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Aнтропологија 

Наука о човеку  

У науци о човеку има још много тамних места,   више него у свима другим 
наукама. Не само што је тешко решавати сложене и замршене појаве људске 
душе, већ је каткад тешко и залудно бавити се појавама људскога тела. Већ се 
годинама, још од Дарвина, научници многих струка и народности баве питањем 
порекла човечјег, његове филогенезе, али, ето, без успеха, и нико ни данас не 
може са сигурношћу да говори о родбинским везама човека с осталим 
животињама, с антропоидним мајмунима, па ни о везама између појединих 
људских раса. И није чудо што се научници, па и лаици, не препиру толико око 
родбинских веза, око класификације, како се каже, животиња и биљака, колико 
то чине за човека. Човек је човеку најпречи. Стари, који беху једноставнији, 
који су мислили да су све решили, и да им је све јасно, и који стога беху много 
задовољнији од нас, написаше у својим књигама, а више маље и вероваху, да је 
Бог створио човека по обличју својему; а све расе и све врсте људи, и црнце, и 
жуте, и белце, назваше једним именом - Nomo sapiens. И боја коже Изабраног 
Народа била је бела. 

Ова класификација била jе, доiста, и најједноставнија и најтачнија. У 
најједноставнијем се увек скрива истина. 

Кад стадоше Nomo sapiens-а врстати у редове и подредове, изгубише меру и не 
сложише се у суду. Човек је одувек судио све поjаве, мртав и живи свет око себе, 
по себи самоме. Тако је и белац, као „одабрана“, „најеволутивнија“ раса, 
посматрао свет и одређивао вредности његове полазећи од себе. Нека нас, стога, 
не чуди ако је и наука пошла тим путем. Кад је бели човек утврдио да се по боји 
коже разликује од осталих „обојених“ народа, себе је издвојио и све је људе 
сврстао по боји коже. Blumenbach (1806) нам говори о Кавкаској раси, о људима 
беле коже, о Монголској или жутој раси, затим Етиопској или црној раси, о 
људима бакарне боје - Америчкој раси, и најпосле о припадницима Малајске 
расе. Групише дакле људе по боји коже, исто онако како видимо да су груписани 
у сликама древних Египћана (од 18 до 21 династије). На надгробним сликама 
Минефта I и Сетија I душе умрлих долазе пред престо непогрешивог судије 
Озирис Кент Амента, који је окружен већем од четрдесет и два члана подземне 
пороте. Са четири стране света долазе покојници. Једну поворку чине Египћани 
(Слика 1). Њихова је кожа црвенкастобраун боје. Глава им је дугачка, а нос прав 
или мало повијен. Коса је дуга и црна, лице племенито, У другој су поворци 
космати Азијати или Асирци, Јевреји и Перзијанци. Кожа им је жућкаста, глава 
кратка, нос истакнут и јако повијен. Са треће стране долазе Црнци из Етиопије 
или Судана. Истурено лице, дебеле усне, коврџава коса, црна боја коже издваја 
их од осталих. И најпосле четврту поворку чине људи сасвим беле коже, 
црвенкастоплаве браде, плавих очију, повијена и узана носа и енергичних црта 
лица. То су народи севера. 

 



 

 
 

Сл. 1. - Тииови раса у сликама старих Егиипћана 
 

И исто овако као што су стари Египћани груписали људе по боји коже, 
али и по другим неким особинама - по боји и облику косе, по боји очију, по 
облику главе и носа, - тако се и у науци убрзо увидело да боја коже није једини 
карактер по коме треба разликовати једну групу људи сличних особина од друге 
групе. Не само боја коже, него и боја очију, боја и пругавост косе, а и друге 
сличне одлике, не могу да нам даду, ни саме по себи, свака засебно, ни све 
заједно, једно сигурно мерило којим бисмо одвајали човека од човека и 
класификовали га. Нашло се да треба водити рачуна о облику лубање, о 
величини и облику појединих њених делова, о одликама костура, па чак и о 
физиогномији. Кад све то утврдимо, тек онда можемо говорити о антрополошкој 
припадности извесног индивидуа или о припадности скупине људи којој та особа 
припада. 

Да би то боље разумели потребно је да детаљније изложимо циљеве и 
методе савремене антропологије — науке о разликама између људи, науке о 
човеку. 

Циљеви антропологије   

Антропологија, најкомпликованија од свих наука, све до рата била је 
непопуларна и различито схватана. 

Оснивачи антропологије, нарочито Французи и Италијани, схватили су је 
широко, као науку о човеку, или боље рећи, као науку о човечанству. По 
Manouvrier-у на пр. антропологија је део зоологије. Њој је циљ потпуна студија 
људских бића, као свим оним зоолошким гранама којима је циљ детаљно и 
потпуно познавање извесне класе организама. Стога је и антропологији основа 
анатомија. Али се човек од осталих животињских врста потпуно разликује по 
својој психологији, по свом социјалном груписању и социјалном уређењу, по 
свом културном стварању. Те стога анатомија, не може доћи до потпуног 
познавања човека, ни сама по себи, ни у друштву са физиологијом и екологијом. 
То постиже сложенија наука — антропологија. Она изучава људска бића са три 
гледишта: анатомског, физиолошког и социолошког. И не само што се служи 
испитивањима и резултатима социологије, етнологије и лингвистике, већ су те 
науке и саме у неку руку део антропологије(Таква схватања довела су 1890. године до 
стапања трију великих француских ревија – Revue d’ anthropologie, Maneriaux pour l’histoire 
primitive et naturelle de l’Home и Revue d’ethnographie. У један једини научни часопис.)  

 



 
 
 
Оваква једна широка концепција науке о човеку, науке која обухвата све 

оне појаве које се односе на човека па чак и његову морфологију и његову 
физиологију, уколико ове нису истоветне с морфологијом и физиологијом 
осталих животињских група, није могла да буде дуга века. Детаљан рад, егзактан 
рад тражи одређене циљеве, одређене методе и тачно ограничена поља. Одређен 
предмет испитивања, одређени проблеми, хармонично повезани између себе у 
једну целнну, и на истоветан начин повезани с предметом кога детерминишу, 
одређени путеви испитивања - ознаке су самосталности и јединства једне науке. 
Антропологија у ужем смислу није могла да обухвати све оно што је по неким 
ауторима обухватала антропологија у широком смислу. И етнографија и 
етнологија, и психологија народа и социологија науке су за себе. Оне се служе 
резултатима антропологије у ужем смислу, оне у многим моментима допуњују 
антрополошка испитиваља и њене резултате, али се не могу идентификовати са 
антрологијом. Па стога антропологија у ранијем смислу често значи и 
етнологију и антропологију модерних аутора.(На пр. антропологију Martin-а, Morselli-a, 
Frassetto-a, G. Sergi-a, S. Sergi-a, Eickstedt-a, Huth-a, Livi-a, Baglioni-a, Boldrini-a, Hilden-a и других 
( ... il est indispendsble d’en tenir comptes et de rappeler que le mot „ethnologie“, sans apporter aucune 
notion nouvelle, est exactement synonyme aujourd’ hui du mot „anthropolgie“ pris dans son sens 
originel – Rivet)).   

 Данас антропологија није наука о човеку уопште, о целокупном 
човечанству и о свима његовим манифестацијама. Антропологија је пре свега 
чисто биолошка наука, а циљ јој је биолошко изучавање људских група. 
Морфолошке и функционалне карактеристике човека изучава зоологија, 
односно физиологија, а морфолошке и функционалне разлике нзмеђу појединих 
људских група изучава антропологија. Постоји и једна прелазна наука, коју 
можемо убројити и у зоологију и у антропологију, т.ј. зоолошка антропологија. 
Њој је циљ изучавање веза између појединих људских група, живих и изумрлих, 
и осталих животињских врста, у првоме реду антропоидних мајмуна. 
Антропологија се не бави једино морфолошким и функционалним разликама, 
већ и психичким, али само у толико у колико су психичке појаве предмет 
егзактне биолошке науке. 

Изучавајући биолошке разлике између појединих људских група, 
биолошки одређених, непосредни објекат испитивања остаје човек појединац. 
Исто онако као у зоологији (и у морфзлогији, и у физиологији) што се појаве 
облика и радње изучавају код појединаца а затим уопштавају целој врсти, тако и 
антропологија, да би одредила разлике између групу мора претходно да одреди 
разлике односно сличности између појединих индивидуа. Групишући испитане 
индивидуе одређује објекте својих студија - људске групе. У исти мах и одређује 
објекат и изучава га. 
 
Људске групе 
 

Човек се од човека разликује, па и најближи  сродници, брат од брата 
рођенога. Људи су различити као и листови у крошњи једнога храста, као и 
листови у целом једном храстику. Ни цигло два да су потпуно једнака. Али те 
разлике не иду у бесконачност. Баш стога, што постоје разлике постоје и 
сличности. Једна особа може да личи на другу неку, брат на брата, син на оца, 
могу да личе два човека које нису ни у каквом сродству. По цртама лица, по 
стасу, по крупноћи, по ходу и покретима, и по многим другим особинама једни 
личе на једне а други на друге. Замислимо да је негде неким случајем неколико 



стотина људи на окупу, неколико стотина одраслих мушкараца - на пр. војника. 
Ми бисмо их могли сврстати по висини. Оне ниског раста на једну страну, оне 
високе на другу, а оне средњег раста у средину. Могли бисмо их и метром 
мерити, па груписати све оне који су исте или скоро исте висине (Слика 2). 
Сврстали бисмо их тако по висини, сличне са сличнима. Али у свакој врсти 
наићи ћемо на људе који се у многоме разликују и ако су скоро истоветно 
високи. Разликују се, односно слични су, по цртама лица на пример. Али можемо 
и даље да сврстамо у засебан ред оне који су сличног носа или сличног облика 
главе. Ако будемо тако поступили и за друге одлике - све док наше око и наши 
инструменти буду могли да пронађу сличности, односно разлике, - ми ћемо 
најпосле добити групе људи који између себе личе и који се разликују од људи из 
других група. 

 

 
 

Сл. 2  - Хиљаду људи груписаних по висини. Слика по Goldschmidt-у. Горњи број 
означава висину у стопама, а доњи део – број људи у свакој врсти 
 
Разлике између појединих антрополошких група, односно њихове 

многобројне особине, могу бити морфолошке и функционалне. Људи се на пр. 
морфолошки разликују по телесној висини, као што смо видели, а физиолошки 
по појави пубертета или по тако званим крвним групама. Да би наш рад био што 
лакши и целисходннји, дакле из практичних разлога, делимо особине ових група 
у квалитативне и квантитативне, већ према томе да ли се карактеристике могу 
одредити нумеричким вредностима или не. Висину нашега тела меримо метром, 
капацитет наших плућа одређујемо спирометриски кубним сантиметрима 
ваздуха; облик усана описујемо, а не меримо. 

Људске су пак групе двојаке: статичке и дннамичке. Индивидуи који и 
пре свог адултног стања, пре доба зрелости, показују мањи или већи број 
заједничких особина, функционалних и морфолошких, особмна које су собом 
донели на свет, које су по законима наслеђа биле одређене још у њиховом 
пренаталном животу — такви индивидуи стварају статичке групе, у већини 
случајева расне групе и конституционално физиолошке. 

Индивидуи пак код којих су се извесне одлнке модификовале под 
утицајем начина живота и амбијента у постнаталном животу, после рођења, и 
које су дошле до свог формирања тек у адултном развитку - стварају динамичке 
групе. Један пример: Предњоазиска раса, уз остале своје одлике, окарактерисана 
је орловским носом. Орловски је нос наследна особина, и уз многе друге 
квантитативне и квалитативне особине, ознака је једне статичке групе -  
јерменске или Предњоазиске расе. Припадници ове расе (за време свог 
пренаталног и постнаталног живота) могу да се нађу у разним, неједнаким 



амбијенталним и физиолошким приликама, али ће увек показати извесне 
одлике, одлике које су карактеристичне за Јерменску расу (у нашем случају 
орловски нос). Има напротив карактеристика које се могу јаче или слабије 
испољити и мењати за живота, на пр. степен развитка појединих мишића. Тешки 
атлетичари личиће међусобно по конструкцији свог тела, и сачињаваће једну 
динамичку групу, макар припадали најразличнијим расама, на пр. једни 
Предњоазијској а други Источнобалтиској. 

Морфолошке се разлике видније испољавају у статичким групама, 
физиолошке у динамичким. Стога се до сада при одређивању раса, у етничкој 
антропологији, махом водило рачуна само о морфолошким разликама. Али 
данас поуздано знамо да су функционалне разлике увек праћене морфолошким, а 
верујемо да су и морфолошка варирањ уско везана са физиолошким. Шта је 
друго хипертрофично срце ако не нарочит рад, измељено функциоиисање? 
Желудачни набори спорије се развијају кад је новорођенче храњено искључиво 
млеком, брже кад желудац прима кабасту храну. Исхрана је главни фактор у 
појави пубертета. Функционалне и морфолошке разлике постоје дакле и између 
статичких и између динамичких група. 
 
Морфолошке одлике 
 

Да видимо сада понешто о морфолошким разликама које карактеришу 
поједине групе, у првом реду статичке групе људске које обично зовемо расама. 

Рекли смо да су атрополошке одлике квалитативне и квантитативне. 
Квантитативне су на пр. тежина тела, висина тела, величина појединих делова 
тела (главе, удова и њихових далова). Осим апсолутне величине и тежине 
антропологија одређује и релативне, т.ј. упоређује квантитативне вредности 
међу собом: висину трупа висини целог тела, тежину срца тежини читавог тела и 
томе слично. Квалитатиовне особине, као на пр. Боја косе или боја  дужице, или 
на пр. облик носа одређују се помоћу утврђених образаца па се тако и овде, у 
већини случајева, служимо бројевима из којих можемо да изведемо средње 
вредности. 

Комплексија 

Видели смо како су стари Египћани разликовали народе по боји коже, 
видели смо како први систематичари говоре о Белој, Црној, Жутој, Црвеној и 
Мркој раси. А и данас се за човека чија је кожа у основи беле боје или ружичасто 
беле каже да припада леукодермима, за човека чија је кожа црна или мрка да 
припада меланодермима, а особа жуте или жућкастобледе или жућкастомрке 
коже долази у ред ксантодерма. Данас кад говоримо о пигменту коже обично 
говоримо и о пигменту косе и длака и о боји дужице. Заједнички изглед кога 
ствара боја коже, косе, длака и дужица зовемо комплексијом.                               

Кад хоћемо дакле да одредимо квантитативне и квалитативне особине једне 
расе, или неке више или мање хомогене групе људи, уз остеолошке и 
миолошкофизиогномске карактеристике изучавамо и боју коже, косе и очију. 
Комплекс ознака пигментске природе, које нам дају кожа, очи, коса, као и остале 
длаке по лицу и телу, наслеђује се по законима наслеђа, те је стога од несумњиве 
вредности при одређиваљу расне припадности неког индивидуа или неке групе 
индивидуа. Количину извесног пигмента у неком хистолошком делу дужице или 
коже, или пигмента у длаци, не можемо одредити слободним оком и обичним 
методама, него се морамо и данас задовољити квалитативним одређивањем 
помоћу утврђених таблица и образаца. Није дакле довољно, кад се за боју дужице 



говори као о кестељастој или тамној боји на пр., или о оку боје „црне“, „сиве“, 
„плаве“ или друкчије, како су махом радили старији аутори и како још и данас 
понеки обичавају. Дужица је компликоване грађе, а и распрострањење пигмента 
у кожи и њеним дериватима није једноставно, те су нам стога потребни што 
егзактнији методи испитивања. Суптилнији егзактни методи потребни су 
нарочито код испитивања наследности ове комплексије карактеристика, или 
код испитивања мењања боје дужнце и косе за време растења, од рођења до 
адултног стања, и у сенилним годинама. Али је свакако егзактан метод 
неопходан и код обичног одређивања квалитативних ознака. 

Кад одређујемо боју дужице, морамо употребити једну од познатијих 
таблица (Broca, Bertillon, Martin, Martin – Schultz, Hesch) или Saller-ову таблицу, 
код које су очи подељене у три дела према пигменту фибара и строме, а тако исто 
код одређивања боје косе или длака (Martin) или боје коже (Luschan, Вrоса, 
Dovenport, Schultz.)..(У криминалној антропологији, у т.зв. научној политици при 
идентификовању злочинаца, раније се употребљавала за одређивање боје очију Bertillon-ова 
таблица (54 раличитих дужица), а и данас се њоме служе у неким земљама и неким случајевима. 
У антропологији, нарочито код расних испитивања, уптребљава се обично стара Martin-ова 
таблица (16 градација) или нова Martin-Schultz-oва (20 разних дужица). То су кутије са стакленим 
очима поређаним и нумерисаним редом од потпуно плавих – дакле са најмање тамног пигмента – 
па до потпуно „црних“ са највише тамног пигмента. 

