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BOŽO ŠKERLJ:

KAKO NA] RAZUMEMO DINARSKO RASO?

UVOD.
Dosti splošno se pojmujejo n. pr. belci prav tako kot rasa kakor di- 

narci. Vendar je prav jasno, da imamo lu dva popolnoma različna siste
matska pojma, zakaj beli „rasi“ ne moremo primerjati dinarske, temveč le 
n. pr. rumeno ali pa črno. Dinarcem bi n. pr. med mongoli nekako ustrezali 
Eskimo. Torej je potrebno ustanoviti razliko med tem in onim obsegom
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iste besede „rasa“. To se zgodi najlažje na način, ki ga že naznačuje 
Hauschild , namreč da razdelimo species h. sapiens v izvestne subspecies 
(podvrste). Te so: mongoli, belci, črnci, morda že Avstralci (in pigmeji?).

Naslednji ožji pojem so „rase“, katerim dosedaj v Evropi prištevamo 
nordijce, alpce, sredozemce, dinarce in vzhodno raso (race orientale po 
Den iker ju). Toda če to razdelitev bolje premotrimo, začutimo tudi tu še 
potrebo nadaljne razdelitvena podrase1). Za ta pojem velja E. Fischerjeva 
definicija, za rase pa bi prišel v definiciji še v poštev njih postanek (gl. 
str. 481). Danes je seveda z monofiletskega stališča mogoče orisati le pri
bližen načrt razdelitve človeštva (v smislu Hauschild-ovem), ki jo na
vajamo spodaj samo radi pregleda. Kajti genetično rase danes še niso 
tako utemeljene, njihov izvor in ves razvoj še nisla tako znana, da bi 
mogla predlagana razdelitev biti kaj več nego poskus, dobiti pregled : 
Species : H. sapiens

Subspecies : I. bela 11. rumena III. črna

podrasa : 1. dinarska 2. armenska 3. vzhodna d. alpska 5. nordijska 6. sredozemska

Tako približno je videti položaj v Fischerjevem prvem okrožju. 
Nam gre predvsem za dinarsko raso. Že naslov le razprave naznačuje, 
da pojmovanje dinarske rase še ni jasno. Gotovo je še manj razrešeno 
nego vprašanje katerekoli druge evropske rase, razven vzhodne. Veliko av
torjev „dinarcev" sploh ne priznava, to se pravi, te rase ne omenja. Zlasti 
Američani so tu na prvem mestu, in sicer sledijo Ripleyu, ki govori le 
o tr*h evropskih rasah: nordijski, alpski in sredozemski, Bean, Hrdl ička 
i. dr. prav tako pripuščajo le naštete tri rase. Pri Beanu je upoštevati ne- 
poznanje razmer; priznava sicer štiri rase v Evropi: nordijsko, sredozemsko, 
alpsko in keltsko (?) - toda na podstavi merjenj na 2000 ameriških di
jakih evropskega izvora! Evropski avtorji danes po večini priznavajo 
dinarsko raso in nekateri nemški ji pripisujejo celo veliko vlogo (Fischer, 
Günther i. dr.), Francoz Boule pa o nji sploh ne govori ter jo (sledeč 
Ripleyu) očividno prišteva alpski rasi; prav tako med Nemci n. pr. Hoer- 
nes, med Rusi Čepurkovskij.  Večina teh avtorjev jo popolnoma na
pačno istoveti z alpsko. Ne glede na to, da so razlike v velikosti, je pred- 
vsem tudi glava2) popolnoma različna; so pa seveda še druge posebnosti

>) Tudi H rd l i čka  govori o evropskih podrasah, in sicer o nordijski, alpski in 
sredozemski.

2) Običajno se grški izraz brahikefalni pravilno prevaja s krafkoglavi. Toda pri 
brahikefaliji razlikujemo dva lipa : prvi je res krafkoglavi, f. j. lobanja ni široka, temveč 
kratka, radi česar dobimo visoki indeks, drugi je pa prav za prav okrogloglavi, t. j. lo
banja je široka in na vse strani bolj enakomerno razvita, za kar dobimo prav tako 
visok indeks. Indeks sam nam torej v mejah brahikefalije ne pové dosti, poznati mo
ramo i obliko lobanje. Zato hočemo govoriti o kratko- in okrogloglavosti (širokoglavosti).

rasa : A. dinarmenska B. balto-alpska C. nordijsko-mediteranska

(7. orijenfalska)
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pri dinarski rasi. Že omenjeni genijalni ruski antropolog De n iker  jo je 
prvi orisal v jasnih potezah (1.1900.). Danes je literatura o rasah precej 
(v marsikaterem oziru preveč) narasla in dinarska rasa je vsaj pri evrop
skih pisateljih skoro povsodi omenjena in tudi več ali manj opisana in 
priznana.

A) Teoretska vprašanja.

