowych środowiskach. Tak więc eutenika rozpoczęła się od naszych 

najwcześniejszych przodków i nie ma powodu sądzić, że kiedykolwiek zostanie porzucona. Istnieją 

jednak bardzo solidne środowiskowe i ekologiczne podstawy do ograniczania i zmiany naszego 

obecnego sposobu działania w odniesieniu do przyszłego wykorzystania zasobów naturalnych. 

Niewiele osób prawdopodobnie chce powrócić do warunków epoki lodowcowej dzięki technologii 

epoki lodowcowej. Poza tym właściwe zarządzanie naszym środowiskiem jest nie tylko dobre na teraz, 

ale tak naprawdę jest to jedyny sposób na zapewnienie naszej długoterminowej obecności na ziemi. 

Zamiast silnie dostosowywać się do swojego środowiska, hominidy modyfikowały swoje środowisko, 

aby pasowało do ich potrzeb biologicznych. 

Fenotyp składa się z obserwowalnych cech i cech osobnika. Termin towarzyszący, genotyp, odnosi się 

do podstawowego składu genetycznego tej osoby. Genotyp wchodzi w interakcję ze środowiskiem, 

tworząc fenotyp. 

Wygląda dobrze 

Wcześniej omówiliśmy nasze cechy fizyczne, a w wielu wcześniejszych miejscach opisaliśmy budowę 

fizyczną skamielin hominidów. Te obserwowalne cechy określa się jako fenotyp. Nasz fenotyp jest 

częściowo kontrolowany przez geny i to jest genotyp. Ale zależy to również od środowiska, w którym 

te geny ulegają ekspresji. Wzrost jest częścią naszego fenotypu. Co jeśli dziecko nie rosło zbyt dobrze, 

nawet z odpowiednią dietą? Czy można zmienić jego fenotyp? Tak, podawanie hormonu wzrostu jest 

jednym ze sposobów na zwiększenie wzrostu dziecka. Eufenika jest strategią zmiany fenotypu w celu 

spełnienia pewnego z góry określonego standardu normalności. Oto częściowa lista eufenicznych 

rodzajów ulepszeń ciała: 



* Okulary poprawiające problemy ze wzrokiem 

* Wypełnienia dentystyczne, korony i protezy w celu poprawy zdrowia zębów 

Szczepienia i szczepienia chroniące przed chorobami 

* Przeszczepy narządów, aby przywrócić normalne funkcjonowanie 

* Sztuczne części ciała i protezy przywracające funkcje 

 

Można by wymieniać dalej ... A eufenika jest bardzo związana z rozwojem i postępem medycyny. Ale, 

podobnie jak w przypadku strategii eutenicznych, ulepszenia eufeniczne są ograniczone do tych 

obszarów świata, gdzie dostępny jest ten poziom nauk medycznych. Podczas wzrostu i rozwoju ciało 

ludzkie ma plastyczność fenotypową. Może się zmieniać w odpowiedzi na dietę, a nawet warunki 

klimatyczne. Garbowanie skóry jest plastyczną reakcją fenotypową, która występuje przez całe życie. 

Prawdopodobnie nikt nie kwestionuje, że ta lista pokazuje humanitarną poprawę jakości życia danej 

osoby. Z jakiegoś powodu fenotyp nie odpowiada temu, jak dana osoba mogłaby żyć i zachowywać się 

normalnie. A eufenika próbuje przywrócić normalność. Ale co tak naprawdę jest normalne? Tutaj 

wkracza etyka i wyzwanie dla naszej przyszłości. Powiedzmy, że dziecku o normalnej posturze podaje 

się hormon wzrostu, z planem zwiększenia jego wzrostu, aby miał szanse w wysiłkach sportowych. W 

tym przypadku, jeśli 6 stóp jest dobre, czy 6 stóp i 6 cali nie byłoby lepsze? Wzdłuż tej linii, leki 

zwiększające wydajność są dostępne dla sportowców, aby rozszerzyć ich fizyczne ograniczenia. 

Oczywiście cały czas trwają prace nad sposobem wykrywania obecności zakazanej substancji. 