Да би то тачније одредили боју косе и длака, служимо се обично Martin-овом таблицом. У 
једној кутији поређани су праменови вештачке косе различито обојени.  

Тако исто постоје таблице помоћу којих одерђујемо боју коже. Luschan употребљава 
кутију у којој су поређани различито обојени правоугаоници од нарочите тврде материје. Schultz 
се служи скалом обојених картона.) 

Овим помоћним средствима одређујемо боју очију, косе и коже, с 
већим или мањим успехом, јер ни боје ових вештачких очију или косе не 
одговарају потпуно природним бојама, јер је природа разнолика и много 
богатија у нијансама н комбинацијама од наших таблица. С већим успехом 
служимо се таблицама за боју дужица, с мањим таблицама за кожу. 

 

 
 
Сл. 3. - Малеш је поређивао јкомлексије према јачини пигментисања, од најслабије 

пигментисане комплексије до најјаче пигментисане. 
Групе су ове: 

I комлексија: светле очи (1а – 2б Marin-Shcultz), плава и светла коса (10-26 Marin); 
II комплексија: шарене очи (3 – 11), коса плава и светла (10 – 26); 

III комплексија: светле очи (1а – 2б), коса кестењава (6 – 9); 
IV комплексија: тамне очи (12 – 16), коса плава и светла (10 – 26)Ч 

V комплексија: очи шарене (3 – 11), коса кестењава (6- 9); 
VI комлексија: светле очи, (1а – 2б), тамна коса (4,5,); 

VII комлексија: тамне очи (12 – 16), кестењава коса (6 -9 ); 
VIII комплексија: шарене очи (3 -11), тамна коса (4,5,); 



IX комплексија: тамне очи (12 - 16), коса тамна (4,5,). 
 

Како се дошло до ове скале од девет комплексија, полазећи од најсветлије, т.ј. 
најмање богате пигментом, ка најтамиијој, најјаче (слика 5) пигментисаној, може се лако видети 
из приложеног цртежа. Поједнне групе представљене су круговнма чија једиа половина, лева, 
означавза очи, а друга, десна, косу. Светла боја очију, односно косе, представљена је белим 
пољем, тамна боја црним, а шарене очи н кестењаста боја представљеие су полукруговима, који 
су упола црни а упола бели. 

Овнх девет комбинација можемо даље делити у три велнке групе. У прву групу 
долазе сасвим светле комплексије. Комплексије друге групе за 50% су светле. Трећа група је или 
тамна или претежно тамна. 

 
 
Кад је интензитет пигментисања косе већи и дужица је, па и кожа је 

тамнија, и обрнуто - узевши у општим цртама. Познато је дакле, да је извесна 
боја дужице обично праћена извесном неком бојом косе. Стога говоримо о 
комплексији боје косе и очију (боја коже до сада је слабо изучавана егзактним 
методама). Говоримо о расама или људима тамне комплексије или о групама 
људи светле комплексије. Говоримо о тамним, средњим и светлим 
комплексијама. 
 
Телесна висина и телесне пропорције 

 
Степен телесне развијености, телесне крупноће, облик тела, његова 

висина, међусобни однос појединих делова тела, црте лица, развијеност мишића и 
њихов облик, уопште спољашњи изглед све су то одлике које су мање више 
наследне и које се не могу из основа изменити, под утицајем начина живота, 
исхране и средине. Све су то карактеристике које нам уз комплексију, дају слику 
неке особе. 

По њима знамо конституцију човека. Али како је мало теже утврдити 
ову слику ми смо присиљени да се послужимо грамом и милиметром, као што смо 
већ видели, и да измеримо оно што се да измерити. У чувеном Мартиновом 
уџбенику описује се 49 мера главе и 71 мера тела. Али, наравно, све ове мере 
обично се не употребљавају. Јер мерење у ствари није друго до помоћно средство 
којим фиксирамо, утврђујемо, оно што је наше искусно око већ видело. Мере су, 
као и фотографија, само доказ да се нисмо у своме суду преварили. Обично се 
одређује десетак метричких вредности. Нешто више или нешто мање, већ како 
код ког аутора, како у ком циљу. 

Ту је у првом реду телесна висина. 
Видели смо да се особе, Људске групе, расе, разликују по својој телесној 

внсини. Има их који су виши од 1800 мм, То су веома високе особе. У високе се 
броје индивидуи са растом од 1700 до 1799 мм. Становници планинских и 
централних области наших крајева скоро су махом високог раста. Средња висина 
обухвата особе од 1600 до 1699 мм. Ниског су раста од 1500 до 1599, а веома ниског 
особе које имају мање од 1499 мм. 

Висина је обично одраз телесне развијености. Она није само расни 
карактер већ и индивидуални. По њој и из далека можемо разликовати особу од 
особе. Већ су стари Римљани по телесној висини оцењивали војничку способност, 
а Египћани су код трговачких уговора одређивали телесну висину оних који би 
уговор склопили да би се по њој могли доцније познати. О телесној висини биће 
говора и доцније. 

Да би имали што потпунију слику неке особе потребно је упознати још и 
многе друге одлике. Човек може да буде тежи и лакши, мршав или дебео. Извесна 
висина захтева извесну тежину. Човек може да буде лепо развијен, витак а може 



да буде здепаст. Труп, грудни кош, сразмерно је мање или већма развијен. Стога 
меримо и висину трупа, висину ногу, а тако исто и висину руку. Неко има дуже 
руке неко сразмерно краће. А тако и стопала и шаке. 

Кад смо тако одредили величину, заправо дужину, појединих делова 
тела, можемо добивене вредности да поредимо са висином читавог тела. И тада 
говоримо о међусобним односима појединих делова тела, удова и њихових делова. 
Говоримо о телесним пропорцијама. 

Глава и лице  

Уз телесну висину и развијеност највише се истичу облик главе и црте 
лица. Глава кад је одозго посматрамо, а човек кога посматрамо седи и гледа 
право, може да буде мање или више дугуљаста, мање или више округла. За 
округле главе, т.ј. за оне чија је ширина сразмерно већа него код других, кажемо 
да су брахиморфне, док су оне друге, дугуљасте, долихоморфне. Ову нам поделу 
одређује тако звани кефалични индекс. Глава, односно лубања, чија би ширина 
била истоветна са дужином (што се скоро никад не дешава) имала би индекс 1 
(највећа ширина и највећа дужина - кефалични индекс). Долихокефалију имамо 
кад је индекс нижи од 0,70 и брахикефалија кад је већи од 0,83. Између једне и 
друге вредности налазе се мезоморфне лубање. 

Тако и лице може да буде више или мање широко односно дугачко. 
Имамо брахипрозопна и еурипрозопна лица. Однос између висине носа и његове 
ширине даје нам лепторине и платирине типове. Сличне такве индексе имамо за 
уши, за очне дупље, па и за друге делове главе и лица. 

Квалитативне одлике 

Рекли смо да су квалитативне одлике оне које не можемо ни метром ни 
грамом одредити. Њих само описујемо. Видели смо како се одређује боја косе, 
коже и дужице. Тако слично, према утврђеним обрасцима, одређујемо и друге неке 
квалитете.На пример телесно држање. Неко се држи право „вито као јела“, а 
некоме је опет урођено да иде мало погнуто. Др-жање тела може да се одреди. пре-
ма приложеној скици. 

 

 

Сл. 4 – Типови телесног ржања, по Brown-у 

 
Тако исто одређује се помоћу образаца облик носа. Пре свега потребно је 

знати како леже ноздрве једна према другој. Затим можемо одредитн у којој равни 
лежи доња страна носа - носна база. Ако поставимо главу једног индивидуа, тако 



да права која спаја ушни отвор са доњом ивицом очне дупље лежи хоризонтално, 
можемо из профила да посматрамо да ли је база носа мање више у тој истој равни-  
хоризонтално, или је окренута према горе, или опет гледа на ниже. У исти мах 
одређујемо облик носног хрбта. Он може да буде прав, или конкаван (прчаст нос) 
или конвексан (орловски нос). Та опажања можемо да вршимо доста прецизно 
помоћу приложене таблице (Сл. 5). 

Тако исто постоје обрасци којима одређујемо облик ушне шкољке. 
Нарочито треба водити рачуна да ли је минђуша срасла с ткивом лица или не. А 
постоје и помоћна средства којима можемо тачније да испитамо облик и степен 
маљавости, облик длака косе, облик зализака, облик очију и очних капака, облик 
главе и лица, итд. 

Циљ испитивања. Одеђивање  расне припадности.  
Шта је раса 

 
 Које ћемо квантитативне и квалитативне особине изучавати код неког 

објекта зависи од постављања циља, од проблема. Из истог разлога претходно 
морамо да одаберемо особе које ће да нам послуже као објекти за наша 
испитивања. Ако хоћемо да одредимо расну припадност становника неког 
одређеног краја, нећемо изучавати недорасле особе, старце, болесне, дегенерисане 
и све оне на које је непосредно деловала социјална беда (недовољна исхрана, 
веома тежак нехигијенски рад, и др.). Ако пак хоћемо да видимо ма које је све 
физиолошке и морфолошке факторе деловала беда, предмет наших посматрања 
биће у главном оне особе које нисмо узели у обзир при одређивању расне 
припадности. Тако исто друкчије одређујемо расну припадност а друкчије 
антрополошку групу код које су наступиле промене услед еколошко-социјалних 
утицаја. Свакоме је јасно да на пр. напорни живот рударског радника ниуколико 
не може утицати на формирање надочних лукова или на облик очију или тако 
нешто, али да утиче на кичмени стуб, на облик грудног коша, на срце и тд., а 
надасве на многе функционалне особине. 
 

 
 
 

Сл. 5 – Облици носа гледани из профила. По Livi-у
 

Услед тога у социјалној медицини не служе нам иста мерења која 
употребљавамо при одређивању расних одлика. За социјално медицинске 
проблеме нису ни од какве важности параметри лубање и лица, ако се крећу у 
границама нормалног варирања; не водимо дакле рачуна ни о индексу главе ни о 
индексу лица, а тако исто ни о многим величинама и односима других делова 
тела, али нам је потребно детаљно познавање одлика и односа тораксичног и 



абдоминалног региона и многих других биометријских вредности. Тако су исто 
потребни други параметри код одређивања развитка деце. 

Код одређиваља расне припадности највећи број аутора изучава само 
неколико квантитативних и квалитативних особина, у првоме реду: телесну 
висину, висину трупа, т.зв. велики отвор, највећу ширину и највећу дужину главе, 
висину главе, ширину чела, висину лица, висину и ширину носа, уха, боју очију и 
косе, или, уз ово, још четири или пет квантитативних особина. Кад говоре о 
расним разликама, расним одликама, помињу скоро искључиво телесну висину, 
облик главе (однос између највеће дужине и највеће ширине), ширину и висину 
лица, облик носа, боју и облик косе, боју коже. Али ових неколико одлика не могу 
да нам окарактеришу једну расу. Постоји још безброј одлика, и квантитативних и 
квалитативних, које се стално јављају по законима наслеђа у особа чисте расе, 
код тако званих типичних индивидуа. При томе, у свима случајевима, не смемо 
водити рачуна само о диаметрима и периметрима, о индексима, о разним 
параметрима, већ и о стварном облику, о квалитету која не могу увек да одреде 
ове квантитативне ознаке. Није дакле главно знати висину и ширину носа и однос 
између ових двеју мера - индекс носа, већ морамо имати јасну представу о облику 
самог носа: његовог хрбта, његове базе, односа у простору између првог и друге, 
затим о облику ноздрва итд. Не треба мислити да су мерење и број циљ сами по 
себи. Ми се служимо метричком методом, одређујемо конвенционале мере да 
бисмо што боље могли да опишемо поједине облике, поједине појаве. У свима 
наукама има људи који у нечем претерују. И у антропологији их има. Нарочито 
међу полулаицима или међу научницима који се служе антрополошким 
резултатима, а нажалост некада и антрополошким методама, у сврху решавања 
социјално медицинских, етнолошких или лингвистичких проблема. Исто онако 
као што понекад психолози или филозофи не могу да схвате релативност 
резултата т.зв. егзактних наука, има их који у антропологији дају велику важност 
добивеном броју. У свом фетишизму према броју и статистичком методу неки 
аутори иду тако далеко да циљ испитивања своде на метод рада. Антропометром 
или обичним метром можемо измерити хиљаде и десетине хиљада становника 
неког географски или политички одређеног краја, али је претходно потребно 
знати зашто се мери, у коме циљу; само мерење, само по себи, и свођење свих 
вредности - посао је дангубан и бесциљан. Тим пре што се и начин мерења мења 
према циљу, према проблему, коме то мерење служи. Метричком методологијом 
једино комплементирамо вредности већ утврђених факата. Кад кажемо да је 
средња вредност, или, у другом случају, централна вредност висине становника 
некога краја или висине једнога народа или једне расе та и та, на пр. Динарске 
расе 175 цм, значи да се та средња вредност односи на неколико хиљада измерених 
особа до којих је научни радник дошао на разне начине (некад на пр. мерећи 
војнике, некад ратне заробљенике, некад универзитетску омладину, али најређе 
већи број становника неког одређеног краја). Код другог аутора тај се број 
свакако односи на друге индивидуе, на други је начин добијен и свакако да се не 
може поклапати са утврђеним бројем других научника. У самом једном народу, ма 
колико био етнички чист и одређен, па и у самој једној раси, налазимо знатне 
разлике између појединих индивидуа. Кажемо да је Динарска раса висока раста, 
кажемо да је средња вредност телесне висине Динараца 173 цм или по другима 
1779 мм, и тим самим тврдимо да се само известан број измерених особа по својој 
висини приближава нађеној средњој вредности, а да ту има и нижег раста, чак 
знатно нижег раста, па и особа вишег раста. Високи је раст наследна особина, а не 
нумеричка вредност којом одређујемо висину. Припадност неке особе извесној 
раси не очитује се дакле стриктним нумеричким подударањем њених телесних 
одлика са оним нама већ познатим утврђеним вредностима, већ подударањем 
облика појединих параметара. Није дакле главно индекс лубање, на пр. индекс 



чија је вредност 0,90, већ је облик такве једне брахикефалне лубање пресудан у 
оцењивању расне припадности. Индекс лубање говори нам о односу двеју 
нумеричких одлика: о односу дужине лубање са ширином. Да ли може однос 
између ове две вредности да нам одреди сам облик лубање? Свакако не. Исти 
индекс могу да имају и сасвим различите лубање, јер су њени морфолошки 
елементи разноврсни и многи. Није индекс наследан, није његова вредност од 
значаја. Архитектура лубање, или још боље конституција, облик и узајамни однос 
појединих њених делова, карактеристични су за ову или ону расу. И стога, кад 
хоћемо да одредимо карактере једне расе не задржавамо се искључиво на 
нумеричком односу удаљености извесних тачака лубање, већ изучавамо 
целокупну њену архитектуру (Sergi). Дакле делихокефалија није расни карактер 
сама по себи, већ је то облик лубање чији је она израз. Да наведем још један 
пример. Ако знамо да је труп једне особе висок толико и толико центиметара не 
можемо по самој овој вредности да наслутимо којој раси припада индивидуум о 
коме је реч. Потребно нам је знати однос трупа према висини и према доњим 
екстремитетима. 

При оцењивању расне припадности не треба заборавити да су типички 
расни припадници веома ретки. Јер квантитативне и квалитативне вредности 
варирају и у самој једној групи. Некад су разлике веће него што је разлика између 
средњих вредности сасвим удаљенчх група на пр. народа или раса. Лубање старих 
Помпејаца показују исти индекс носа (40,6) као и лубање калифорниских 
Индијанаца из Санта Розе. Кефалични индекс Тиролаца и Тонго урођеника у 
својој вредности потпуно се подудара. Потребно је дакле тачно схватити праву 
вредност квантитативних података које бројевима приказујемо. То исто вреди и 
за квалитативне ознаке. Као што не можемо тврдити да је висина свију 
припадника Динарске расе 173 цм, тачно толика, ни центиметар више ни 
центиметар ниже, такође исто ненаучно мислити да боја очију или боја косе или 
коже једне расе мора да је тачно та и та, на пр. да одговара том или том оку из 
Маrtiп-ове таблице, или тој и тој боји коже из Luschan-овог образца. Не треба 
заборавити да је Природа безгранично разнолика, тако да се и код самих 
унивителних близанаца, дакле близанаца који потичу из истог јајета, врло ретко 
потпуно подударају поједине квалитативне и квантитативне особине, а камо ли 
код осталих индивидуа, па макар они припадали једној истој антрополошкоj 
груги, на пр. истој раси. Стога велики број савремених аутора усваја Saller-ову и 
Fischer-ову дефиницију расе у којој је наглашено ово варирање расних одлика. По 
тој дефиницији раса је комбинација наследних обележја којима се разликују 
носиоци једне расе од носиоца друге. А наследне карактеристике показују већи 
или мањи вариабилитет. 