Dinarska rasa kot čisto evropska zasluži svoje ime po geografskem 
centru. „Kot čisto evropska" zato, ker je precej podobna „prednjeazijski“ 
rasi (F ischer ) ,  ki jo po njenem geografskem centru imenujejo tudi ar
mensko (obstojajo pa zanjo še druga imena). Radi njene podobnosti z 
našo dinarsko raso bi bilo nemara dobro obe pojmovali kot podrasi ene, 
recimo d in a rm en ske  rase, s čimer takoj naznačimo tudi njeno geo
grafsko razširjenost.

Ime »dinarska“ rasa je uvedel Deniker,  ki pravi: „race brune, bra- 
chycéphale, de grande taille, appelée Adriatique ou D i n a r i q u e . Očividno 
mu je bilo ime „Adriatique“, torej „jadranska* (Zarn ik )  bolj pri srcu, ker 
ga postavlja na prvo mesto In res se tudi še kesneje v literaturi navaja 
ime „jadranska“, toda skoraj nikjer več na prvem mestu. To je gotovo upra
vičeno, kajti naziv „jadranska“ bi mogel ustvariti napačen pojem o raz
širjenosti te rase. Na drugi strani Jadrana je namreč dinarska rasa že znatno 
redkeje zastopana in predvsem že jako pomešana z alpsko in sredozemsko. 
Njeno jedro je gotovo pri nas v Jugoslaviji, in sicer res v Dinarskem si
stemu. Njeni znaki velika višina, kratkoglavost, temne kompleksije so naj
izrazitejši v Hercegovini ; zalo jo n. pr. Iv a  n o vsk i  j naziva „hercegovsko“ 
raso. Tudi ime „ilirska" ni v literaturi neznano. Anglež A. C. H a d d o n 
govori n. pr. v svoji originalni sistematiki človeštva o skupini „lllyrio- Ana
tolian“ in navaja sinonima „Illyrian or Adriatic or Dinaric“ in „Anatolian 
or Armenian". Opozarjamo tudi na to, da govo r i  i Haddon o eni in 
ist i  i l i r s k o - a n a lo l s k i  skup in i ,  s čimer misli našo dinarmensko 
raso, ki razpada na evropsko ilirsko ali dinarsko ter na azijsko anatolsko 
ali armensko podraso. Raz stališče, da se rasa, popolnoma biološki pojem, 
ne sme označevati z narodopisnimi imeni, moramo odkloniti ime „ilirska“ 
rasa, čeprav je sicer vabljivo. Raz isti vidik bi kazalo odkloniti i ime „ar
menska“. Toda, ker govorimo tudi sicer o Armenskem višavju in je torej 
ime „armensko“ uvedeno v geografijo, 1er nam res lepo naznačuje naj
skrajnejše vzhodno središče le rase, ga bomo lažje zagovarjali. Gotovo pa 
moramo zavreči imena „hetitska“, „kapadoška“ rasa i. dr. Ime „balkanska“, 
sicer dobro, ne poudarja središča dinarske rase. Razen tega imamo na Bal
kanu še sredozemsko raso dosti dobro zastopano in tudi mongolski od
tenki se najdejo. Vse to skoro popolnoma odpada v središču, dinarskem 
gorskem sistemu.
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Za naš evropski oddelek fe rase pridržimo forej ime »dinarska" rasa, 
oz. podrasa.

Vsa celota, ki jo imenuje F i s c h e r  prvo, evropsko-prednjeazijsko- 
sredozemsko okrožje, razpada več ali manj jasno v vse imenovane pod
oddelke, ki so zastopani po izvestnih rasah. Tako imamo v Evropi po 
običajni razdelitvi: nordijsko, alpsko, sredozemsko, dinarsko in vzhodno 
raso, v Prednji Aziji prednjeazijsko ali armensko in v Severni Afriki t. zv. 
orientalsko (F ischer).  F i s c h e r  sam poudarja in podčrtava vse podob
nosti izvestnih ras v tem okrožju. Zato jih tu ne bomo v podrobnostih re- 
producirali8)- Rasa, ki jo F i s c h e r  med evropskimi ne omenja, je pa 
vzhodna rasa (svetla,srednje velikosti 168—169cm po Hildénu*], srednje- 
do kratkoglava ind. 80—83, Hild é n). Oblika lobanje je bolj podobna alpski 
nego dinarski. Ta rasa, kakor rečeno, ni splošno priznana, predvsem ne pri 
Nemcih, ki se morda bojé tekmovalke nordijski rasi. Taka bojazen spričo 
dominantne brahikefalije seveda ni čisto brez podlage. Gotovo je ta rasa 
razširjena po vsej srednji Evropi (n. pr. v Švici 184%. v Sloveniji okoli 
20% i. t. d.) in severovzhodni Evropi5)- Priznal jo je menda prvi Deniker, 
dalje so njeni pristaši C zek a n o vsk i ,  Č ep u rkovsk i j ,  M a l iegka ,  
Pöch, K ra i t s ch ek ,  S ch la g in h a u fe n ,  H i ldén ,  Bunak ,  Sto- 
lyhw o,  Nordens t reng  i. dr.