Następnie jest branża chirurgii kosmetycznej. Społeczeństwo może ustanowić standardy piękna. A dla 

tych, którym nie udaje się dostosować do tych standardów, istnieje już wiele procedur chirurgicznych 

i niechirurgicznych (niektóre dość radykalne) umożliwiających wprowadzenie niezbędnych zmian w 

dążeniu do idealnego fenotypu. Zapotrzebowanie na kosmetyczną korektę lub ulepszenie jest obecnie 

tutaj. Czy zmniejszy się w przyszłości? Mało prawdopodobne W rzeczywistości istnieje dobry powód, 

by oczekiwać, że eufenika będzie nadal rosła jako środek do stosunkowo szybkiej zmiany fenotypów w 

cokolwiek, co uzna za idealne. Na przykład nasz wzrost lub wzrost ma podłoże genetyczne. Jednak bez 

odpowiedniej diety nie byśmy rosły wcale lub rosły bardzo słabo.  

Plastyczność to odziedziczona zdolność organizmu do modyfikowania swojego fenotypu. Zdolność ta 

przydaje się w pewnych środowiskach, odnosi się również do fizjologicznej plastyczności w celu 

dostosowania naszego tętna lub utrzymania w miarę stałej wewnętrznej temperatury ciała. 

W warunkach doboru naturalnego osiągnięcie idealnego przystosowania nigdy nie było możliwe. 

Zawsze istniały kompromisy i żyjemy z nimi dzień po dniu. Na przykład nasza dwunożność w erekcji 

zbiera żniwo w wielu problemach z plecami, biodrami i stopami. 

Geny projektantów 

Słusznie więc eugenika nabrała negatywnych konotacji. Aż do lat sześćdziesiątych XX wieku w 

niektórych stanach w Stanach Zjednoczonych obowiązywały przepisy dotyczące sterylizacji, które 

zezwalały na chirurgiczne odebranie praw reprodukcyjnych pewnym klasom ludzi, na przykład chorym 

psychicznie. Uznano ich za niezdolnych, a plan zakładał wyeliminowanie możliwości posiadania dzieci. 

Przypuszczalnie docelowe warunki zniknęłyby w przyszłych pokoleniach. Programy eugeniczne tego 

rodzaju były z wielu powodów bardzo błędne, a naruszające prawa zostały usunięte z ksiąg. Być może 

więc termin eugenika powinien zostać usunięty z naszego użycia. W większości tak było. W jej miejsce 

pojawiają się terminy takie jak terapia genowa. Miejmy nadzieję, że nie odziedziczą mrocznej spuścizny 



eugeniki. W pewnym sensie terapia genowa jest jeszcze bardziej bezpośrednio związana ze zmianą 

genów niż wcześniejsze programy eugeniczne. Terapia genowa ma metody wprowadzania różnych 

genów do organizmu, z oczekiwaniem, że nowe geny przywrócą wadliwą lub nieadekwatną funkcję. 

Jak dotąd sukces terapii genowej był pozytywny, choć nieco ograniczony, ale jej potencjał medyczny 

pozostaje bardzo wysoki. I jak wskazaliśmy w przypadku strategii eufenicznej, ta oparta na genach 

strategia poczyniła ogromne postępy w naukach medycznych. Obecnie, dzięki wynikom projektu 

Human Genome Project, poczyniono większy postęp w diagnozowaniu i identyfikacji choroby 

genetycznej, a mniej w próbach poprawy warunków poprzez naprawę lub wymianę genów. Przyszłość 

naszego gatunku wydaje się być w dobrych rękach osób zajmujących się terapią genową, o ile jest ona 

ukierunkowana na zmniejszenie cierpienia i przywrócenie lub ustanowienie wyższej jakości życia. 