Раса је дакле одређена скупом разних одлика. То је група људи који 
имају одређени заједнички урођени хабитус телесни и душевни, и који се по њему 
у исти мах разликују од других таквих група. Расе су хередитарни типови или 
хередитарни вариетети. Једна се раса одликује једними наследним особинама, 
друга другим. Њу не ствара само један карактер, или два или три, већ већи број 
тачно одређених одлика. А и оне одлике, које меримо или које само описујемо, 
нису друго него испољавање стварних наслеђених расних карактера који чине 
неку извесну расу. Али у те расне карактере не убрајамо изреда све одлике које 
једна особа наслеђује од својих родитеља или предака, као што су полидактилија, 
албинизам или друге сличне одлике. Оне су наследне али оне не прате једну расу 
или извесие расе, не доприносе расној слици једне особе или групе људи, већ се 
независно од других расних особина јављају спорадично сад код оне породице, сад 
код ове, без обзира којој раси оне припадале. Све карактеристике једне расе иду 
увек заједно, а у колико код неке особе недостаје понека одлика, из било којих 
узрока, утолико та особа одступа од расе којој углавном припада. То одступање 



може и даље да се јавља код потомака те особе, увек према познатим законима 
наслеђа. Али оно не иде у бесконачност. Индивидуи нових генерација поново се 
приближују по својим соматским особинама оној ранијој раси или другој некој, 
већ према томе да ли преовлађују расне особине једног или другог родитеља, тако 
да можемо у извесном смислу са Luchan-ом говорити о реституциjи расе. Тиме 
није речено да су расе непроменљиве, стационарне. Током времена постају нови 
облици, нове типске комбинације. Расе су, као и све живо, пластичне јединице 
пуне живота, у трајном преображавању и покрету. Услед тога човечанство 
преживљује своју биохисторију која је у првоме реду зависна од разних наследних 
комбинација, од мешања великих група становника, а исто тако и од животног 
простора у коме се све ово одиграва, од тла, од особина земље. Од животног 
простора зависи свако живо биће - па тако и човек. 

Рекли смо да се по законима наслеђа одржавају облици једне расе кроз 
безбројан низ генерација, али тако исто по тим истим законима настају нови 
облици који се утврђују – фиксирају - , који и сами постају наследни. Ако се 
родитељи расно разликују деца ће наследити, већ како које, или мајчине особине, 
или очеве расне карактеристике, или неке особине једног родитеља а неке другог, 
и најпосле моћи ће да наследе особине и даљњих предака. Ми се на законима 
наслеђа не можемо задржати. Али бисмо хтели да истакнемо једну могућност. Ако 
се становништво једне одређене територије, по својој расној припадности доста 
хомогено, дуже времена, за време неколико генерација, меша са другом каквом 
групом људи, на пр. са досељеницима, завојевачима, који припадају неком другом 
расном типу, неминовно ће се јавити мање или веће промене, формираће се, у 
већини случајева, један нов расни тип. Ми ћемо доцније видети, код излагања 
расне слике Европе, да је било таквих случајева и да их има и данас. 

Још једно. Потребно је знати да све одлике при наслеђивању немају исту 
вредност. Једне одлике родитеља или предака лакше се испоље код деце, унучади 
и праунучади, друге остају скривене, не јављају се. То су доминантне и рецесивне 
особине. Доминантна је црна коса према плавој. Ако је у једног родитаља црна 
коса а у другог плава, дете ће пре наследити црну косу од плаве. Тако исто 
доминантне су тамне очи према светлим, брахикефалија је доминантна а 
доликефалија рецесивна. Конвексан је нос доминантан, конкаван је напротив 
рецесиван. Тако су и висок стас и склоност ка гомилању масних резерва 
доминатни. Ипак нисмо увек сигурни да ће деца махом наследити доминантне 
особине, а наравно према познатим законима наслеђа. Изгледа да се доминантни 
карактер неких одлика јавља само онда кад је та одлика у органској вези са 
другим неким извесним одликама. Постоји можда и расна доминантност. 

Антрополошка класификација не одговара зоолошкој. У зоологији 
говори се о родовима, врстама и варијететима. Антрополошка раса, како се до 
сада узимало, није ни раса одгајивача домаћих животиња ни вариетет зоолога. Ни 
теорија наслеђа не може много да нам помогне. Била би потребна ревизија из 
основа свију наших схватања о антрополошким групама које обично називамо 
расама. Али о томе овде не можемо говорити. Раса је у ствари конвенционалан 
појам. Нама је, овде, довољно ако знамо, да је раса група људи окарактерисаних 
истим урођеним телесним и душевним ознакама. 

Осим о оваквој раси, у ужем смислу, говори се и о раси у ширем смислу, 
говори се о раси која обухвата више расних група међусобом сличних. То је раса 
старих аутора, то је велика раса Мопtandon-а. То је индоевропска група, то су бели 
људи, Бела раса, или Еуропиди - како их у задње време зовемо према Еickskedt-
овоj номенклатури. У велике расне групе долазе затим људи Жуте расе или 
Монголиди. У ту расу убрајају се и урођенички народи Америке. И најпосле 
имамо велику црначку расну скупину — Негриде. 



Ово груписање раса у веће скупине мање више је конвенционално и 
зависи од схватања аутора. Данас се у науци већином употребљава Еickstedt-ова 
подела. Помену-ћемо још Мопtandon-ову. По њему постоји двадесет раса и пет 
великих расних скупина. Велике расе следеће су: Раса Пигмоидна, 
Ведаустралоидна, Негроидна, Монголоидна и Еуропоидна. У ствари, та разлика у 
схватању није основна. Обе се ове поделе могу свести на једно. Важно је поменути 
да ове велике расне групације, ове ввлике расе, одговарају зоолошким 
вариешешима. Према томе, ако су велике расе вариетети, расе у обичном смислу 
речи биле би подвариетети, или ако оне прве, Белу, Црну, Жуту расу, називамо 
расама, ове друге, Динарску, Нордиску, Медитеранску, Етиопску, морали бисмо да 
зовемо подрасама. Али и овде, као и иначе, употребићемо уобичајену 
терминологију. 

Да би с више разумевања могли уочити расну слику Европе, потребно је 
да изнесемо сасвим укратко и ону целога света, потребно је да се упознамо и с 
овим великим расама, с њиховим карактеристикама и распростирањем. Али је 
претходно потребно да се до краја упознамо са свим оним моментима који 
одређују једну расу. 
 
Утицај средине, исхране и начин живота 

Квантитативне а и квалитативне особине и онако нису сталне, 
непромењиве. Мењају се под утицајем амбијенталних чинилаца и под утицајем 
измењеног физиолошког живота. Познато је како се и сама телесна висина мења. 
Не само што се смањује старошћу, већ се мења и преко дана. Виши смо изјутра, 
док смо још у кревету, нижи увече кад хоћемо да легнемо, виши смо одморни, 
нижи после рада, па и за читава 2 цм, на пр. после дужег пешачења. А да не 
говоримо о другим антрополошким карактеристикама, и соматским и 
физиолошким, које се током живота још лакше мењају, и које мењајући се могу 
дати нарочите антрополошке (динамичке) групе. Социјална средина, исхрана, 
хигијенске прилике увелико могу утицати на варирања соматолошких и 
функционалних одлика. Кад утврдимо да постоји несумњива разлика на пример 
код средњошколске деце у Београду у функцији социјалног стања породица 
којима припадају, мораћемо бити веома обазриви код изучавања нормалног 
телесног развијања школске деце, код постављања и решавања проблема т.зв. 
педагошке антропологије или антропометрије - како су је звали стари аутори, - 
јер је и висина и тежина и периметар грудног коша, и јачина и издржљивост 
мишића, и пропорционалност појединих делова тела у зависности од социјалног 
стања индивидуа. 

Поменули смо раније да је Динарац високог раста (172— 178 цм.).Али се 
често дешава да услед недовољне и једнолике исхране заостане још у најранијем 
детињству са развитком и да нормалну висину, њему урођену, не достигне и за 
читавих 10 цм. Ако се то понови кроз неколико генерација - а понавља се - могли 
бисмо да претпоставимо појаву нарочитог типа људи. 

Занимљива су посматрања проф. Ердељановића о телесној заосталости 
жене иза мушкараца, а услед претераног рада и недовољног одмора. Ердељановић 
на једном месту, описујући телесне особине Куча Арбанаса, каже: „Чудноватије 
противности не може човек себи замислити него што је она између високог раста 
у људи и ниског, кржљавог стаса у жена ... Ова огромна разлика, која куд и камо 
надмаша ону између човека и жене код Срба, може се објаснити једино претешким 
положајем арбанашке жене. Она је и сад непрестано ропски потчињено, жалосно 
створење са безброј дужности и терета.“ А раније, говорећи о Кучима Србима, 
објашњава зашто су жене у српским крајевима толико закржљале и телесно 
заостале иза људи. Жена „подиже свој многобројни пород, стара се о мужевљевим 



потребама, куха, пече хлеб, спрема свима одећу и обућу и ради све друге послове 
на дому; она се привикла и да ради у пољу и да чува и музе стоку, да израђује 
млечне производе, да преде и тка, да доноси на својим леђима воду у тешким 
бурадма и с велике даљине, да довлачи такође на леђима дрва за гориво и да 
истим начином носи домаће производе до тргова на неколико часова даљине - и то 
све по вратоломним путањама у карсту.“ „Ниједна жена није могла због својих 
послова лећи у постељу пре једанаестог часа ноћи, а већ око четири часа изјутра 
она је била на ногама ... И тако иде из дана у дан без прекида и без промене.. .“ Ето 
како начин живота, претерани рад, недовољан одмор утичу на формирање 
телесних одлика. 

Тироидна жљезда својим унутарњим лучењем управља растењем и 
диференцирањем појединих делова тела. Али тежина. нормалне тироидне жљезде 
у многоме зависи од физичке средине, нарочито од надморске висине (Castaldi) и 
од веће или мање количине јода у пијаћој води. Није дакле чудо што се и чисти, 
неукрштени, типови једне расе могу често међусобно знатно разликовати. Отуда, 
на пр. Динарац из Црне Горе има своје нарочите црте, своју физиогномију, 
разликује се од Динарца са Доломита. То су Eickstedt-ови обласни типови - 
Gautaypen. Често, у сличним случајевима не можемо говорити о несумњивој 
стварној припадности некој раси, иако наслућујемо да се не ради о укрштеним 
типовима. 

Из ових неколико примера, као и из ранијих разлагања, мора свакоме да 
је јасно да се при утврђивању расне припадности ни у ком случају не сме 
задовољитн са неколико мера и квалитативних ознака. Као на пр. са висином, 
индексом главе и бојом косе и очију, као што се понекад ради, нарочито у 
земљама без антрополошке традиције, као што је наша. Човек је, и као појединац 
и као раса, живо биће, продукат наслеђа и средине. Он сав у свима својим 
деловима и са свима својим функцијама, разликује се или се скоро не разликује од 
другог неког човека. Сав он, од меса и костију, са живом крвљу и живцима (Suk). 
И он је, као и свака друга животиња и биљка, нераздвојно везан за средину у којој 
се креће, у којој се храни, у којој ради и живи. Вредност његових одлика можемо 
одредити само онда, ако га посматрамо као недељиву органску целину, а у 
извесној физичкој и социјалној средини (Niceforo, Loria). 

Велики број аутора упоређивао је телесне особине особа разних заната и 
занимања. Livi је на пр. нашао да су поседници, трговци и студенти вишег раста 
(1674) од кројача и обућара (1649), од сељака (1648) или других неких занатлија и 
радника. Периметар грудног коша већи је код сељака (860), него код трговаца 
(858), али је још мањи код кројача и обућара (801). Тако исто и испитивања 
шведских аутора - да наведемо jош један пример - налазе да су особе горњих 
социјалних слојева више (173.09), „средњих“ су средњег раста (172,48), а 
„најнижих“ слојева најнижег су раста (171,85). Не треба мислити да се мењају под 
утицајем социјалних прилика и занимања само особине које су уско везане за 
физиолошке промене, карактери коjи у неколико припадају динамичким 
променама или прате динамичке промене, као што је на пример прва појава 
менструације. Мења се чак и кефалични индекс, а и пропорције појединих делова 
тела. По т.зв. Аттоп-овом закону особе нижег раста имају кефалични индекс 
мањи, особе вишег раста већи. Шведски војници нижи од 165 цм имају кефалични 
индекс 78.75, а они изнад 185 цм 77,73. То се исто види и у нашем народу. 

Поменућемо )'едан пример утицаја социјалног стања, односно исхране и 
начина живота, на телесни развитак. Ако Београђане (купаче са Општинског 
купатила) поделимо по професијама добијамо следеће средње вредности њихових 
висина и тежина, (Сшојковић-Малеш): 

 
 



 Просечна   Просечна 
   висина     тежина 

Жандари и агенти          1757,5      76,747 
Студенти           1752,0      67,808 
Чиновници           1741,23      73,957 
Трговци                1735,0      77,300 
Официри               1734,9      71,204 
Радници и занатлије              1697,5      63,381 

За жене: 
Студентиње            1648,8      56,215 
Домаћице           1602,3      63,288 
Чиновнице (млађе од 34 г.)         1583,9      63,344 
Чиновнице (удате, старије од 34 г.)        1584,0      63,344 
Раднице            1564,7      53,112 

 
Ови нам бројеви много казују. Могу се лако објаснити. Разлике не 

износе пар милиметара већ неколико сантиметара и десетину килограма. 
Видимо дакле да су расни карактери у нумеричкој својој вредности 

нестални. А знамо да је и нумеричка вредност расних карактера релативна, јер 
зависи од начина испититивања а и од многих других прилика о којима нисмо 
овде говорили. (Телесна висина, на пр., мења се преко дана за десетак 
милиметара). 

Функционалне одлике 

 Савремена антропологија не води само рачуна о остеолошким 
карактерима људских група и о телесним пропорцијама. Савремена 
антропологија изучава и све остале морфолошке особине. До пре неколико 
десетина година једино се говорило о меланодермима и леукодермима, о 
улотрихима и лизотрихима (о људима са таласастом или вунастом косом и о 
људима са равном косом), о долихокефалима и брахикефалима, о ортогнатима и 
прогнатима (о особама са мање или више истуреним вилицама), о 
брахипрозопима и долихопрозопима, о лепторинима и о платиринима, итд. Ове 
особине и особине и особине телесних размерастварале су цело поље рада 
соматолошке антропологије. Не само да се данас са много више критичиости и 
тачности говори о пропорцнјама људскога тела, а у вези са конституционалним 
типовима и физиолошким појавама, већ се изучавају и сви остали системи, 
апарати и органи људскога тела. Стога више не можемо говорити о разликама 
између раса само на основу облика костура, нарочито облика главе, и спољашњих 
карактеристика Људскога тела, већ говоримо и о разликама мишићне природе, и 
разликама које се односе на варење, на живчани или крвни систем. 

Чубински, Loth, Giacomini, Nuber и други утврдили су разлике између 
мишићног система жутог, црног или белог човека. Црнац показује у свом 
мишићном систему примитивније карактере од белог човека. Жути човек 
(Јапанац) инфериорнији је и од белца и од црнца по мишићима трупа, али је 
еволутивнији по својим доњим екстремитетима. Нарочито је до лепих резултата 
дошла антропологија главених мишића. Мишићи Европљана диференцирани су у 
велики број снопова, те су тако омогућени разнолики изрази лица. Напротив 
мишићи црнаца већи су и мање диференцирани, па је стога мимика груба и 
једнолика. 

Дужина црева различита је код разних раса: код црнаца црево је пет 
пута веће од висине тела, а код Жутих раса шест пута. Слепо црево је код црнаца 
дуже од слепог црева белих људи. У исти је мах богатије капиларима, боље је 



храњено, те су и запаљења ређа. 
Између појединих раса постоје и друге бројне разлике. Антропологија је 

у овом погледу потпуно млада наука: има још велики број непостављених или 
постављених а нерешених проблема, има још много тамних места. Испитивања су 
тек започета, овде онде, без много система, и скоро су увек неповезана. Знамо 
нешто мало о величини и облику полних органа, о диспозицији језичних папила, о 
тежини јетре, срца, бубрега итд. Ови су први покушаји проширили поље 
дојучерашње антропологије, те се тако стварају нове и нове дисциплине, нове 
научне гране, којима је циљ решавање великог броја интересантних проблема. 