Vse fe rase nam kažejo v posameznih znakih medsebojen odsev. 
Ostale rase, ki so tudi zapustile svoje znake v Evropi, so že iz drugih 
rasno-geografskih okrožij: to so pripadniki rumene in črne podvrste.

3) Za lažje razumevanje nadaljnih razmišljanj opozarjam fu le kratko na glavno 
karaklerisliko ras prvega Fischerjevega okrožja (glej tudi opombo ” ). Radi enostav
nosti bomo nadalje govorili v Evropi le o rasah, ne o podrasah.

N ord i j s ka  rasa: svetli, večkrat rdečkasti lasje, modre oči, tel. višina povprečno 
173 cm, (vsa tako navedena števila pomenjajo seveda srednje vrednosti), lobanjski in
deks 76 -79. , „

A lpska  rasa: oči in lasje svetlo- do temnorjavi, koža temnejša nego pri nor
dijski, velikost 163—164 cm, lobanjski indeks 85—87. Tipična za raso je poleg vsega 
tega anatomska oblika lobanje, ki sem jo imenoval »okrogloglavo*. Glava alpca je 
namreč velika, precej dolga in predvsem v primeri z nordijsko, pa tudi s katerokoli 
drugo raso (morda razen vzhodne) znatno široka.

S red ozem ska  rasa je najtemnejše kompleksije v Evropi. Tudi koža je temna 
in se na solncu lepo porjavi. Velikost 161—162 cm. Indeks lobanje 73-76, torej še 
nižji nego pri nordijski rasi.

D ina rska  rasa :  oči'in lasje so sicer temni, toda ne tako, kakor pri sredo
zemski; velikost 168—172 cm, lobanjski indeks 81—86. Lobanja je dobesedno kratko
glava. Zatilnik (occiput) je kakor odrezan.

O r ien ta l ska  r a s a :  temnih kompleksij, jako majhne, toda lepo proporcijonirane 
rasti, dolihokefalna. Nos je jako fin, dostikrat rahlo zakrivljen, toda z ozkim hrbtom in 
korenom. Ta rasa je jako podobna, če ne istovetna s sredozemsko.

4) Glede velikosti si niso vsi avtorji edini. Po Ma t iegk i  je n. pr. .nâpadnë ma-
lého vzrûstu*.

6) Čepurkovskij  piše o takem svetlem brahikefalnem tipu, da je razširjen v 
mnogih krajih Srednje in Zahodne Evrope: n. pr. je po Tappe iner ju  med svetlimi 
Tirolci v dolini Lecha 90% brahikefalov ; dobijo se v centralnem Schwarzwaldu in na 
Lotrinškem; na Norveškem je obrežno prebivalstvo bolj kratkoglavo nego v notranjosti 
zemlje. Na Friških otokih je svetlo, brahikefalno prebivalstvo. Ta tip so po mnenju av
torja izpodrinili pozneje dolgoglavi Tevtoni,



38 Božo Škerlj•

Da se rasni znaki dedujejo (po Mend e lovih pravilih), je, kakor znano, 
glavni steber definicije ras. Za vrsto najfipičnejših rasnih znakov vemo po 
skušnjah, da se tako dedujejo, kakor je n. pr. H u r s t6) dokazal za barvo 
oči. Ni pa še čisto jasno, kako je s telesno višino. Naš znani biolog 
Z a rn ik  n. pr. piše o mali rasti, da je dominantna nad veliko. Mogoče pa 
je vendar, da se rast podeduje vsaj intermedijarno, kajti sicer bi se morala 
dominanca ene ali druge velikosti poznati že tekom zgodovinske dobe, 
kakor se jasno pozna dominanca brahikefalije in temnih las ter oči. Dejstvo 
je, da je človeštvo tekom zgodovinske dobe (že od srednjega veka sem) 
postalo večje, kar nam izpričujejo ne samo najdbe kosti, temveč tudi vi
teški oklepi, ki so današnjemu povprečnemu človeku premajhni. Ali to ne 
kaže morda prej na dominanco velike rasti?

Naj tu navedem primer za važnost podedovanja rasnih znakov. Med 
rasami našega okrožja ima n. pr. nordijska podrasa skoro same recesivne 
znake (glej opombo s]l), ki so gotovo, podobno kakor pri domačih živalih, 
nastali po domesfikaciji. Taki znaki so v prirodi praviloma nemogoči : to 
je splošno biološko opazovanje. (Naj samo spomnim na depigmenlacijo 
goveda, mačke, prašiča, psa, na mišje albine i. t. d.) Druga rasa, alpska, 
ima od znakov naštetih v opombi 8), samo dominantne, prav tako dinarska 
in prednjeazijska. Glede valence znakov sta pa mešani sredozemska (orien
talska) in vzhodna rasa. Sredozemska ima dominantne kompleksije, a 
dolgoglavost, vzhodna pa recesivne kompleksije in kratkoglavosf.