Znalezienie lekarstwa na choroby genetyczne otworzy drogę dla naszej ewolucyjnej przyszłości. Ale 

tutaj znowu pojawia się miara zwana normalnością. A gdzie pojawia się ten termin, czy kwestie etyczne 

mogą być daleko w tyle? Szczególną troską jest to, czy te nowo odkryte i zastosowane metody terapii 

genowej mogą być wykorzystywane do celów niemedycznych. Cóż, mogą, ale czy należy zachęcać i 

zezwalać na tego rodzaju inżynierię genetyczną? W przyszłości istnieje potencjał tworzenia katalogów 

cech genetycznych, które ludzie mogliby wybrać dla swoich nienarodzonych dzieci. Nie, nie jest to teraz 

możliwe i może to być długa droga w dół. Geny projektantów i kosmetyczne zastosowanie manipulacji 

genami to na razie tylko sen – lub koszmar. Jednak istniejące metody zaczynają umożliwiać 

przenoszenie genów ze zwierząt lub roślin do ludzkiego genomu. To z pewnością zmieniłoby oblicze 

przyszłych ludzi. Przyszłość może ujrzeć majstrowanie przy naszych genach w sposób, w jaki ewolucja 

nie może. Odrzuciliśmy już koncepcję inteligentnego projektu. Ale teraz ludzie przejmują rolę, jaką 

kiedyś odgrywała ewolucja i dobór naturalny. Sugerowanym terminem dla tej kontroli może być 

selekcja kulturowa. Ponieważ selekcja kulturowa istniałaby w umysłach ludzkich projektantów, ma 

dalekosiężną wyobraźnię połączoną z żadnymi absolutnymi ograniczeniami – to znaczy żadnymi poza 

tymi narzuconymi przez skrupulatnych badaczy, komisje bioetyczne i czujną publiczność. Od genów 

projektantów przechodzimy teraz do dzieci projektantów. 

Sterylizacja została karalnie rozszerzona na osoby z epilepsją, a także czarnoskórych odbiorców 

pomocy społecznej. Obecnie rozważa się zadośćuczynienie jako rekompensatę dla osób uznanych za 

poszkodowane w ramach tej procedury. 

Terapia genowa obejmuje oparte na medycynie metody zastępowania lub zmiany ekspresji genów w 

celu poprawy zdrowia jednostki. 

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną (w rzeczywistości chromosomalną), która przechodziła 

badania kliniczne z wykorzystaniem transferu genów na ludziach. 

Jak dotąd sukces był ograniczony. 

Human Genome Project był ogólnoświatowym przedsięwzięciem mającym na celu zmapowanie całego 

zestawu genetycznego, aż do poziomu dokładności sekwencjia DNA. Cel ten został skutecznie 

zrealizowany i uwaga skupiła się teraz na identyfikacji produktów genów – białek, które, jeśli są 

wadliwe, biorą udział w wywoływaniu chorób genetycznych. Biorąc pod uwagę obawy, które 

wyrażaliśmy wcześniej w odniesieniu do inteligentnego projektu, „inżynieria genetyczna” to kolejny 

termin, który wraz z nieetycznymi praktykami powinien zostać usunięty z naszego słownika. 

Designerskie dzieci 

Może się to wydawać nieco dziwne, że obecnie można precyzyjniej wybierać dzieci niż zmieniać 

genetykę określonych cech. Po części ma to związek z ogromnym sukcesem postępów w metodach 

reprodukcji człowieka. Wiele par desperacko pragnie mieć dzieci i z różnych powodów nie może. 



Dostępnych jest szereg procedur zwiększających ich szanse. Ta aplikacja jest ogólnie uznawana za 

humanitarne rozwiązanie. Mówiąc od strony teoretycznej, jak to się ma do ewolucji? To jest istota 

tego, co natura decydowała. W warunkach doboru naturalnego tylko niektóre pary mogły mieć 

potomstwo, a niektóre mogły mieć więcej potomstwa niż inne. Jednak w chwili obecnej dobór 

naturalny jest prawdopodobnie najmniej znaczącym czynnikiem decydującym o tym, czy para ma 

dziecko. W warunkach selekcji kulturowej szanse na posiadanie dzieci drastycznie się zmieniły. Nawet 

szansa około 50 na 50 na urodzenie dziewczynki lub dziecka została w dużej mierze usunięta. Wybór 

płci dla następnego dziecka może być teraz dokonany z prawie całkowitym sukcesem pożądanego 

rezultatu. Niektórzy obawiają się, że w przyszłości stosunek płci ulegnie znacznemu zachwianiu. Ale 

jest również uzasadnione, że jeśli jedna płeć stanie się zbyt rzadka, nabierze większej wartości. Może 

to skutkować przywróceniem wcześniejszej równowagi płciowej. 