Конституционални типови   

Изучавања конституционалних типова и  крвних група чини прелаз између 
морфолошке и физиолошке антропологије. 

Давно је утврђено да су неке особе склоне извесним болестима а да су 
неке, напротив, отпорне према тим истим болестима. То долази услед неједнаког 
морфолошко - физиолошког конституисања њиховог тела. Са једне стране видимо 
особе које су се више развиле у ширину од других. Тело им је краће и пуно, врат 
широк и кратак, грудни кош повећи, трбух велик, удови краћи, маљаве су и у 
већини случајева гојазне, а зуби су им склони кварењу и коса опадању. То је тако 
звани брахисхелични тип или мегалоспланхични или дигестивни. Са друге стране 
има особа витког стаса, дугачка врата, грудног коша доста узана, дугачких удова 
а нарочито дугачких ногу. Слабо су маљаве, али им је коса густа, зуби су им 
здрави. Ово је микросхелични или микроспланхички или лонгилински или 
респираторни тип. Оба су ова типа неоспорно наследна и ваљда зависе од 
функционисања жлезда са унутрашњим лучењем. Нешто мало могу да се 
модификују 

 
 

Сл. 6. - Два основна конституционална тииа: дуголиниски (респираторни) и 
кратколиниски (дигестивни). У првом тииу иредстављени су сразмери Нордиске 

расе, у другом Балтиске, По Lundborg-Linderes-у 

под утицајем амбијента и измењеним начином живота. Ова два основна 
конституционална типа могу даље да се деле у подтипове, или се уопште друкчије 
врши груписање по конституцији (De Giovanni, Viola, немачка школа и др.). Уз 
горњу шематичку поделу на дугачак и узан тип, или лептосоматички, како се још 
зове, и широк и кратак, или еурисоматички, имамо на пр. поделу у три основна 
типа: уз већ поменуте еурисоматичне и лептосоматичне, особе атлетског типа 



(нормотип) које се по свом изгледу и пропорцијама налазе између првог и другог 
типа. 

Конституционални типови не разликују се само по свом морфолошком 
изгледу. Њихова је разлика дубља - физиолошка. И органи за дисање и крвоток у 
вези су са конституцијом (Мартинет  и др.). Лењинградски професор Шевкуњенко 
налази да постоји веза између функционалних особина и облика и диспозиције 
појединих органа. Лептосоми (особе дуголиниске конституције) су наклоњени 
туберкулози, нарочито кад се иселе из прирођеног амбијента у коме су се родили и 
одрасли. (Као и код нас кад сељак из планинских крајева динарског региона иде у 
варош да служи и ради). Склони су заразним болестима и чиру у стомаку. Сполни 
им је нагон мање развијен, срце је код њих релативно маље. Еурисоми (особе 
кратколиниске конституције) су склони поремећајима који су у вези са исхраном: 
у првом реду гојазности и артериосклерози, затим шећерној болести. Код њих се 
чешће јавља реуматизам, рак и смрт од хроничних обољења. 

Велике су и психолошке разлике између ова два основна типа. 
Становник из Панонске равни већином је еурисом, планинац са Динарског 
региона лептосом. Цвијић је детаљно описао ова два психичка типа. Кretschmer 
тврди да је лептосом повучен, хладан, у поступцима и расуђивању спор и обазрив 
али одлучан. Еурисом је отворене и веселе природе, некад несталног 
расположења. Код једних се јавлзају душевни поремећаји које убрајамо у 
схизофреније, код других у циркуларне психозе. Glaser на основу Малешевих 
испитивања Динарске расе и својих опажања говори о диспозицији Динарске расе 
к схизофренији, или тачније, о слабом афинитету Динарске расе према 
циркуларним психозама. 

И jедан и други конституционални тип јавeћа се код свих народа, у 
свима етничким групама. Аlи је у свакој раси увек предоминантан jедан тип док 
се особе другог типа јављају ретко, тек онда ако се десе извесни видни или 
латентни органски поремећаји, или ако се промени исхрана, средина и начин 
живота. Антропологија није још у довољној мери одредила распростирање ових 
конституционалних типова и подтипова иако је изучавање проблема 
конституције и распростирања конституционалних типова од највеће важности за 
цео онај комплекс питања који је у вези са социјалном медицином и етничком 
патологијом. Јер је неоспорно да уз расне типове постоје и физиолошки типови 
(Бунак) који се морфолошки испољавају квантитативним и квалитативним 
варирањем: подкожног слоја резервне масти, карактеристикама мускулатуре, у 
првом реду мишићног тонуса, облика и величине торакса и абдоминалног 
региона. Све ово указује на чињеницу да постоје морфолошки карактери који су 
уско везани са нормалним физиопошким варирањима (Бунак). 

Крвне групе 

Као што се од после рата неколико научних часописа искључиво баве 
питањима конституције, тако су опет други намењени проблемима крвних група, 
или, како Немци зову ову дисциплину, проблемима расне физиологије. 

Већ су поодавна познате у физиологији појаве тако зване 
хетероаглутинације и изоаглутинације. Ако убризгамо крв једне животињске 
врсте у крв животиње друге неке врсти, убризгана крвна зрнца показаће извесну 
појаву сличну згрушавању. Кад убризгамо крв неке животиње другој животињи 
исте врсте појава аглутннације јавља се ретко. А кад се ипак зрнца скупе и разоре 
говоримо о изоаглутинацији. Изоаглутинација јавља се често и код човека. 
Нашло се да постоје у овом погледу четири врсте крви — четири крвне групе: 
група А, група Б, група АБ и група 0 (нула). Крв групе А аглутинира црвена 
крвна зрнца групе Б и групе АБ. Крв групе Б аглутинира црвена крвна зрнца 



групе А и групе АБ. Крв групе 0 не може да буде аглутинирана,а њен серум 
алгутинира црвена зрнца крви које припадају групи А или Б или АБ. Ова особина 
крви од велике је важности у медицини код трансфузије крви. Јасно је да не 
можемо убризгати крв која ће код пацијената изазвати аглутинацију или која ће 
се сама аглутинирати. За време рата и после рата изучавање крвних група много 
је напредовало. Утврђено је да се крвна група А дели у подгрупе А1 и А2. Те тако 
добијамо ове крвне групе: А1 – А2 - Б – О – А1Б – А2Б. И најпосле имамо још 
неколико чинилаца који делују на овакво згрушавање крви. То су М и Н фактори, 
и П, Г и X. Крв је дакле много компликованија по својим особинама од онога што 
се обично мисли. Код нас се баве серолошким испитивањима Калић, Д. Костић, 
Зарник и Св. Сшефановић. 

Онако исто као што човека групишемо по његовим морфолошким 
одликама у неколико група, антрополози су по особинама аглутинације одредили 
седам великих група. Група 0 највише се јавља код урођеника Пацифика и 
Америке, група А на западу Европе. група Б меша се са групом А прма истоку а 
предоминантна је у Азији. 

У ком су односу ове крвне групе, т.ј. серолошке особине извесне особе, са 
расном припадношћу? 

Крвне су групе наследне. Наслеђују се према познатим законима 
наслеђа. Проблем је у овоме: Да ли могу ове наследне особине, паралелно с другим 
тачно утврђеним бројним особинама, и функционалним и морфолошким, да 
одреде расну припадност неке особе? Динарска раса, на пр. -  о којој ћемо доцније 
детаљније говорити - , сасвим укратко да наведемо, одређена је са неколико 
општих карактеристика: висок стас, сразмерно дугачки удови, глава округла и 
нарочитог динарског облика, дугачко лице одређених пропорција и конструкције, 
нос дугачак и истакнут, раван или повијен (орловски), уши истакнуте, коса скоро 
црна или тамно кестењава, тако исто дужице тамне, боја коже више црнпураста, 
кости масивне и доста грубе, стас витак (лонгилиниска конституција), 
функционалне ознаке које прате респираторни конституционални тип. Кад 
оваквог динарског човека детаљно испитамо, кад одредимо целокупну његову 
биолошку слику, тек онда можемо да се позабавимо и проблемом крвних група а у 
вези са Динарском расом. Тек онда можемо да видимо да ли крв оваквог једног 
класичног динарског човека показује серолошке особине група А, односно А1 или 
А2, или групе Б или АБ или 0. Ми данас не можемо са сигурношћу да тврдимо да 
ли су крвне групе расне одлике или не. Потребна су још многа и многа 
испитивања, већма егзактна и детаљнија. Али ипак, из свега онога што до сада 
знамо и што смо до сада проверили, можемо наслутити да серолошке одлике нису 
у исти мах и расне одлике. Крвне групе не могу се убројити у карактеристике које 
означавају расу. Али не с тога што би тобоже припадност крвној групи била 
подређене природе, физиолошке, док су остале расне особине морфолошке. Видели 
смо да су исто тако важне физиолошке особнне, да и оне, као и морфолошке, 
карактеришу поједине расе. Динарска је раса окарактерисана лонгилиниским 
типом, респираторном конституцијом. Конституција је наследна, као можда и 
прва појава менструације, као и припадност извесној доминантној крвној групи. 
Карактеристичан динарски нос наследан је и у наслеђу доминантан. Али док је 
ова ознака код чистог Динарца праћена свима осталим морфолошким и 
физиолошким особинама које карактеришу Динарску расу, то уз ове динарске 
одлике, подједнако може да се јави и група А и група Б и група АБ и група 0. Ако 
је то тако, разумећемо да се расна припадност једне особе или једне групе људи ни 
у ком случају не може одредити физиолошком одликом крви. 

Да постоје разлике у крви између појединих народа и појединих земаља, 
па услед тога и између више или мање удаљених раса, у то нема сумње. И нико и 



не мисли, а и не може, да пориче чињенице. Али су тумачења разна и још 
несигурна. Крвна група 0 најчешће се јавља код старих народа и код људских 
група где су мигрирања, мешања становника различитих по пореклу и расна 
укрштања била ретка. Тако код Индијанаца, Лапонаца, Исланђана, Ескима. 
Крвна група А чешћа је на западу Европе, што смо већ навели, група Б напротив 
у Африци и Азији. Већина се аутора слаже да се по слици процентуалности 
крвних група становништва једне територије може наговестити да ли се то 
становништво селило и мешало или је већма било стационално и изоловано. Ето у 
овоме је важност одређивања крвних група, и за антропологију и за етнологију. 
Биохемијски индекс доприноси познавању динамике једне расе, али крвне групе 
ни у ком случају не могу да послуже као допуне расним карактеристикама. 
Биохемијски индекс (има их разних) говори нам о фреквентности појединих 
крвних група код извесног броја особа једне уже или шире територије или људске 
расе. Кад би нека особа имала све динарске ознаке осим индекса главе (дакле кад 
би глава била долихоморфна), не бисмо могли о тој особи да говоримо као о особи 
која припада Динарској раси. А биохемијски индекс једне расе (иако у ствари до 
данас такав индекс ни за једну расу није потпуно и директно утврђен) каже нам да 
у тој раси постоје нндивидуи и прве и друге и треће и четврте крвне групе. Индекс 
лубање, као и све друге расне особине, индивидуалан је, док се биохемијски 
индекс односи на већу или мању људску групу. 

Онако исто као што се поједине особе са одређене територије међусобно 
разликују у погледу крвних група, тако и целокупно становништво једне одређене 
области може да се разликује од становништва друге неке територије. Та 
серолошка разлика може да буде паралелна са расном разликом, али не мора. Она 
је само знак да се становништво из тог неког краја укрштавало између себе у 
ближој или даљој прошлости више него са становништзом из оне друге 
територије. Тако мора да буде где постоје доминанти и рецесивни карактери који 
се јављају по законима наслеђа. Чешћа појава неке крвне групе у одређеном 
крају, или код људи који праве неку скупину, може да буде и скорашњег порекла, 
док су расе напротнв много старије, или чак веома старе (као на пр. Кромањонска 
и Вестфалска раса). Ако се становништво неког острва или неке вароши, или нека 
група Цигана, на пр., искључиво узима између себе, ако се дакле „крв не 
обнавља“, сасвим је јасно да ће све те особе или скоро све имати једнолику крвну 
слику, јер ће нестати оне крвне групе које су код укрштавања биле рецесивне, а 
остаће доминантне групе. 

Стога угврђивање крвних група становништва једне територије или 
једног народа више може да послужи етнолошким наукама него ли непримењеној 
антропологији, науци о расама. Ни у ком случају крвне групе не могу боље да 
окарактеришу једну расу од других наследних особина, морфолошких и 
функционалних. Ни боље ни подједнако. Ни саме за себе ни у заједници са расним 
одликама. Ово ће нам бити јасније ако се сетимо да и антропоидни мајмуни имају 
ове исте четири крвне групе, ако не заборавимо да се човек сели и меша по овој 
тесној кугли земаљској већ две или три или чак и четири стотине хиљада година. 
У макаквој ограниченој територији, од школске авлије па до државе, имамо 
разних, често несродних, расних скупина. Одређивати крвну слику такве једне 
територијалне заједнице, свести поједине случајеве на средње вредности, а при 
томе мислити на расу или на расе, нема никаква смисла. То би било исто као кад 
бисмо измерили све дужине и све ширине глава у једној школи или у неком 
насељу, па кад бисмо доцније, на основу овог, или још ма колико, тако 
спорадичних и неповезаних података, хтели да говоримо о расној припадности те 
школе или тог насеља. У нашем случају морамо да изаберемо индивидуе којима 
ћемо одредити крвну припадност. Несумњиво су нам потребни расно чисти 
индивидуи. Потребно је да су особе расне у свима својим и квантитативним и 



квалитативним одликама, у целокупној својој биолошкој појави, и по свом 
пореклу, по свом наслеђу. Ако се ради о Динарској раси изабраћемо особе које 
свакако припадају тој раси, код којих су несумњиве све оне горе побројане 
одлике. И тек тада видећемо да ли и биолошка одлика крви прати оне утврђене 
морфолошке и функционазне карактеристике. Нажалост оваква опажања, у мало 
већем обиму и са мало више система, нису ни до данас извршена. 

Физиологија и антропологија  

Рекли смо да су соматске одлике у непосредној вези и међусобној 
узрочности са функционалним карактеристикама. Антропологија ступа у ред 
експерименталних дисциплина. Као што смо је до јуче сматрали чисто 
морфолошком науком, данас је можемо са још већим правом схватити као једну 
од грана физиологије, јер су телесна варирања увек проузрочена функционалним 
узроцима и праћена варирањем функција. Утврђивати једно а не испитати друго 
нема никаква смисла. Овако схватана и обрађена антропологија од велике је 
користи, не само у науци науке ради, већ и у многим примењеним медицинским и 
биолошким гранама. А и у нас где је и стара класична антропологија тек у 
зачетку. Физиолошка антропологија допринеће нарочито рационалном и 
методичном телесном васпитању омладине, најидеалнијој спреми војника, 
познавању потреба, издржљивости и физичке вредности ратника и радника. 

Да је физиологија у оном истом односу према антропологији у коме је 
морфологија доказује нам чињеница да се многи физиолози баве чисто 
антрополошким проблемима и да су чак на челу антрополошких друштава (као 
на пр. Baglioni ) или чињеница да су многи антрополози по својој школској 
спреми физиолози (као на пр. Segio Sergi). Као што постоји велики број 
морфолошких разлика између појединих људских група, тако су нам исто познате 
броjне физиолошке одлике које варирају и по квантитету и по квалитету. 
Негриди се не разликуjу од Енглеза само телесном висином и бојом коже, већ и 
функционално, у првом реду друкчијим материјалним и енергетским 
метаболизмом. Физиолози и антрополози указали су на велике функционалне 
разлике између поjединих етничких, статичких група. Те су разлике много веће и 
бројније између појединих динамичких група. Разлике се у првом реду односе на 
метаболизам и унутрашња лучења, затим на нервни и мишићни систем. 