Že iz teh dejstev samih je jasno, da se mešanje mora vršiti v izvestni 
smeri, ki je bolj naklonjena temnim brahikefalnim rasam. Predvsem ni ver
jetno, dasi veliko avtorjev tako trdi, da bi iz mešanja n. pr. med alpci in 
nordijci nastala velika, svetla, okrogloglava rasa. Recimo zakaj ne mala,

') Cif. po Brožeku .  Hurslova opazovanja ne predpostavljajo multiplih ali 
polimernih genov ; zadostuje, če si mislimo za barvo oči en gen, ki je za svetlo barvo 
recesiven, za temno dominanten. N. pr. če si mislimo .T* za dominanten znak (torej 
temne oči), „t* za recesiven (svetle oči), dobimo te-le kombinacije pri diploidnem šte
vilu genov: Tt s Tt dà V4TT, */>Tt >п */<•*. f° rei ,ri četrtine temnookih, ker je T krijoč. 
TT s Tt dà ‘/»TT in */aTt, torej so vsi fenotipično lemnooki. TT s tt da samo Tt (femno- 
oke). tt s Tt da Va H >n Vi Tl, torej polovico fenotipičnih temnookih. TT s TT dà seveda 
samo TT, prav tako tt s tt samo tt. btvar pa postaja tembolj zamotana, če si mislimo 
za barvo oči polimerne gene, t. j. več genov, ki določajo barvo oči in ki se seveda po 
glavnem Mendel  ovem zakonu med seboj prosto kombinirajo. Lažje nam je potem 
razložiti različne odtenke barv, ki v naravi res so, ter razne resnične slučaje. Če si 
mislimo le dva gena v haploidnem številu hromosomov, lahko n. pr. razložimo, da je 
otrok temnookega očeta s svetlooko materjo precej svetel, recimo, da ima temnejši od
tenek modrih oči ali pa sive ali podobno. Pri diploidnem številu genov bi imeli 
formulo očeta TTff, za mater pa recimo fftf. Če se sedaj združita haploidni garnifuri, 
od očeta recimo Tt, od matere edino možna tt, potem ima otrok za barvo oči formulo 
Tfft, torej recesivni znaki ne ustrezajo dominantnim in barva oči ni femna, temveč 
svetlejša. Iz dveh roditeljev s svetlimi očmi formule Tftf pa lahko razložimo temnooke 
otroke formule TTft, ki so seveda samo fenotipično lemnooki.

V resnici ne vemo, koliko genov imamo za barvo oči ali za marsikak drug znak, 
bodisi telesen bodisi duševen, dasi se je ta problem zelo raziskavah Toda če imamo ne
znano število polimernih genov, je pač jasno, da ne bomo nikoli mogli določiti resnične 
dedne formule za človeka, čeprav posamezne slučaje lahko s precejšno verjetnostjo 
razložimo.
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temna, dolgoglava rasa ali kaka druga, matematično mogoča, toda biološko 
neverjetna kombinacija? Gre tu za vzhodno raso, ki, kakor vidimo, ne 
more biti mešana, kar pa do danes trdi veliko slovitih avtorjev in jo radi 
tega sploh ne smatra za raso, niti F ischer  nel V nji vidimo, podobno 
kakor pri sredozemski, kombinacijo dominantnih znakov z recesivnimi.

Dinarska rasa je skoro v vsakem znaku dominantna. Glede nosu je 
dominantna i proti alpski. V boju med nordijsko na eni in dinarsko ali 
alpsko na drugi strani mora podleči nordijska.

Pred nov problem nas stavi W e id e n re i c h ,  ki začenja svojo vele- 
zanimivo knjigo „Rasse und Körperbau“ z uničujočo kritiko tendencijozne 
„znanstvene“ literature7), ker mnogo znakov ne smatra za rasne, temveč 
za b io loško  t ip ične8). Med drugimi znanimi se posebno S točk ar dova 
tipa (lateralni in linearni) lepo krijeta z W e i den rei c h ovima (lepto- in 
evrisomatskim). Noben izmed obeh tipov ne nastopa v resnici popolnoma 
čist, ponavadi so znaki pomešani. Zanima nas pa tu predvsem, da W e i 
denreich oba tipa dokazuje pri vsem človeštvu, da najdemo torej lepto- in 
evrisomatike pri vseh rasah. Tudi pri dinarski rasi nastopata seveda oba 
tipa. Gotovo nagiba dinarska rasa bolj k lepfosomatskemu tipu, kar pa ne 
izključuje evrisomatskega. W e id e n re i ch  navaja poleg drugih ravno za 
dinarsko raso celo vrsto slik ter zaključuje, da pri nji res eksistirata oba 
tipa. Treba torej strogo razlikovati med rasnimi in konstitucijskimi znaki. 
Skoro vsa ostala literatura poroča samo o tipičnem leptoprozopnem obrazu 
dinarske rase.