Transfer genów ma medyczne znaczenie dla korygowania wadliwych genów, ale nieuczciwy badacz 

może uznać za zabawne wstawienie genu kontrolującego błysk świetlika i stworzyć człowieka, który 

świeci w ciemności. 

Selekcja kulturowa to proces, w którym geny są wybierane w celu uzyskania pożądanego rezultatu, 

zarówno u osoby dorosłej, jak i przy produkcji dzieci. 

Nowoczesna technologia reprodukcyjna umożliwiła poczęcie dzieci z wielu kombinacji źródeł komórek 

jajowych i plemników, a także z miejsc, w których zachodzi zapłodnienie, a następnie ciąża. Stosując tę 

technologię, istnieje około 32 sposobów na poczęcie dziecka. 

Wprowadź klony 

W reprodukcji człowieka powielanie ludzi wisi najbardziej niepewnie na śliskim zboczu kwestii 

etycznych. Oczywiście powielanie odnosi się tutaj do klonowania ludzi. Wbrew doniesieniom 

medialnym nie ma udokumentowanych przypadków klonowania ludzi. Wydaje się, że istnieje silny 

sentyment przeciwko wszelkim wysiłkom mającym na celu stworzenie ludzkich klonów, 

rejestrowanych przez społeczność naukową i wszystkie inne kręgi. Nie najmniejszą troską jest to, jak 

dobrze radzą sobie klony w ciągu swojego życia. Jakkolwiek okaże się, że kwestia klonowania ludzi 

prawdopodobnie nie będzie miała większego wpływu na przyszłość naszego gatunku – przynajmniej 

nie tak długo, jak klonowanie, jeśli kiedykolwiek pomyślnie rozwinie się dla ludzi, będzie stosowane w 

sporadycznych, odosobnionych przypadkach. Znacznie większy niepokój z wielu perspektyw budzi 

ciągły wzrost światowej populacji ludzkiej. Toczące się tu dyskusje dotyczące naszej przyszłości skupiają 

się na zmianie jakości ludzkich fenotypów i genotypów. Ale to może równie dobrze zostać przebite 

przez bardziej palącą kwestię ilości i sposobu powstrzymania fal przeludnienia. Wracając do głównego 

celu tego rozdziału, biorąc pod uwagę cały arsenał sposobów i środków, za pomocą których dobór 

kulturowy musi zmienić nasz fenotyp i strukturę genetyczną, można bezpiecznie stwierdzić, że zmiany 

zajdą u ludzi. Nie wiadomo, czy zmiany te będą na lepsze, czy na gorsze. Ewolucyjny fatalizm może 

argumentować, że jeśli nie zrobimy tego dobrze, inne gatunki zajmą nasze miejsce, gdy nas zabraknie. 

Karaluchy i szare szczury wydają się być dość odpornymi kosmopolitycznymi kandydatami. Ale z drugiej 

strony ewolucyjny optymizm widzi naszą przyszłość w najjaśniejszych kolorach prehistorycznego 

malowidła naskalnego. Czas pokaże, który pogląd przeważy. 

Inne metody reprodukcji obejmują zapłodnienie in vitro i transfer zarodków oraz sztuczne zapłodnienie 

przez dawcę nasienia. Metody te, wraz z metodami zwiększania płodności,  zyskał większą akceptację 

społeczeństwa. 

 



Dolly, sklonowana owca, została niedawno uśpiona z powodu problemów zdrowotnych, które mogą, 

ale nie muszą być związane z jej sklonowanym pochodzeniem. Dolly również wykazywała widoczne 

oznaki przedwczesnego starzenia się, które mogły sygnalizować ostrzeżenia dotyczące technologii 

klonowania 

Najmniej, co musisz wiedzieć 

* Nadal ewoluujemy, a dominującym procesem jest przepływ genów 

* Przyczyny mutacji, takie jak toksyczne chemikalia i promieniowanie, powinny zostać wyeliminowane 

z naszego środowiska życia. 

* Dobór naturalny miał tendencję do zmniejszania znaczenia wraz ze wzrostem naszych kulturowych 

środków determinujących zarówno nasze przetrwanie, jak i naszą reprodukcję. 

* Nasza przyszłość, lepsza lub gorsza, jest pod naszą kontrolą. 