У ангропологији од нарочитог су значаја разлике у енергетском и 
материјалном метаболизму између појединих људских група, и статичких и 
динамичких. Да те разлике постоје, и да су знатне, закључујемо већ и стога што се 
људи међусобно разликуjу оном природном заштитом - површинским слојем 
масти, вазомоторним системом и пигментацијом кожe - од које зависи 
депердициjа, зрачење произведене топлоте. Савремена испитивања, нарочито 
испитивања руских антрополога и физиолога, казуjу нам да постоји неколико 
типова капиларних завршетака у нашој кожи и да су ти типови грађе наследни. 
Од грађе ових најситнијих периферних спроводника крви не зависи само 
црвенило односно бледило наших образа већ свакако и већа или мања могућност 
губљења произведене топлоте. Као што посто је варирања у погледу енергетског 
метаболизма тако исто постоје варирања квантитативне природе свих оних 
механизама који су у непосредноj вези са материјалним и енергетским прометом. 
На прво место долазе разлике механизма крвног система и плућног 
проветравања. Разумљиво је да се услед тога придаје велика важност 
спирометрији, хематометрији, одређивању крвног притиска и сличним 
испитивањима и при изучавању динамичких група, формираних под утицајем 
спорта и прoфесије (војника), и при изучавању човечjег развитка од рођења до 
адултног стања. У социјалној медицини и у изучавању развитка деце 



(прогресивног, стационалног развитка) од веће су важности биометријска 
одређивања од антропометријских. Морфолошке одлике мењају се спорије од 
функционалних. 

Поменули смо како је изучавање функционалних разлика од великог 
значаја у неким примењеним антронолошким дисциплинама. Промет воде, и 
многе појаве које су са метаболизмом воде у вези, друкчији је код високих 
сувоњавих војиика пореклом са Алпа а друкчији код војника еурисоматске 
конституције из Падске равнице. Основне физиолошке појаве метаболизма воде 
исте су не само за поједине људске групе него и уопште за све сисаре. Међутим 
разликују се у интензивности процеса, у временском току а и утицајем на друге 
физиолошке функције, итд. У овом случају законе и појаве изучава физиологија. а 
антропологија разлике функционисања између појединих људских група. 
Многобројна испитивања на спортистима, а нарочито за време Олимпијских 
састанака, затим ових последњих година испитивања у Италији, у Немачкој и у 
Пољској показала су колике су разлике у функционисању срца и целокупног 
апарата за крвоток. 

Нема сумње дакле: Антропологија је у неку руку део упоредне анатомије 
и упоредне физиологије. Разлика је између њих у томе што се упоредна анатомија 
и упоредна физиологија баве компарацијом животињских врста, па су према томе 
морфолошке односно функционалне разлике очигледне, док су разлике узмеђу 
појединих људских раса или других људских група нижег степена, те су и методе 
рада у антропологији много суптилније. 
 
 

Људске расe 
Велике расне скупине 

Становници Европе махом припадају великој скупипи раса, великој 
раси, коју називамо Еуропоидном (Montandon) или Еуропидском (Eickstedt). 
Зовемо је тако, на оид или ид, као и све друге велике расне скупине, јер овим 
термином обухватамо и чисте типове и све бројне типове који се по комплексу 
своjих особина могу уврстити у исту групу са „чистим“: типским комбинацијама 
(Montandion). „Црна боја коже, слаба маљавост, вунаста коса, дебеле и изврнуте 
усне, све су те одлике стекли нарочито Црнци. Црнци дакле постају све црњи. 
Црнац је постао од човека који је мање црн од њега, од једног Негроида. Црнац је 
нарочити случај Негроида. Није дакле Црнац, већ Негроид, који генеалошки 
представља анцестрални тип од кога је Црнац постао. Тако је и са осталим 
карактеристичним типовима. (Montandon). 

Еуропиди, дакле леукодерми, чине Белу или Кавкаску расу старих 
аутора. Које су карактеристике те велике групе, како се она дели, које расе 
обухвата - изнећемо мало доцннје. А сада, сасвим укратко, да видимо 
карактеристике и распростирање осталих великих расних скупина. Али пре тога, 
и ако смо довољно рекли о људским групама, о морфолошким и функционалним 
њиховим одликама, о раси уопште, биће ипак потребно да у неколико реченица 
укажемо на извесне заблуде које су доскора владале у погледу схватања великих 
расних група. (Montandon). 

Међу највеће заблуде долази она о Азији као колевци човечанства. У 
свом симплицистичком схватању света човек се није могао отргнути од мита о 
Земаљском рају, о прачовеку и пражени, о првим родитељима човечанства. 
Замислио је прве људе, можда Адама и Еву, где су се негде тамо у центру Азије по 
први пут јавили, где су се први пут диференцирали од прароднтеља -  неких 
антропоидннх мајмуна, неког пара непознате питекоантропске животнњске врсте. 



Под угицајем лингвиста, који су замишљали и гражили заједничке прајезике и 
прапрајезике, а највише под утицајем еволуционалног  схватања човечјег 
порекла (Haeckel), научници су дошли до замисли да су се из Азије раселили 
широм света нашм прародитељи, и успут да су се, под утицајем мсшања, 
изолације и средине, постепено мењали и тако да су постајали нови облици људи, 
нове људске групе. Тако се, једног дана, јавио бели човек на европском северу, а 
црнци у екваторијалној Африци. Да ли је то тако? Стварних доказа немамо. 
Остаци најстаријих људскнх костура нису нађени негде на окупу, у „колевци 
човечанства“, већ по свима крајевима Старога Света: од Синантропуса 
пеипинскога и Питекантропуса са Јаве до родезијског човека јужне Африке и 
неандерталаца Европе — десетине и стотине најстарнјих лубања и костура казују 
нам да је човек већ од искона познавао и уздуж и попреко мајку Земљу. Она је 
дакле сва - та колевка човечанства. Уместо симплицистичког гледишта да су 
нови облици, типови, врсте, вариетети, по свом пореклу од једних прародитеља, и 
према томе из једног ограниченог краја, хогонеза тврди да је безброј прародитеља, 
у извесном једном пермоду времена и генерација, свуда онде где је живела 
животињска врста којој су прародитељи припадали, или скоро свуда, дао те нове, 
себи сличне облике. Стога нам је разумљиво да најстарије Црнце (за које знамо) 
не налазимо једино на пр. у централној Африци. Преисторијских остатака костура 
и лубања са чисто црначким карактеристикама нашло се и у Европи, и у Средњој 
Азији и у Северној Амернци. 

Као што нема колевке човечанства и као што нам је немогуће одредити 
порекло великих раса, тако нсто не може бити говора о неким чистим расама 
далеке прошлости. Свака раса, и раса у значењу вариетета, кад је раса, дакле, 
потпуно формирана, чији представници нових генерацнја личе, релативно 
највише личе, на представнике старих генерација, свака раса једнако је и чиста и 
„нечиста“. И свака раса у садашњости као и свака раса у најдаљој прошлости. 
Чиста је јер су јединке једне генерације баштиниле одлике ранијих генерација, а 
нечиста јер потиче од далеких њој мање сличних предака и јер је увек спремна да 
да нове облике. Све су расе једнако чисте и једнако укрштене већ од самог 
почетка. Кад Czekanowski каже да је Динарска раса по свом постанку укрштена 
творевина од Нордиске и Јерменске, ни у ком случају не би смео да мисли да су 
ове две последње неукрштене, чисте. Разлика је у овоме: познато му је порекло, 
формирање, бар како он замншља, Динарске расе, док нам је, напротив, постанак 
Нордиске и Јерменске расе непознат. Човек није домаћа животиња, а научници 
нису одгајивачи, па. нам је стога, за сада, немогуће одредити генезу појединих 
раса. А сада да се вратимо трима великим расама (види сл.21). 

Негриди 

Једна од трију великих скупина раса јесте Велика негроидна раса. Њене 
расе распростиру се скоро целом средњом и јужном Африком од Сахаре према 
југу, затим Аустралијом, Новом Гвинејом и Меланезијом. Најпосле заузимају 
доста простора и у Индији, нарочито Источни Гати. Најважније Афричке расе 
следеће су (Еickstedt): Паленегриди, Суданиди, Бантуиди, Нилотиди и Етиопиди. 
Ванафричке форме су: Индомеланиди, Меланезиди, Палемеланезиди и 
Аустралиди. Пигмиди екваторијалне Африке, Индокине, Филипина, и Нове 
Гвинеје могли би да се сматрају као најдивергентнија форма негритске групе, или 
чак као засебна велика расна група (Велика раса Пигмоидна - Мontandon). 



 

Сл 7. – Велика црна раса банту раса ( По Schultze-у) 

 
Раније смо истакли главне негридске одлике: црна кожа, заправо много 

нианса црне коже, тамна комплексија, коса кудрава, нос пљоснат. широк, ноздрве 
широке. усне дебеле, лице истурено. Један од првих зоолошких систематичара, 
Linnе, каже за црначку расу: „Африканац је црне боје, флегматичног 
темперамента, млитаве телесне грађе, има јако црну коврџаву косу, као сомот 
глатку кожу, пљоснат нос и истурене усне. Лукав је, лењ, равнодушан маже се 
машћу и самовољан је“.                    

Средином Африке, од екватора према северу и југу, простиру се 
Паленегриди. То је типичан црнац прашуме каквог нам је описао Linnе. Суданиди 
и Бантуиди, црнци савана, стварају широки појас око њега. Код њих су црначки 
карактери нешто ублажени. Нилотиди су најеволутивнија црначка раса. Код 
Етиопида испољавају се утицаји укрштавања са белим расама (нарочито са 
Ориентелидима и Меднтеранидима). Црне расе у Африци потискиване су од 
североистока ка југу и југозападу од белих раса. 

Монголиди  

Жуте расе називамо Монголидима. Ту убрајамо и староамеричке расе, т.зв, 
Индијанце. Монголиди се налазе у северној и источној Азији, у Индокини, на 
Великосундским острвима, Филипинима, Микронезији и Полинезији. На северу 
Азије су Сибириди и Тунгиди. Затим имамо Синиде, а на југу и острвим 
лемонголиде. Индијанских раса имамo осам. Прелазна група измеђуазијских и 
америчких раса јесу Ескими - Ескимиди. Монголиди продиру местимично дубоко 
у Европу (Тунгидска раса), на северу до Лапланда и полуострва Кола, према 
западу до Блатног Језера у Панонској Низији. Главне ознаке ове велике расне 
скупине јесу: Пљоснат нос на доста широком лицу, истакнуте јагодице а 
неистакнута брада, крута чекињаста коса, тамна комплексија, жућкаста боја коже 
и т.зв. монголске очи. 

 



 

Сл. 8. – Велика жута раса Палемонголидска раса (По Eickstedt-у)  

 
У југозападној Африци налазимо Бушмане и Хотентоте. Њих у главном 

убрајамо у расну скупину - Коисаниде. И они припадају Монголидима. По неким 
ауторима од њих се толико издвајају да чине засебну велику расу - Бушманску 
расу. 

Језгро монголске скупине раса чине Тунгиди, Синиди и Палемонголиди. 
Тунгиди су продрли према северу где су затекли један ранији огранак велике жуте 
расе - Сибириде. Њих су потиснули према североистоку и северозападу и тако 
довршили монголизирање Сибира које је почело постепеном сеобом према северу 
данашњих Сибирида. Јер су Сибириди први талас жуте расе који се ширио негде у 
преисторији из данашње Кине према северу, североистоку и северозападу. Они су 
у Сибиру затекли огранке беле расе. Унеколико су се са њима измешали, те су 
тако постали данашњи Сибириди, а већим делом потиснули су их према Европи. 
На истоку имамо и данас последње остатке тих древних Еуропида - Аину 
елементе. 

Еуропиди  

Њихове су главне одлике: многи тонови беле коже, од ружичасто беле 
до црнпурасге, таласаста коса, висок нос, нарочити облик лубање који се 
разликује и од негридиског и од монголидског облика. 

Еуропиди су захватили велике области и ван Европе. У Азији широки 
средишњи појас (Тураниди) до Алтаја, цео југозапад: Иран, Арабију, Пенцаб, 
Хиндустан, Индију. Затим Полинезију и Микронезију. Местимично налазимо 
еуропидске карактеристике и у Индокини и Сибиву. У Африци еуропидске су све 
земље северно од Сахаре. Према југу допиру до Судана, према југоистоку до Нила 
и Абисиније. 

У Африци налазимо већим делом Оријенталиде и Медитераниде, у 
Арабији Орнјенталиде, у Малој Азији и Кавказу Армениде (Јерменска раса), у 
Индији Индиде и Ведиде, у средњој Азији Тураниде, а по Оцеанији Полинезиде. 

На Курилским острвима, на јужном Сахалину и на великом острву Јесу, 
као и местимично северним Нипоном налазимо нарочиту расу, прастари народ 
Аину. Аинуиди припадају Еуропидима. Али заузимају нарочити положај, исто као 
Пигмиди код Негрида или Коисаниди код Монголида. 

Ова слика простирања великих расних скупина није потпуна. Нисмо 
наиме водили рачуна о све већем простирању Беле расе, о присилном селењу 
црнаца робова из Африке у Америку, о колонизовању Јапанаца и Кинеза. 
Еуропида има данас у свима континентима. Дошњацима из Европе настањено је 
не само Северна Америка, већ и многи крајеви Јужне Америке, Индије и Сибира, 
те махом  Јужна Африка и сва приморска Аустралија. С друге стране осећа се све 
више и експанзивна моћ Жуте расе. Обале Тихог Океана могу да се сматрају 



облашћу експанзије Монголида. Њихово колонизирање Америке силом је 
обустављено, јер је „жута опасност“ била тако јака да се говорило о другом 
монголизовању Америке. (Прво, наиме, десило се давно у преисторији, кад су 
монголоидни народи Азије населили Америку и са прастановницима дали 
данашње Индијанце). 

 
 

Расе у Европи 

Два основна расна типа    

Посматрајући расне одлике европског пучанства можемо уочити два 
основна типа. Они су потпуно различити, потпуно дивергентни и морфолошки и 
функционално и психички. То су два прототипа. Они су више замисао него 
стварност. То нису две нарочите расе, већ претстављају облике према којима 
конвергирају европске расе. Од њих полазе сви еуропидски облици и вариетети. 
Не мислим генетички. То не би могли доказати. Њих постављамо из чисто 
практичних разлога, да би боље илустровали облике који данас постоје. 

Кад би све европске расе и типове сврстали према њиховим одликама, на 
крајним тачкама тога низа нашла би се ова два наша прототипа. И лице и 
свеукупни њихов изглед потпуно су различити. Полазећи од једнога од њих 
можемо да спишемо читав низ типова који се све већма разликују од оног 
полазног. Најпосле би дошли до другог антиподног облика. Не делимо дакле 
европске расе у две велике групе, већ тврдимо да по својим особинама оне теже 
двема дивергентним тачкама. Једне једној друга другој, неке већма друге мање.  

Да опишемо ова два типа. 
 

 
 

Сл. 9. и 10. – Два основна расна типа у Европи 
(Сл. 9. Велико Градиште; Сл. 10. Хрватско Загорје – Eickstedt) 

 
 
Најпре да поменемо општи хабитус, раст и конституцију. И то не стога 

што би ове одлике биле најважније. Све су оне истога реда. 
Док је један тип (сл. 9) претежно вишег или средњег раста, 

лонгилиниског конституционалног типа, брз у покретима, витак и жилав, други 
(сл. 10) нагиње дигестивним облицима, масним резервама, нижи је и здепаст, 
слабије је покретљив, тром је. Док су код првог типа удови дужи, код овог другог 
краћи су. Стопала и шаке шире су и релативно и апсолутно. Код првог типа све су 
форме издужене, као н.пр. врат, код овог другог краће су а шире. Ове разлике у 
конституцији указују на разлике функционалне, на разлике у погледу 
материјалне и енергетске измене и рада ендокриних жљезда. Ако уопште постоје 
физиолошке разлике независно од начина живота и исхране, оне се свакако 
јављају између ова два конституционално различита типа. 

Особине главе и лица одговарају облицима тела. Код првог типа лице је 



дугачко и узано. Сви су његови проминентни делови истакнути, истурени, 
дугачки (нос, уши, усне). Лице другог типа много је шире и пљоснато. Нос је 
широк и плитак, а ноздрве леже дивергентно. Код првог су типа надочне кости 
развијене. Често видимо читаве надочне лукове. Постоји осетан прелаз између 
чеоне и слепоочне кости. Код другог сви су ови делови заобљени, неистакнути. 
Глава је више округла, брахикефалија је чешћа. Напротив код првог типа или 
имамо долихоидне облике или, у најблажем снучају, грубље прелазе између 
појединих делова лубање. Веома су упадљиве психичке разлике. Док је први тип 
покретан, подузимљив, слободан у опхођењу и непосредан у испољавању, други је 
више стационаран, нееластичан, упоран и слабије испољава оно што мисли и 
осећа. 