Seveda pridemo pri razmišljanjih o rasnih znakih nehote do vprašanja, 
kako stalni so (Č e p u r k o v s k i j )  in brž uvidimo, da smo prav za prav 
še precej daleč od končne rešitve rasnih problemov. Kajti priznati si mo
ramo, da o stalnosti rasnih znakov vemo bore malo. Po najskrajnejših

’) .Dieses Buch hal rein wissenchafflichen Charakter. Da es von Rassen handelt,
ist es leider notwendig, eine solche Selbstverständlichkeit besonders zubetonen. Denn
manche Schriftsteller, die sich mit Rassenfragen befassen, verfolgen dabei nur polnische 
Zwecke, die sie dadurch besser zu fundieren suchen, daß sie ihre Ausführungen in ein 
wissenschaftliches Kleid hüllen. Gleichwohl ble bt aber alles Tendenz. Ihre Schlußfolge
rungen stehen von vornherein fest und entgegenstehende Tatsac en bleiben entweder
unberücksichtigt oder werden umgedeutet. Sind die Verfasser solcher Schriften Laien,
so fehlen ihnen zudem die Grun lagen zu einem selbständigen Urteil. Die Autoritäten,
auf die sie sich dann zu berufen pflegen, sind vielfach Persönlichkeiten von der gleichen 
Art, wie sie selbst. Daß sie sich mit diesen Schriften zugleich an die große Masse 
wenden, ist selbstverständlich, denn es ist nicht der Zweck ihrer Publizistik, die Wahr
heit zu ermitteln, sondern Anhänger zu werben.“ 1.1. d.

8) Z aki leptosomatskega tipa so n. pr.: vsi telesni deli so dolgi in ozki, lepto- 
somatik nagiba k suhosti, obraz ima podolga t leptoprozop, indeks nad 88), nos izrazito 
dolg, ozek, večkrat orlovski, skratka leptorin, z indek om do 70. Evrisomafski tip se 
oalikuje po kratkih, ši.okih telesni de*ih ter nagiba k tolstosti, obraz je okrogel, evri- 
prosop (indeks pod 84), nos je kratek in širok, raven ali zavihan, hamerin z indeksom 
nad 85,5. Razume se, da se tipa razlikujeta še po številnih drugih znakih, n. pr. po 
prsnem košu, različnih obodih, raznih notranjih organih, po nagibu k izveslnim bo
leznim ileptosomatik n. pr. nagiblje bolj k pljučnim boleznim, evrisomatik bolj k tre
bušnim) i. t. d. Ženska je po navadi bolj evrisomatskega tipa in mogli bi morda go
voriti o ženskem in moškem konstitucijskem tipu.
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pripadnikih Mendelovih pravil, ki jih razlagajo dobesedno, rasni znaki 
ne morejo biti dedno spremenljivi, po drugih pa so spremenljivi. Imamo 
že različne dokaze za spremenljivosf, ki je sploh teoretičen postulat, prav 
tako kakor podedovanje pridobljenih znakov. Vemo čisto gotovo, da more 
kraj spreminjati tako važen rasni znak kakor n. pr. obliko lobanje, kar pa 
je tudi popolnoma umetnim potom mogoče, kakor je v. Verschuer do
kazal na enojajčnih dvojčkih. V splošnem nas pa taki poskusi ne smejo 
motiti, ker moramo računati z naravnimi ali vsaj „normalnimi“ pogoji. V 
tem oziru so znane raziskave ameriškega antropologa B o a s a 9) gotovo 
važnejše, kajti dokazal je, da se je pri sicilijanskih in rusko-židovskih pri
seljencih spremenila oblika lobanje že po treh rodovih. H a u sc h i ld  piše 
o tej sicer čisto perisfatični spremembi evpropskih priseljencev : „Wir haben 
es hier offenbar mit der Entstehung eines ganz neuen Rassenhabifus zu tun ..“

Zdi se, kakor utegnemo še bolje uvideti, da moramo p r izna t i  
s p r e m e n l j i v o s t  r a sn ih  znakov  in s tem seveda očito tudi spre
menljivost reakcijskih sposobnosti sicer stalnih genov. Rasni znaki, čeprav 
so spremenljivi, so v izvestnih geografskih okrožjih vendar stalni. V smislu 
Čepurkovskega je korelacija med izvestnimi rasnimi znaki zmeraj od
visna od njihove geografske razširjenosti in tako spoznavamo izredno važ
nost geografskih faktorjev pri tvorjenju ras. Verjetno je, da geni vsakega 
človeka v danih geografskih razmerah reagirajo podobno, kar bi dokazo
valo ogromno finost teh domnevanih najmanjših delcev človeškega telesa.