Навели смо основне разлике између ова два прототипа. Први се тип 
унеколико поклапа са Еурафричким типом Guiseppe Sergi-a, па ћемо га отсада 
тако и звати. А други са Еуразиским. (Homo eurafricus и Homo euasicus раније 
Sergi-еве класификациjе). Назваћемо их тако јер нас многе особине Еурафричког 
типа потсећају на основне одлике Негрида, а неке Еуразиског на карактеристаке 
Монголида. Тиме не тврдимо, као што ради (G. Sergi), да је први тип пореклом из 
Африке. Наука још ни данас не може о томе да да дефинитиван суд. Наша подела 
не поклапа се са Sergi -евом већ и стога што мислимо да неки брахикефали, 
нарочито становници Балкана, неприпадају еуразиској скупини. И по свом 
географском простирању ова два типа заузимају засебна места. Еурафрички тип 
пружа се пернферним крајевима Европе, острвима, полуострвима, приморјем. 
Еуразиски простире се безмало свуда источном Европом и продире даље ка 
западу, местимично све до мора. 

 
 

Сл. 11.- Eуразиска (бело поље) и еурафричка група раса 

Ако погледамо карту распростирања ових типова наметнуће нам се 
помисао да је Еурафрички тип потиснут од Еуразиског од истока према западу, од 
централне Европе ка северу и југу, да су први прастановници а други дошљаци, 
или друкчије речено, да је први тип населио Европу раније а други после њега. 

 



Расе области еуразиских утицаја

Кад смо овако поделили европске расе у две велике динамичке групе, 
дивергентно ориентисане, једна ка Еурафичком прототипу, друга ка Еуразиском, 
биће нам лако пратити карактеристике појединих европских раса.  

Тураниди  

Од централне Азије па према западу, продирући у Европу, прво у 
компактним масама, а затим у разбијеним малим групама, мешајући се са другим 
расама и остављајући трагове свог продирања, пружа се раса која нас потсећа на 
наш Еуразиски тип. То су Тураниди. Трагове мешања са овом расом налазимо 
спораднчки и на Балкану, а много чешће у Панонској низији. 

Тураниди захватају средину Евразиског континента. Простиру се 
северно од Црнога Мора и Кавказа, па од Касписког Језера према истоку до 
Таримске Котлине и Јенисеј реке. Местимице продиру даље, измешани са 
монголидским расама, све до пустинзе Гоби а на северу до Лене и Верхојанских 
планина. 

Тураниде је Деникер описао као Турско-татарско расу, а Ивановски као 
Централну азиску расу. Детаљнија испитивања ове расе датирају од после Рата. 
Али ни данас њене карактеристике нису довољно испитане. Сасвим је природио 
да Тураниди, захвативши овако велики простор, и налазећи се између изразитих 
претставника двеју великих раса, показују знатна варирања и различите обласне 
типове. Али ипак изгледа да разлике прелазе границе једне расе. Под Туранидима 
можда су у ствари убухваћене две различите расе. Једна би била еуропидска али са 
монголидним карактерима (као што су полумонголске очи, нос меснат и широк), а 
друга би се приближавала Арменидима - о којима ће доцније бити говора. 
Montandon сматра Тураниде (Race touranienne) као интермедиерну расу 
еуропоидну-монголоидну. Ставља jе на крај Велике монголоидне расе-. Ми ћемо и 
сада, као и обично, да се држимо Eickstedt-ове поделе и његових основних погледа. 

Тураниди су средњег раста (1660 мм), али има и особа ниског раста, а и 
обласних типова са високим стасом (!?). Труп је доста дугачак. По конституцији 
већим делом нагињу дебљини. Комплексија је тамна. Боја коже је бледо мрка. 
Каткад се наилази и на неке жућкасте тонове. Косматији су од Монголида. Глава 
је брахиморфна (индекс 84, 8). Лице је подуже али са истакнутим јабучицама. 
Очни су отвори уски. Усне су доста дебеле. Нос је прав и дугачак, али је често у 
свом доњем делу задеблзао. Ушна је шкољка мала и приљубљена је уз главу. То су 
основне карактеристике ове занимљиве расе. 

Видели смо како су Тураниди оставили несумњиве трагове у Мађарској. 
И Русија и Кинеско царство и средњевековна Немачка и Пољска претрпеле су 
инвазије Татара, Хуна, Печенега, Гусина и других народа и племена са 
туранидским расним карактерима. Тако и Балкан. Нарочито његов источни део. 
Дошли су преко Анатолије. Измешали су се са старинцима и туранизирали су 
анатолско племство које је раније претежно припадало Медитеранској раси. 
Измешани са Бугарима са средње Волге остали су у данашњој Бугарској где их и 
сада налазимао или спорадички или као укрштене типове, као трагове. 

 



 
 

Простирање раса у Европи (углавном по Eickstedt-у) 
 

Источно еуропиди   

Источноеуропидску расу зовемо и Источнобалтиском, или још простије 
Балтиском расом. Овај други назив није згодан већ и с разлога што се 
Источноеуропиди простиру на истоку Европе, од Висле и Дњепра до Волге и 
Двине, али не толико приморјем Балтиског Мора које претежно наставају 
Нордиди. Источноевропска раса местимично прелази Карпате, продире у 
Панонску Низију, па и на Балкан. На истоку прелази у северну Азију, меша се са 
другим претежно монголидским становништвом. Допире до реке Об. 

 
 
Сл. 12. – Балтиска раса (Раснобиолошки институр Упсала) 

 
Нажалост, још ни данас немамо довољно података о простирању 

појединих расних типова у Југославији. Источноеуропидску расу налазимо можда 
у мањим групама у Војводини и од Загреба према северу (Шкерљ). 

Многи аутори не праве разлику између Источноеуропида и других неких 
плавокосих и широкоглавих скупина. Источноеуропиди се одликују округлином 
главе и лица, као и тамније плавом бојом косе. Али тиме није речено да и на 
Балкану, код нас, и у Средњој Европи, и даље према западу, није било и нема 
плавих и брахикефалних типова који не морају да буду ни истоветни ни сродни са 
Балтидима. Montandon све ове плаве брахикефале групише у једну једину подрасу. 
По њему „Субнордиска подраса обухвата многобројне телесне групе, различито 
плаве, које, на истоку Балтика, у централној и северној Русији, делимично у 



Немачкој, у Француској до Поаре, у Енглеској, окружују нордиски домен 
полукружним прстеном. У ову подрасу улази Субнордиска раса Деникера, висока 
и мезокефална, Источна раса истог аутора, ниског раста и суббрахикефална, 
Галатска раса Guiart-а, са севера Француске, брахикефална, плава или риђа, 
Северозападна раса Деникера, кестењава, висока и субдоликефална, и најпосле, 
можда, „Саксонски тип“, „Плави Алпинац“, који су неки аутори нашли у 
централној Европи, и Раса Висле Деникера, плава, мезокефална и релативно 
веома ниског раста“. Нема сумње да су неки од ових овде наведених типова 
међусобно идентични. И нема сумње, с друге стране, да се до сада о многим овде 
побројаним а и другим брахикефалима плаве комплексије није водило довољно 
рачуна. Али је исто тако несумњиво да сви плави брахикефали Европе не долазе у 
исту груру. Зачудо како је Моntandon, као присташа хологенезе, могао заборавити 
да светла комплексија и брахмкефалија, саме по себи, не могу да нам укажу на 
заједничко порекло, на исту расну припадност. Јер оно исто што не може 
брахикефалија и орловски нос не може ваљда ни брахикефалија кад је удружена 
са плавом косом. У сваком случају извесни расни типови, као н.пр. што је Guirat-
ова Галатска раса или Lebzelter-ова IV и V типска комбинација (V - светла коса, 
светле очи, дужина тела 1659 мм; VI - светла комплексија, телесна дужина 166 - 
1689), т.ј. суббрахикефали нискога раста – „Weichsselrasse „ Lebzelter-а, 
Југославенски плави тип нискога раста Weisbach-а, никако не могу да се 
идентификују са Источноеуропидима. Нажалост, у овом кратком прегледу 
европских расних типова о њима и о другим плавокосим и плавооким 
брахикефалима неће бити довољно говора. Наука још трага. Дефинитивних 
закључака нема. Али баш зато нисмо у праву кад хоћемо да упростимо jош 
довољно неиспитане и нерашчлањене појаве. Није у праву ни Моntandon кад све 
ове плаве брахикефале сматра делом – подрасом - Нордида, а ни Lebzerter који о 
„Раси Висле“ говори као о једноj варијанти Нордијаца малога раста. 

Које су карактеристике Источноеуропида? (Сл. 12, види и сл. 10.) Грубе 
кости, мали здепаст раст (165 цм), светла комплексија, издваја их од осталих раса. 
Труп је дугачак, а удови су сразмерно кратки. Рамена су широка. Конституција је 
дигестивна. Кожа је више бледа него ружичастобела. За косу кажу да jе боје 
пепела; у ствари је прљаво плава, избледело тамноплава. Сиве или сивоплаве очи 
изгледају некако водено. Отвор између капака прилично је узан, па очи изгледају 
мале. Понекад се јавља и полумонголоидан облик капака. Доста је велик размак 
између очију. Лице је широко, прилично пљоснато и услед развијених и упоље 
истурених јагодичних костију изгледа грубо и четвртасто. Нос је меснат, пљоснат 
и кратак. Доњи jе део прћаст. Ноздрве су широке и размакнуте. И уста су велика. 
Лобања је брахиморфна (индекс 80,9 - 83,2). 

Алпиди  

Од Источноеуропидске расе према западу налазимо у неколико 
пространих мање више компактних области једну веома сличну расу 
Источноеуропидској. И она нагиње свима својим особинама нашем Еуразиском 
прототипу. Превлађује у Мађарској, од Дунава према север, у Чешкој и 
Моравској , у јужној Немачкој, у средњој Француској, по Апенинима, нарочито у 
Алпима, а можда и у Бретањи и Пиринејима (Баски). 

Соматолошке одлике скоро су истоветне одликама Источноеуропидске 
расе. Раст је здепаст, низак а широк. Удови су сразмерно кратки. Шаке и стопала 
су кратка и широка, а прсти су дебели. Нагињу нагомилавању масти. 
Конституционалан је тип дигестиван. Дакле све као и код Балтида. И глава је 
округла, брахиморфна (индекс 84 до 87). Чело је стрмо, расплинуто, округло. 



Маркантних прелаза између чеоне и слепоочне кости нема. Лице је нешто широко 
иако не онако четвртасто и грубо као код Балтида. Брада је округла, широка и 
неистакнута. Нос је у корену широк и пљоснат. Чешће је конкаван. Кожа је доста 
груба, бледомрке боје. Једна одлика потпуно издваја ову расу од Источноеуропида. 
То је тамна комплексија. Тврда, оштра коса боје је загасито смеђе. И дужице су 
тако исто тамне, сиве. 

 
 

Сл. 13. – Алпска раса (Gűnther) 
 

У Алпиде могли би да убројимо и једну северну грану са скоро 
идентичним соматолошким ознакама. То су Лапиди. Има их у Финској, на 
полуострву Кола, у Скандинавији. 

Да ли код Југословена има припадника Алписке расе? Има их свакако, 
и међу Словенцима и међу Србохрватима. И код једних и код других постоје 
брахикефални типови тамне комплексије нискога раста. Да ли сви типови са 
оваквим основним карактеристикама припадају овој раси - то не знамо. 

Алписка раса прелази границе Европе. Налазимо је и у северној 
Африци. 

У приложеним картама простирања раса означили смо Бретању и 
Пиринеје као алписке. То налазимо махом код других аутора. Али ипак сумњамо 
да становништво ових крајева припада Алпиској раси. Наша је сумња свакако 
оправдана у колико се односи на пирирејске Баске. 
 
Расе области еурафричког утицаја 

 О другим брахикефалима тамне комплексије говорићемо доцније. Сад 
прелазимо на расе које по својим особинама нагињу нашем Еурафричком 
прототипу. То су у првом реду Нордиска и Медитеранска раса. Изнећемо најпре 
Медитеранску. 

Медитераниди 

Простиру се у Африци северно, источно и западно од Сахаре. У Европи 
заузимају скоро цело Пиринејско Полуострво, добар део Француске, нарочито 
приморске крајеве, сва Средоземна острва, јужну Италију, Падску равницу, 
Грчкуи Егејско приморје, западну обалу Црнога Мора, и, најпосле, западни део 
Велике Британије и северозапад и југозапад Ирске. Медитеранских утицаја има и 
у јужној Русији. 



 

Сл. 14. – Медитеранска раса (Eickstedt) 

 
Медитеранце налазимо и код нас на Балкану. Има их више него што се до 

скора мислило. Czekanowski их налази у нашим источним крајевима. Ердељановић 
описује код Куча један црномањасти тип дуге главе чији опис свакако одговара 
медитеранским особинама. Тај је тип „раста највише средњег, па често и ниског, 
тела доста мршава и ситна. По боји коже не разликује се готово од другог 
црномањастог типа.(Тј.  црномањастог типа кратке главе и високог раста који у свему 
одгвара Динарцу.) Али ми се у неколико прилика учинило да може имати и много 
загаситије тонове мрке боје. У својој физиогномији имају људи овог типа нешто, 
што нас опомињена Семите и на понеке Талијане. Лице је сасвим узано и 
дугуљасто. Нос је висок и узан, већином мало повијен, ређе прав или грбаст. Чело 
је право и пуно. Очи су крупне. Лубања је узана и дугуљаста. - Овај је тип врпо 
редак“. Ово је један од пет основних типова које Ердељановић налази код Куча. 
Његов опис потпуно одговара Медитеранској раси, и ми не бисмо имали ни једну 
основну одлику да додамо. Потиљак је истакнут, чело је унатраг сведено. Виличне 
кости благо су заобљене. Брада је јака. Ушна шкољка је мала. Коса је црна или 
тамномрка, мека и таласаста. Велике очи имају дуге трепавице, црне се и сјаје. 
Усне имају леп облик, „сочне“ су и „исписане“.  Ово је једна од најлепших 
европских раса (G. Sergi, Eickstedt). 

Изгледа да сви Медитераниди нису дуголиниске конституције. Oсим 
витког, грацилног типа постоје обласне форме које нагињу ка гојазности, ка 
окрутлини. Нарочито код жена. 

Рекли смо да и код нас има Медитеранида. Има их који су по свом 
пореклу још из ранијих преисториских времена. Њих су Срби и Хрвати затекли 
на Балкану. Они коjи су код нас, током времена, примили су наш језик, наше 
културне елементе и нашу националну свест. Такви прастановници махом су у 
источноj и јужној Србији. Прастановника Медитеранаца има и у ЦрноЈ Гори. То 
су остаци медитеранског елемента потиснути од људи који су долазили са севера и 
североистока и који су припадали другим расама. Али има Медитеранида и 
Медитераноида кojи су досељени у хисториским и протосториским временима. 
Њих има врло мало, местимично и појединачно. Налазимо их у Црној Гори и у 
Далмацији. То су досељеници са обала, острва или прекомора. Ови Медитераниди 
мешајући се са Динарском расом често дају веома лепе високе долихокефале, 
бастарде тамне комплексиjе. 

Медитераниди, или заправо Медитераноиди, које у Србији сретамо 
према истоку и југу, нагињу дигестивној – кратколинијској - конституцији. 
Долихокефали су и мезокефали, али их има и брахиморфних. Ове би брахикефале 
могли издвојити у засебну групу. Па стога, мислећи на њих, говоримо о 
Медитераноидима. По осталим својим ознакама у главном одговарају 



Медитеранидима. Карактеристично је отсуство залисака у коси, а и много већа 
маљавост. Коса је сасвим црна. Дужице су тамно кестењаве. Постоји у нас и 
обласни тип са плавим очима. 

Медитераниде и Медитераноиде обухватио је декан антрополога 
Giuseppe Sergi у свом Notanthropus eurafricanus mediteraneus, var. Чувено је његово 
учење о Медитеранској раси. Медитераниде Пиринејског Полуострва многи 
издвајају у засебну расу или засебу подрасу - у Ибероатлантску групу. 
 
Нордиди 
 

Нордиде и Динариде, као и друге расне скупине које њима припадају, 
оставили смо да их најпосле изложимо. Не само стога што они ту и долазе, као 
што ћемо сад видети, већ и стога што је било потребно да се претходно упознамо 
са осталим расама да би боље разумели и њихове одлике и место које они 
заузимају. И код њих налазимо елементе који нас потсећају на наш Еурафрички 
прототип. Али се ове две расе издвајају од свих осталих. Не само што су оне 
најмање - азијатске, да тако кажемо и „еурафрички“ карактери јављају у таквом 
облику да и једну и другу сматрамо за најизразитије европске расе. Нордиди и 
Динариди Европљани суpar exellence. Не потсећају нас ни на народе Азије ни на 
народе Африке. Многима ће овакво груписање бити чудно и ново. У ствари чудно 
је кад Montandon говори о Алпдинаридима, кад Haddon или Hrdličkа не могу да 
осете разлику између једног припадника  Алписке расе и jедног Динарца. Чудно је 
кад Montandon, који би хтео у антропологији да примени теорију хологенезе, 
сматра да су Нордиска раса и Источноеуропидска једна једина. По њему су они 
сви, и долихоморфни и брахиморфни, и високи и мали, и лептопрозопи и 
еурипрозопи, и они дугачка и они широка носа, и они респираторне и они 
дигестивне конституције, сви су они припадници једне једине расе. А све то само 
стога што су и једни и други светле комплексије. Ако имамо два костура, од којих 
један припада особи Алписке расе а други Балтиске, ми ћемо их тешко моћи 
идентификовати. Толико су ове две расе по својим остеолошким особинама 
сличне. Са свим тим Montandon Источноеуропидску расу, као Sous-race 
subnordique, ставља са Нордиском, - Sous race nordique - , у једну исту расу, у Race 
blonde. Али о томе доста. 

 

 
 

Сл. 15. – Нордиска раса („Volk und Rasse“) 
 

Нордиска раса простире се свуд око Балтичког и Северног мора. 
Заузима већи део Велике Британије и Ирске, њихове источне крајеве, скоро цело 



Скандинавско Полуострво, добар део Финске, Естоније, Летоније и Питве, затим 
северозападну Пољску, па Данску, Холандију и Белгију, све северне крајеве 
Немачке, и, најпосле, северну Француску. Овде онде јавља се и у осталој Европи, 
па и у Азији еве до најудаљенијих еуропидских граница. 

Нордиди се одликују високим стасом, лонгилиниском конституцијом, 
долихоморфношћу и светлом комплексијом. На високом (173 цм) и витком телу 
видимо широка рамена, сразмерно дугачке удове, уске кукове. Глава је дугуљаста, 
долихоморфна (индекс 78 - 89), чело је високо и натраг нагнуто, надочне су кости 
јако развијене, потиљак је истурен, прелаз између чеоне кости и слепоочне 
истакнуг је. Лице је дугачко, брада је изразита али је заобљена. Нос је дугачак, 
узан и прав; ноздрве су танке, дугачке и леже једна поред друге. Усне су 
сразмерне, моделиране. Кожа је ружичастобела, коса плава, мека и таласаста. И 
очи су плаве или сивоплаве. Размак између очију је мали. Очни отвор је више 
велики него средњи. 

Eicksdedt разликује код Нордиске расе три типа. Један назива 
Теутонордиским, други Далонордиским, Далским или Вестфалским; а трећи 
Фенонордиским. Не можемо дуже да се задржимо код ова три типа. Рећи ћемо 
само толико: 

Теутонордиски тип одговара нашем горњем опису Нордида (види сл. 15). 
Далонордиски тип, или Вестфалска или Далска раса, како jе други зову, 

најизразитија је у Вестфалиjи и Даларну. Његови одвојени знаци били би следећи: 
Тешка појава, конституција нормолиниска са једва израженом  склоношћу ка 
дигестнвним облицима. Потиљак је jаче истакнут него што jе код Теутонордиског 
типа. Чело jе стрмо и широко. Надочни су лукови јако развијени. Обрве су густе и 
чекињасте. Лице је масивније, брада јака. Изглед лица по мало је четвртаст. Нос 
jе снажан и нешто шири. Уста су ведика, слабо моделирана, усне су узане. Уопште 
телесна је грађа масивна. 

 
Сл. 16. –Далонордиски тип („Volk und Rasse“)

Фенонордиски тип или подраса својим телесним изгледом стоји некако 
између Теутонордиске и Далонордиске подрасе. А тако исто и цртама лица. 
Мишићи и кости лица по својим облицима потпуно одговарају динарским 
одликама. Лубања је краћа, мање је долихоморфна од лубање теутонске и далске. 
Доста крута коса боје је црвенкастоплаве, а нарочито брци и брада. Очи су водено 
плаве. 



 

Сл. 17. – Фенонордиски тип (Eickstedt) 

Динариди Последња расна група, група која је за нас од највеће 
важности, група коју сматрамо исто тако изразито европском као и Нордиска што 
је, то је - Динарска раса. 

По неким ауторима Динариди наставају не само безмало целу 
Југославију и целу Албанију, већ и највећи део Бугарске (осим јужног и 
североисточног приморја), затим Карпате, Украјину до Дњепра, Словачку, 
Аустрију и Доломите. Али има антрополога по којима Динариди не обухватају 
овако велику територију. Szekanowski своди распростирање Динарида углавном 
на југословенскс области, нешто мало на западну Бугарску, на Аустрију и 
Доломите. Да ли се такво распростирање слаже са чиљеницама - није нам 
познато. Док се друкчије не докаже ми се морамо држати најновијих расних 
карата немачких аутора (Gunther, Ericstedt, Venzmer и други ). 

 

 
 

Сл. 18. – Динарска раса („Volk und Rasse“) 
 

Уопште Szekanowski не говори о Динаридима. За њега су Динарци 
арменоидно становништво. Тај је тип по њему постао мешањем Нордиске и 
Јерменске расе. Други аутори идентификују Динарску расу са Алписком 
(енглески и амерички антрополози и неки француски). По Моtandon-у Динарци 
(Sous race adriatique која припада Алпарменској раси) разликују се од Алписке 
расе (Sous race аlpine) искључиво високим растом. Ко је пажљиво пратио 
досадања изпажања зна да је таква претпоставка нетачна. Ако су карактеристике 



Алписке расе онакве као што смо их овде изложили (јер можда постоји и други 
неки тип који не одговара у свему алписким ознакама), то се Динарци отсечно од 
њих разликују. Једни су и други и брахикефали и црномањасти. Али то су једине 
подударне одлике. Све остале потпуно су различите. А ми смо видели, раније, кад 
је било говора о расама уопште, о расиим одликама, да брахикефалија сама по 
себи мало што значи. Облик лубање, облик појединих лубањских костију, 
наследан је и расно вредан, а не кефалични индекс. Алпиди теже по свима својим 
одликама Еуразискоме прототипу, онако слично као и Балтиди и Тураниди. А 
напротив ознаке Динарида упућују нас на еурафричке облике. Ту је пре свега 
лонгилиниска конституција. Висок раст, могли бисмо рећи највиши у Европи 
(173 - 178 цм), праћен је дугачким удовима, дугачиим вратом, дугачким лицем, 
витким али и снажним облицима. Дакле сасвим друкчије него што видимо код 
Алпида. Глава је веома висока. Потиљак није увек прав „као секиром отсечен“, 
већ је често истурен, у најмаљу руку онако исто као код Фенонордида. Филиповић 
с правом мисли да се често до заравњеног потиљка долази вештачким путем. Од 
највеће је важности облик чела. Чело је високо, с дубоким залисцима, са 
означеним прелазима према слепоочној кости, са развијеним надочним луковима, 
и густим, широким и чекињастим обрвама. Глава је брахиморфна. Креће се од 
умерене брахикефалије па до ултрабрахикефалије. Али облик углавном остаје 
увећ карактеристичан и кад је гледамо одозго наниже и кад је посматрамо са 
стране. Рекли смо да је лице дугачко. Оно је веома изразито. Јагодичне кости, 
јака брада, мишићи лица, набори на лицу - потпуно одговарају карактеристикама 
Фенонордиске субрасе. Иако је лице узано изгледа нам снажно, масивно. 
Карактеристично је избраздано лице стараца. А и црте средовечних људи веома 
су упадљиве. Ердељановић каже за Куче: „Кожа је на лицу код многнх 
средовечних људи и жена јако набрана. Велике и дубоке бразде на челу, две оштре 
линије више усница ка носу, многобројне мање боре око спољашњег очног угла 
дају лицу оштар израз, који оставља у посматрача неизгладљив утисак“. Ако се 
томе дода да су очи и коса црни или мрки, разумећемо народне стихове: 

Један бјеше хајдук од планине 

црна брка, а мрка погледа. 

Од њега ме страва уватипа. 
Нос је релативно велик и снажан, са истакнутим гребеном. База носа 

лежи у свима правцима, али је најчешће окренута према доле. Хрбат носа је 
обично повијен, орловског облика. Уста су велика; усне су средње величине или 
веће понекад естетски моделиране. Уши су дугачке, минђуша је велика, месната и 
од лица одвојена. Комплексија је тамна. Коса је кестењаве боје: од 
кестењавосветле или скоро плавотамне па до сасвим загаситокестењаве косе. У 
неким су областима коса и друге длаке по телу сасвим или скоро сасвим црне. 
Код кестењаве косе боја се мења према добу старости и излагања косе сунцу. И 
дужице су кестењаве боје, у свима нијансама. 

Као што смо већ рекли, ове одлике ниуком случају не могу да иду у исту 
групу са одликама Алпида. Већ су напротив често тако сличне нордиским 
ознакама да их антрополози и нехотице паралелно посматрају. 

Изгледа да је Динарска раса, као и остали блиски облици, по свом 
пореклу аутохтона, т.ј. да је постала по прилици у оним крајевима у којима се и 
данас налази (Шкерљ). У сваком случају код Динарида и Динароида (Динарцима 
блиским формама) и данас се испољавају елементи једне плаве долихокефалне 
расе, која је негде далеко у преисторији или протосторији нестала да би укрштена 
са једном брахикефалном расом тамне комплексије дала данашње динарске 
облике. Ти плави прародитељи Динараца били су по свој прилици Трачани и 



други који су по својим расним особинама највише одговарали данашњем 
Фенонордиском типу. Тамна комплексија и брахикефалија биле су доминантне 
код наслеђивања особина родитеља, од којих је један припадао једној раси а други 
другој, те су тако постепено, у низу генерација, долихокефалија и плава, светла, 
комплексија скоро нестале. 

У областима где се јавља Дмнарска раса наилазимо на високи 
орахикефални тип али са плавом косом и светлим очима. То је Lebzerter-ова 
Норичка раса ипи Нориди (Шкерљ). Како се овај тип у свему поклапа са 
Динарском расом, сем у комплексији, то га ми сматрамо динароидном формом, 
сродном Динарској раси. Називамо га Плавом динарском расом (Малеш). Можда 
је овај плави брахикефал истоветан са Галатском расом Guirat-а. Он нас много  
потсећа на Фенонордиску подрасу. 

 Као обласни Шкерљ је опи сао Савидски тии. Углавном одговара 
динарском основном типу. Одликује се светлом бојом дужице. Раст може да буде 
осредњи, а и глава да се удаљи од брахиморфности. Дали се овај тип јавља само у 
Словенији или и у другим динарским крајевима - за сада не знам. И у Србији 
налазимо Динароиде са плавим и зеленкастим очима. Али не знам да ли су то 
бастардне краткотрајне форме или су наследно сталне. 

 

Сл. 19. – Плава динарска раса (сељак из Жиче)

Расе у Југославији 

Пре него што пређемо на сасвим кратко излагање психичких одлика 
појединих раса, потребно је да изнесемо расну слику Југославије. У ствари оно што 
се о њој данас позитивно зна. Јер иако Czekanowsi тврди да су Југословени, и 
Бугари, расно довољно испитани, из самог његовог излагања видимо да смо далеко 
од дефинитивног познавања расних прилика на Балкану. Не мислимо на 
етногенезу и на односе између појединих раса и типова. Јер то jе још увек ствар 
схватаља. Мислимо да поједини типови ни данас још нису издвојени и описани, и 
да тако исто не знамо довољно где се све познати и описани типови простиру. Од 
овде поменутих расних типова код нас се налазе Динариди и Динароиди, Нордиди, 
Медитераниди, Алпиди и Балтиди. А сем њих и неки други расни типови, у првом 
реду Армениди и Ориенталиди. 

 



 
 

 
Сл. 20. – Једна карикатуа из „Ошишаног јежа“. Два основна расно-

коституционална типа у Југославији: Црногорац-Динарска раса, дуголиниска 
конституција; Лала-Алпска или Балтиска раса, кратколиниски телесни став. 

 
 
Антропологијом Балкана бавили су се многи антрополози нарочито 

страни. Од новијих испитивања треба поменути она Lebzerter-а, Шкерља, Valšikа и 
Малеша. Расну слику Југославије покушао jе да да  Czekanowsi 1934. Ми о њој овде 
не можемо распраљати. По њему знатан део има Нордиски елеменат који је не само 
у Словенији јачи од динарског већ и у Србији. Простире се тобоже широким 
појасом од северне Шумадије до јужних граница, до Охрида и Ђевђелије. А 
средином земље, све у дуж од Сушака до Крагујевца и Пазара, једва се осећа над 
њим јачи утицај динарског слоја (или арменоидног како каже (Czekanowsi). Тек 
јужно и северно од тог појаса видимо да суДинарци однели превагу. У Војводини 
најјачи су брахикефали малога раста (Лапоноиди), а према источним м 
југоисточним границама Медитеранци. Овако схватано простирање раса у 
Југославији мора и може да се критикује. Па и овде у неколико речи. Најпотпунију 
и најреалнију слику расних прилика у нас до сада је дао Шкврљ. Нарочито су 
детаљисана његова посматрања расне слике словеначких крајева. Остали аутори, 
нарочито они који су дали расне карте Европе (као Eickstedt, Gunther и  Venzmen -
сви 1934 год) означују југославију као претежно и хомогено динарску област. 

Заслуга је Czekanowskogа што је уочио и описао неколико за науку до сада 
непознатих расних типова у Европи. Његове студије нарочито су придонеле 
познавању Средње Европе, У првом реду познавању расне слике Пољске. Али се је 
Czekanowsi, у исти мах, прилично удаљио од схватања па и од терминологије 
осталих аутора. Већ смо рекли да о Динарској раси говори као о Арменоидима. 
Алписку расу рачуна, са неким другим Еуразиским типовима, у Лапоноиде. Ми смо 
овде истакпи да је Динарска раса ван сваке сумње раса за себе, потпуно формирана 
и у онаквом истом степену развитка у ком су Нордиска и Медитеранска раса. 
Истакли смо њене главне одлике и морфолошке и конституционално - 
физиолошке. Питање плавих типова који се јављају свуда онде где има Динараца, 
не само у границама наше земље већ и ван ње, и у Италији и у Француској и у 
Украјини - питање је за себе. Ми га данас не можемо до краја решити. Осим Плаве 
динарске расе ни један од тих типова није довољно описан, јасно прецизиран. А сем 
Плаве динарске расе свакако има и других типова (подраса или обласних типова) 
који се у многим својим одликама подударају са Динарском расом. У сваком 
случају у нашим планинским пределима постоје особе код којих видимо 
карактеристике старих Трачана. Једино што је лубања чешће мезоморфна и 



брахиморфна него што jе долихоидна. Али је ипак погрешно говорити о нордиским 
елементима у Динарској раси. Они имају свог удела у генези ове раси (ми то 
можемо да претпоставимо), али - данас - све одлике Динарске расе искључиво су 
динарске, исто онако као што су одлике Нордиске расе једино нордиске. Није дакле 
Динарска раса комбинована из нордиских и јерменских елемената. Сви су њени 
елементи искључиво динарски. Јер исто онако као што Динарска раса има своју 
биолошку хисторију, тако је има и Нордиска и Јерменска. Динариди, Нордиди и 
Армениди савремене су биолошке форме. Како су се оне развијале, како су постале, 
то је питање за себе. 

 

 
 

КАРТА РАСА 
 
Армениди се у главном јављају у крајевима муслиманског утиција. 

Ориенталиди везани су појавом Јевреја. Армениди (Јерменска раса) одликују се 
средњим или ниским растом, тамном комплексијом, средње уским лицем, јако 
истакнутим орловским носом који је при дну меснат и шири. Ориенталиди слични 
су Медитеранидима. Нешто су тамније коже. Коса је коврџава. 

Код Словенаца (по Шкерљу) највише се јавља Динарски и Савидски тип. 
Затим Алписка раса. Нордиски је утицај очигледан, медитерански слабије. Код 
Хрвата (опетпо Шкерљу, а види и Gunther-а и Eicketedt-a) у главном је заступљена у 
северним крајевима Источноеуропидска раса. А јужније, у планинским, 
динарским, - мислим географски динарским, - крајевима, као и свуда у српским 
областима, највећи део становништа припада Динаридима. Понављамо, и Срби и 
Хрвати претежно припадају динарским или динароидским расним типовима. 