B) Opis  d in a rske  rase.
Vsi avtorji, ki pišejo o tej rasi ali vsaj o prebivalcih Bosne in Hercego

vine, so edini v tem, da so tamošnji ljudje izredno visoke rasti in da imajo 
kratke lobanje ter temne kompleksije. F i s c h e r  piše v svojem pregledu, 
da so lasje ravni, brada da je srednje močna ( „ ? “) ;  Günther,  ki morda 
najizčrpneje priobčuje znake evropskih ras, pa piše, da so lasje po navadi 
kodrasti, redkeje ravni, brada pa da je močna, obrvi da so goste, prav 
tako brki (»buschig"). Ha d d on pravi, kakor drugi avtorji, da je barva 
las rjava ali črna, struktura las dinarcev pa valovita („Cymotrichi“). Zar 
nik piše o laseh, da so valoviti, čvrsti in temnorjavi, D en iker  pravi, da 
so rjavi ali črni ter valoviti („ondulés“). Po lastnih opazovanjih pri jugo
slovanskih študentih v Pragi moram reči, da so očiti dinarski tipi imeli 
najtemnejše lase. Iz naših opazovanj, ki se tičejo na rodne  celote, pa 
smemo le previdno sklepati na raso. Reči smemo le, da imamo 73,4% 
temnolasih, kar gre pač večinoma na rovaš dinarske rase; pri tem je ravno- 
lasih 65,0 % , ostali so več ali manj valovitolasi in kodrolasi.

U barvi oči vemo prav tako, da je temna, tudi v lem so avtorji edini. 
Günther  piše, da dajo oči, kakor obraz in cela rast sploh izraz „einer

») Cit. po H ausch i ldu .
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gewissen rauhen Kraft und einer gewissen Selbstbewußtheit“, toda Günther 
piše rad emfatično. Den iker  pravi o očeh, da so temne (foncés) in da 
imajo „ravne obrvi". V moji seriji je bilo sicer 55% svetlookih in le 45% 
temnih, toda to je samo znak, da Jugoslovanov ne smemo istovetiti z dinarci.

Oblika glave in lobanje je tipična. O glavi piše F is ch e r ,  da je vi
soka, zatilnik je raven, čelo plosko in široko. Z a rn ik  pravi o čelu, da je 
bolj strmo nego pri nordijcih, tudi Günther se izraža podobno ter omenja, 
da se zato zdi visoko. Nadočni oboki da niso tako močni, kakor dostikrat 
pri nordijcih. Razen tega da sta na čelu oba tuberà frontalia tudi pri od
raslih dobro vidna, kar pa F ischer  izrecno omenja za alpsko raso10) 
Zdi se, da ima tu Günther bolj prav, toda natančnejši podatki o tem še 
manjkajo.

Kakor rečeno je indeks lobanje jako visok, po Fischerju med 81 in 
86, po Denikerju „brachycéphale“, za svojo „race Sub-Adriatique“ navaja 
še precej visok indeks od 82 do 85. Hoernes navaja indekse iz Skadra 
(89), iz Hercegovine (87) in iz Bosne (85,7). Günther smatra indeks med 
84 in 86 za tipičen, Ha d don med 81 in 86. R. B. Bean, ki dinarske rase 
ne priznava, trdeč, da je istovetna z Denikerjevo litoralno in le poseben 
tip, piše o glavi, da je kratka in visoka ter podobna armenoidni „and some 
artificial deformation is suggested by its appearance*(!). Zarnik pravi, da 
je lobanja brahikefalna „ili češće hiperbrahikefalna, zato zatiljak ne strši 
preko šije, nego je glava straga sploštjena, kao da je odsječena“. Srednja 
vrednost moje studentske serije je 84,6, z varijacijo med 75,7 in 94,3 
(6 =  3.5). Oba ekstrema pa gotovo ne gresta na rovaš dinarske rase (indi
viduum z 95,3 n. pr. je imel največ znakov vzhodne rase). Srednja vrednost 
za Srbe (86, 69) pa utegne biti znak dinarske rase. Dinarska lobanja je 
visoka, kakor piše večina avtorjev. Tudi v moji seriji, dasi ne le dinarski, 
so bili samo hipsikefali s srednjo vrednostjo 71,8 (6 =  2*8). Za primerjanje 
navajam še številke Leb zeit e rja za Srbe: širinski indeks 84,6, H im 
mel a za Hercegovce 87,2 ter We is  b a ch a za Srbohrvate iz Hrvaške in 
Slavonije 85,7, za Bosance prav tako, za Slovence pa 84,3. Za indeks vi
šine pa navaja Županič za 4 Srbe 66, 66-73, 95 (sred. vredn 70, 41).

Jasno se vidi, da števila lepo soglašajo in da nam ni treba navesti 
še drugih avtorjev. L o b a n ja  d ina rca  je torej kratka,  kakor  od 
sekana ,  in v iso k a  ter ima v isoko ,  p losko  čelo.

O obrazu dinarca se ponavadi bere, da je leptoprozopen. F i s c h e r  
piše, da je jako dolg in srednje širok, prav tako Günther ,  s pripombo, 
da je nordijski obraz bolj ozek, dinarski bolj dolg. Tudi Deniker, Had- 
don in Zarnik omenjajo podolgasf obraz. V nasprotju z večino piše 
Hoernes, da je širok in kratek kakor glava. We idenre ich  sploh ne pri
znava oblike obraza za rasni znak, ker pravi, da sta pri vsaki rasi zastopane

,0) „Slirn- und Scheifelhöcker sind etwas befonf, . .  .*.
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leptoprozopni in evriprozopni lip. Za Srbe po Lebzelter ju in za Jugo
slovane sploh pridemo po lastnih skušnjah do prepričanja, da oba tipa res 
eksistirata, gotovo torej tudi pri dinarski rasi. Za Srbe, ki so najčistejši di- 
narci, pravi Lebzelter, da je 34,2% evriprozopnih (indeks 73,0 do 83,9), 
25,5% mezoprozopnih (84,0 - 87,9) in 40,3% leptoprozopnih (880-x). V 
istem vrstnem redu in z isto razdelitvijo indeksov je dala moja serija to-le 
razdelbo: 45,0%. 35,0%. in 20,0 % . Vidimo razliko, ki je gotovo utemeljena 
v tem, da v mojem slučaju ne gre samo za Srbe, torej še manj za čiste 
pripadnike dinarske rase. Na vsak način se pa lahko prepričamo, da je v 
Jugoslaviji, torej tam, kjer je dinarska rasa razmeroma najčistejše ohranjena, 
samo do 40 %  leptoprozopnih ; če razdelimo mezoprozopne, dobimo morda 
okoli 50% leptoprozopnih, kar bi dokazalo, da ima We idenre ich  prav, 
če piše, da eksistirata i pri dinarski rasi oba tipa.

Izrazit v dinarskem obrazu je predvsem tudi nos, ki je velik, največji 
izmed evropskih nosov, raven ali orlovski, toda čeprav leptorin, na hrbtu 
in koncu širok, tako da dela dojem, ki ga Nemci označujejo z besedo 
„derb“ (F ischer ,  Günther);  tudi židovskemu nosu je jako podoben. 
Gledé nosu ni različnih mnenj v literaturi ter morem takoj navesti indekse: 
srednja vrednost moje serije je 60,0 z varijacijo od 50,0 do 72,3 (6 =  48), 
torej vseskozi leptorina, Lebzelter  navaja za Srbe 63,79 (var.: 40,0— 
95,24nJ), Župa n ič12) za štiri Srbe 62,56 (var.: 54,23-72,00).

Günther vidi še različne druge posebnosti v obrazu dinarca, toda 
izmed njih je menda najznačilnejša spodnja čeljust, ki je masivna in njen 
corpus visok, kar se posebno lepo vidi spredaj med antropometričnima 
točkama gnation in infradentale. Visoka čeljust baje tudi povzroča dolgi 
obraz dinarca. Zdi se pa, da je posebno značilno za čeljust to: kot (an- 
gulus mandibulae) med ramus mand. in corpus mand. je bolj top nego re
cimo pri nordijski rasi, in sicer ni niti ramus tako strm, niti corpus tako 
vodoraven, kar seveda more povzročati večjo višino čeljusti sploh. Günther 
predvsem naglaša besedo „derb* za vse oblike dinarskega obraza. Gotovo 
bo še treba marsikaj natančneje preiskati, da bi se moglo z gotovostjo 
priznati Günterjeve znake, ki vštevši mandibulo, nikakor niso podprti z 
objektivnimi številkami13). Toda kakor rečeno, čeljust se zdi dosti tipična.

O celotni postavi dinarca smo slišali, da je jako velika. Gotovo spa
dajo naši Hercegovci med največje ljudi v Evropi sploh. H addon kakor 
Deniker. F ischer  i. dr. navajajo velikost med 168 in 172 cm. Na svoji

u) To visoko gornjo mejo (širokonososO, moremo razložiti pri Srbih z mešanjem 
z mongolskimi elementi, predvsem na bolgarski meji. Sploh se mi zdi za severne 
Srbe, torej ne iz krajev čiste dinarske rase. izvestna mnogolska primes tipična, pred
vsem očividna za onega, ki pride prvič med nje.