У приморској Далмацији као и у црногорском Приморју осећа се 
медитерански утицај. Тако и у јужној и у источној Србији. По Шкерљу и другима 
местимице, јавља се и понека негридска одлика. То су или трагови римских легија 
или османлиских завојевача црначког порекла. И монголоидни карактери нису 
сасвим ретки, нарочито међу Мађарима у Војводини и у крајевима турског 
продирања. Али тих трагова, и једних и других, има веома мало и спорадично. Они 
су за комплекс данашњег становништва безначајни. 

За нас је важно да су Срби и Хрвати у главном и већем свом делу 



антрополошки једнога типа. Расна слика Југословена много је хомогенија од слике 
других народа, Италијана, Француза, Немаца, Енглеза, Руса. Док су други народи 
расно поцепани видимо да је велики део нашега народа, без разлике имена, вере и 
раније административне и државне поделе, припадник једне расне скупине. Оно 
што друге цепа нас веже. Значи да смо заједнички дошли под исте биолошке 
утицаје, да смо и у прастаро доба били једно, као што смо и данас једно. 
 

Психичке одлике раса у Европи     

Рекли смо да се онај наш Еуразијски прототипразликује исоматскии 
функционално и психички од другог про-тотипа - Еурафричког. Рекли смо да се 
човек од човека разликује мишићима и костима, ликом и држањем, свима 
модалитетима наследних особина. Човек се од човека разликује и морфолошки и 
функционално, и телесно и душевно. Кад говоримо о Динарцу, о медитеранском 
или о норднском човеку, о Алпиској или о Источноевропској раси, не мислимо 
само на форму и функцију, већ и на психичке одлике тих раса. По иницијативи и 
издржљивости - по јачини воље и чврстини карактера, по расположењу и 
темпераменту, и по многим другим душевним одликама разликују се припадници 
једне расе од припадника друге. О томе иема сумње. Али је исто тако несумњиво да 
су индивидуалне разлике код психичких карактеристика много веће него што су 
морфолошке и функционалне. С друге стране не треба заборавити да се психички 
квалитети не могу тачно одредити као што се одређују физички. Психичке појаве 
дешавају се у времену, а физичке и у простору и у времену. Па стога кад говоримо о 
психичким одликама једне расе не мислимо на сваку поједину особу тог расног 
типа, него уопште на расу као целину, на већи део припадника те расе, или још 
боље, на већи део психичких особина припадника те расе. 

Које су психичке одлике европских раса? Оне свакако прате 
морфолошке и функционалне, јер душа и тело чине једну биолошку целину. Раса је 
биолошка целина своје врсте. Морфолошко, конституционално, психичко, то су 
лица у огледалу, испољавања ове биолошке целине, лица директно и без прекида 
међусобно повезана. Свако тело има своје душевне одлике онако исто као што има 
своју конституцију. Душевне особине Динарске расе одговараће телесним њеним 
особинама. 

Тај паралелизам душевних и телесних особина запазили су још први 
путописци и научници који су се бавили те-лесним и душевним одликама нашега 
народа. 

Кад је чувени антрополог Деникер посетио наше далматинско приморје, 
уочио је разлику између становника северне, копнене Далмације и Бокеља. Док су 
први - по Деникеру, - мање више нискога раста, доста широка носа и често плавих 
очију и косе, а у главном, грубих црта и здепастог облика, Бокељи су „стасити, 
лепи, црномањасти, лице им је дугачко, нос прав, дугуљаст и често орловски 
повијен, а обрве су им праве и састављене. У покретима су грациозни. У свему личе 
на онај леп словенски тип кога сретамо у Херцеговини и Црној Гори, и који има 
доста сличних црта са суседним Албанцима Миридитима“. Овај је тип доцније 
детаљније описао под именом Јадранске или Динарске расе. 

Три стотине година пре Деникера доминиканац Серафино Раци, који је из 
Италије дошао у Дубровник као викарни епископ, исто се тако диви телесном 
изгледу и душевним особинама Далматинаца. „Висока су раста, дугачка лица, 
румени и тамиије пути. Тело им је снажно и способно да поднесе сваки терет. 
Вешти су свима пословима. Интелигентни су. Увек су весели. Истрајни су у раду... 



Жене су им снажне, стасите и лепе“. 
Као и Деникер и Албершо Форшис, у свом путопису по Далмацији, још 

1774, налази у копненој Далмацији два потпуно различита телесна и душевна типа. 
Они из Равних Котара већином су плави, широка лица и затупаста носа, а у 
понашању су мирни и послушни. Напротив они из Дувара и Бргорца кестењаве су 
косе, дугачког лица, тамне коже и лепа висока стаса. Поносни су и оштроумни, 
смели и подузимљиви, искрени, поштени и гостољубиви, али и неповерљиви према 
странцу (Пацманска вира — пасја вира) и осветољубиви (Ко се не свети, тај се не 
посвети). 

Снажној појави динарског човека, његовом смелом лицу, атлетском и у 
исти мах витком изгледу, одговарају нарочите душевне одлике (Venzmer): 
природност, отсуство вештачке углађености, храброст, смелост, високи степен 
самосвести, ратоборност и истрајност у борби за живот, индивидуалност, а у исти 
мах осећање заједнице (задруга), склоност ка шали и музичка обдареност. 

Ово су особине Динарске расе по суду немачких аутора. За нас је важно да 
констатујемо како је ова раса из централних крајева наше земље, из планинског 
динарског региона - географски динарског - метанастазичким покретима 
проширила област свог утицаја на скоро све области и крајеве настањене нашим 
живљем (Цвијић). Из области у којој су Динариди и Динароиди најмање укрштени 
са другим расама, стотинама година обнављани су људством крајеви у којима 
данас живе Срби и Хрвати. Географска динарска планинска зона „област је 
најчишћег планинског живота и патријархалне културе, с најмање страних 
утицаја, легло је и резервоар поменутих основних етнографских одлика и 
најдубљих психичких особина, које су се овде у своме правцу и смислу и према 
својим циљевима развијапе“ (Цвијић). Расељавањем народа из ове области, 
метанастазичким покретима „нарочито је проширена област српског народа и 
нарочито је оjачана српска народна свест“ (Цвијић). 

Са разлогом дакле можемо тврдити да је Динарска раса одржала народну 
свест кроз векове. То је крв и сој од кога су народне вође, народни певачи, хајдуци 
и ускоци и четници, од кога су усахле очи самохране мајке и тврдо срце остављене 
драге. То је раса народа збегова и буна, глади и сиротиње, рада и прегарања, али 
највише стрпљења и вере у бољу будућност слободе и правде. 

 
* 

А сада неколико речи о психичким особинама других главних раса у 
Европи. 

Алписки је човек друкчији телом, па је друкчији и душом. Поводљивији 
је и мекшег темперамента од Динарца. И тело му је мекше, здепастије, маље 
кошчато, без грубих масивних облика. Алпинац уме да се снађе, да се повинује 
захтевима свакидашњице и околине. Извлачи се из неприлика без компликација, 
без узбуђивања. Недостаје му она виолентна жица, онај полет и самосвест коју 
налазимо код Динарца, онај бунтовни елеменат (Карађорђе, Вилхелм Тел). 
Вратоломност и предузимљивост препушта другима. Осетљив је, марљив и не воли 
да мења средину и навике. То је типичан претставник буржуја. Не воли да води, а и 
не уме, већ је задовољан кад може да се покорава вођи. То је човек грађанских 
удружења и кафанског живота. (Углавном по Gunther-у). 

Источноеуропидска раса разликује се у психичком погледу од Алписке. 
„Источноеуропиду душеван је живот неуравнотежен, колеба се у својим 
расположењима. Час је дубоко сетан а час фанатички одушевљен или дивље 
расположен. У њему се огледају безграничне ширине предела. Уобразиља нема 
граница“. Осећања су проткана извесним мистицизмом. Развијена је љубав за 



родни крај. Осећа се потреба за вођењем а и за испољавање својих душевних 
расположења. 

Медитеранац jе и телом и душом „jужњак“. Живог је покретљивог 
темперамента. Воља је јака док траје одушевљење. Неуспех утиче сасвим друкчије 
него код Динараца и Нордида. Медитеранци су гостољубиви и друштвени. У 
животу доста практични. Умеју да цене ствари и појаве по њиховој стварној 
вредности. 

Нордиди су у испољавању хладни и повучени. Воле да стварају и 
подузимљиви су. Истрајни у послу. Сталожени су, па стога често изгледа да су 
ограничени. Немачки аутори тврде да нордиски човек „чезне за простором, да је 
покретљив, да се намеће средини и да не дозвољава да се средина намеће њему“. 
Расе се дакле несуњиво разликују и по многим душевним квалитетима. Али то не 
значи да су једне веће врености од других. Свака има своју вредност, своју 
позитивну вредност у оној биолошкој целини чији је она саставни део и продукат, 
„Нема расе која мање вреди сама по себи“. „У свакој раси има индивидуа слабије 
вредности.“ „Разлика између појединих раса ни издалека није тако велика као 
између појединаца исте расе, а нарочито у погледу моралних и интелектуалних 
особина“ (Luschan). Раса сама по себи, без средине и одвојено од свих оних фактора 
који су је створили, не може се замислити. И раса има свој биолошки круг, као и 
свака јединка. Она је у том своме биолошком кругу потпуно вредна, једнако вредна 
као и свака друга раса. Туранизовани или монголизовани становник мађарске 
пусте ни у ком случају не може да буде за живот, за расну динамику, од слабије 
вредности него што је ратник из крваве Краjине. јер сваки има свој живот и своје 
циљеве. А људском напретку, цивилизацији света, општим вредностима, свак је 
дао својобол, свак је допринео у своје време и на свој начин. „Не може се порицати 
да поједине индивидуе према љиховој расној припадности, а цели народи према 
своме расноме склопу, показују извесне душевне особине, и то мање у 
интелигенцији а више у темпераменту, али jе тешко овој или оној одлици 
приписати већу вредност. Јер ниједна од истицаних предности појединих 
европскмх раса није сама довољиа за културни напредак и цивилизацију. 
Напротив потребно је да се уједине у овоме циљу расне особине и способности: 
интелигенција, предузимљив дух, радиност, смисао за лепо, моралност итд.“ 
(Мatiegka). 

Раса, народ и народност 

Свакоме ко се и најмаље упознао са одликама расним, дакле са оним 
морфлошким, функционалним и психичким карактеристикама о којима је у 
главном до сада било говора, јасно је да су ретке особе које по целом свом 
биолошком склопу припадају jедноj јединој раси. Ретки су чисти расни типови. 
Народи су расне мешавине, а и појединци су производ укрштања двеју или више 
раса. Али има случајева где једна раса доминира над осталима, где се 
каректеристике једне расе, сад у већем сад у мањем броју, чешће јављају од 
карактеристика других раса. Тако је са Нордиском расом на северу Немачке, са 
Медитеранском у jужној Италији, са Динарском у Конавлима илн Херцеговини. 
Ако тако једна раса претегне у целом народу или и већем делу неког народа, цео 
народ добива обележје те доминирајуће расе. Нарочито се jасно испоље психичке 
одлике те расе, јер су оне тешње везане за навике, обичаје, живот и историју тог 
народа. Сталним укрштавањем истих раса, заједннчком средином, све се више губе 
биолошке разлике. Уколико је заједница једног народа старија, утолико је 
биолошко испољавање све више хармонично и хомогено. Једно је дакле раса, а 



друго народ. Заједнички језик, заједнички обичаји и навике, заједничка прошлост - 
ознаке су једног народа, И исто онако како раса има своју биолошку историју и 
народ има своју расну историју. Друго је опет народност. Свест да припадамо једној 
истој народној заједници, заједничка схватаља и хтења, осећање према тој 
заједници, стварају народност. И тако „јасно се издваја раса као зоолошка 
заједница, народ као културна и народност – нација - као политичка јединица 
(Eickstedt), Али у исти мах постоји неразрешива биолошка веза између њих. Нема 
нације без народа, а ни народа без расног конгломерата који га ствара. Ова 
биолошка веза постаје још чвршћа кад је народ свестан своје заједнице, кад уме да 
цени не само своје културне одлике већ и расне. Све оно физичко и психичко што jе 
добро, што чини бољи део једне расе, постаје део програма народности, нациjе. Али 
при томе не треба заборавити да је народ конгломерат више раса. Греши ко ставља 
расу изнад нације, ко искључује из народне заједнице све оне који припадају 
„ненационалним“ расама. Свака раса има своју вредност, у својој средини и у своје 
време. Свака jе раса национална, ако је продукат средине у којој се налази, укоjоj 
се развила, и она и народ, који jоj припада. За здравље и бољу биолошку, културну 
и социјалну будућност jедног народа потребно jе сачувати онаj расни конгломерат, 
ону расну слику коју стварају те неке расе. У нашем jе случаjу потребно сачувати 
„хегемониjу“  Динарске расе и онај однос који постоји између ње и других раса које 
дају расну слику нашега народа. У првоме реду потребно jе сачувати психичке 
одлике народа, дакле душевне особине које је – опет у нашем случају - дала 
углавном Динарска и њој сродни Динариди и Динароиди. Психичке особине 
нераздвојно су везане за телесне. Телесне и душевне особине стварају једну 
биолошку целину. И једне и друга испољаваља су нашег унутрашњег стања, 
испољавање хормоналне равнотеже. Али се психичке одлике лакше мењају од 
телесних. Под утицајем измењеног начина живота, измењене културне и социјалне 
средине, мењају се и наше жеље и наш карактер па и сама наша интелигенција. 
Пре свега дакле треба сачувати психичке одлике, јер оне су у ствари битно народне, 
А затим треба отстранити неспособно за живот, производ болести и дегенерације, 
неизлечиво болесно, па ма којој раси припадале такве наследно оптерећене особе. 
Треба омогућити потомство здравих родитеља и телесно и душевно, нарочито 
потомство расно чистих типова и са већом телесном и душевном хармонијом. И не 
дозволити да се развију појединци и генерације биолошки и карактерно слабије 
вредности. То мора да је најсветији циљ једног свесног народа. Јер је у томе 
непрекидна биолошка борба коју води сваки народ, свака нација, био тога свестан 
или не.  

Рекли смо да свака раса има своју улогу, у историји народа и света. Али 
баш стога треба те вредности познати. И држава је дужна да о њима води рачуна. У 
том случају народност и раса постају синоними, два пута који воде истоме циљу: 
афирмацији, напретку и бољем животу целога народа. У народности налазимо 
наша културна и политичка настојања, у раси наше тежње ка здравственом, 
телесном и душевном напретку народа. То се односи и на нас. Ако будемо сачували 
све своје животне вредности, биолошки битно народне, ако буде сваком приликом 
долазило до афирмације све истински наше, и од тог нашег оно што је најбоље, 
бићемо достојни својих бољих и старијих, биће сачувано оно што је расно наше, као 
што су га сачували наши велики народни подвизи. 

 

 



У овој сам књижици изнео у скраћеном облику садржину неколиких предавања 
одржаних на Коларчевом народном универзнтету, (о циљевима и методима 
савремене антропологије, о расама уопште, о физиологији раса, о расама у Европи, 
о Динарској раси). 

При писању ове мале расправе служио сам се радовнма многих 
антрополога и биолога (Giuseppe Sergi, Sergio Sergi, Rivet, Pittard, Lebzelter, Tőrők, 
Bunak, Luschan, Martin, Eickatedt, Saller, Fischer, Weidenreich, Topinard, Montandon, 
Castaldi, Suk, Erdeljanović, Niceforo, Livi, Loria, Mendes-Correa, Tarquini-Leale, Rosa, 
Colosi, Manquat, Czekanowski, Deniker, Guiart, Weisbach, Haddon, Gűnther, Venzmer, 
Matiegka, Škerlj, Maleš и други), а највише велоикима делима Eickstedt-a 
(Rassenkunde und Rassengeschichte der Menchheit –  1934. ) и Martin-a (Lehrbuch der 
Anthropologie – 1928.). У њима је наведена скоро сва литература нз области 
антропопогије и науке о расама. Та дела, дакле, препоручујем чнтаоцу који би био 
вољан да се детаљније упути у ову науку. А иа француском, од новијих дела, она 
Montandon-а: La race – Les races (1933) и  L’ologensese humaine (1928). Др. Божо 
Шкерљ је сабрао на словеначком - јасно и концизно - све оно што је главно у науци 
о човеку у књигу Človek (Љубљана, 1934). 

Нажалост, био сам присиљен, простора ради, да многе ствари скратим и 
недовољно објасним. Тако сам изоставио целу једну главу о медицини и 
антропологији, па о конституцији, о раду жлезда са унутарњим лучењем, као и 
многа детаљисања о расама у Европи н у нашој земљи. 

 
 

 