)2) Cit. po Ivanovskem.
,3) Sicer je pa, poleg res velike izčrpnosti ter dobrih opazovanj in fantazije, vsa

kemu bralcu takoj jasno, da gre temu avtorju glavno za politične tendence (n. pr. od
stavki o Nemcih v Sloveniji in na Češkem i. t. d.).
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seriji sem ugotovil velikost 174,1 cm, (Günther 174 cm), toda ta nemara 
ni tipična za vse prebivalstvo, ker sem meril studente in li so zmeraj, 
kakor inteligenca sploh, nekoliko večji nego povprečno prebivalstvo. Vendar 
lahko primerjamo z drugimi avtorji, ki navajajo podatke iz naših krajev, 
čeprav ne izrecno za dinarsko raso. Lebzelter navaja za Srbe 167 cm, 
Himmel za Hercegovce 175,2 cm, Martin za Srbe 169,9 cm, Pittard 
169,9 cm, Wrzosek 168,5 cm, Županič 170,9 cm. We isbach, ki je 
zmeraj delal z števlnim materijalom, pridobljenem na naborih (bil je vojaški 
zdravnik), navaja za Srbohrvate iz Hrvatske in Slavonije srednjo višino 
169.5, iz Bosne in Hercegovine 172,6, iz Dalmacije 170,8, iz Istre 166,8, na 
severodalmatinskih otokih 167,1, za Slovence 168,3, za Dubrovnik 169,1 in 
za Kotor 169,8 cm. Tako spadajo Jugoslovani, predvsem gotovo pod vpli
vom dinarske rase, med največje ljudi: izmed vseh Slovanov so največji 
in od ostalih v Evropi jih dosegajo ali prekašajo le Norvežani in Škoti.

Teža moških prebivalcev je okoli 70 kg, kar pa morda ni rasni znak. 
Od ostalih telesnih znakov se zdi dosti značilno (kar opaža tudi Günther), 
da imajo naši ljudje razmeroma kratke roke: seženj je namreč samo 102,0% 
višine, kar je podobno tudi pri Albancih (101,6%) ter utegne biti znak di
narske rase, kakor se dà soditi iz razširjenosti. (Za primerjanja opozarjam 
na M a rt inai) Dolžina spodnjih okončin je (žal po različnih metodah) po 
Lebzelter ju za Srbe 54% telesne višine, po Himmelu za Hercegovce 
samo 51,4% 1er za moje Jugoslovane 53,8%. kar pomenja med evropskimi 
narodi znatno dolžino, kakor se moremo prepričati po navedbah Martina.

Medenica je pri naših moških Jugoslovanih široka, ravno tako tudi 
boki, kar se posebno lepo izraža v indeksu med širino ram in širino bokov, 
ki je za mojo jugoslovansko serijo 86,9 in s tem blizu meje k ženskim 
razmerjem. Rekli smo, da dinarci v splošnem najbrže nagibajo bolj k lepto- 
somatskemu tipu in raz la vidik tudi lažje razumemo znatno širino bokov, 
kajti Weiden re ich pripisuje leptosomatskemu tipu, da je obod bokov 
večji nego obod prsnega košal Da li je znatna širina bokov znak dinarske 
rase, si ne upam trditi, zdi se pa, da je sicer med moškimi v Evropi dosti 
redka. Obod prsnega koša pa ni posebno velik, samo 52-6 %  telesne višine. 
Indeks rok in nog menda ni značilen14).

Preostaja, da govorimo še o duševnih lastnostih dinarske rase, o ka
terih pa še nismo dovolj poučeni. Končno je za vsako raso teško določiti 
duševne lastnosti, ker jih ni lahko razlikovati od narodnih. Če so sploh 
globlje rasne razlike v tem pogledu, je vprašanje. Hertz n, pr. primerja:

14) Morali bi še poznati razne rasne posebnosti, n. pr. sprejemljivost za bolezni, 
spolno dozorevanje, plodnost, ki je, kakor se zdi, pri narodih dinarske rase dosti ve
lika (Jugoslovani imajo okoli 5,5 otrok na rodbino), spolne razlike i. t. d. O ženskah 
dinarske rase vemo malo, kar je hiba, ki velja za vse rase. Navadno se rase orišejo po 
moških, dasiravno ženska (v smislu Stratza)  veliko boljše izraža tip rase, ker je le-ta 
po individualnih potezah moškega pogosto znatno zakrit. Günther  piše tudi o po
sebni hoji dinarske rase.
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saj med črnim in belim konjem ludi ni zaznatnih inleligenčnih in značajnih 
razlik. Čeprav tudi ta primer šepa, ima vendar to zdravo misel v sebi, da 
telesne razlike logično še nikakor ne predpostavljajo duševnih, in to še 
celo ne, ko vemo, da se nahajajo vse mogoče anatomične variacije možgan 
pri vsem človeštvu. F ischer  piše o dinarcih. čeprav se mu zdi tu posebno 
teško kaj določiti, da so obdarjeni s fantazijo za vse umetnosti, všlevši 
godbo. Tudi Günther poudarja muzikaličnost dinarcev z besedami »eine 
ausgesprochene Gabe für Tonkunst“. Največ čistih dinarcev najdemo pač 
v Jugoslaviji in zato je menda upravičeno sledeče razmišljanje : Če primer
jamo glasbo recimo Srbov z glasbo Čehov in Rusov, ki so bore malo ali 
celo nič dinarski, potem nas to primerjanje jako zavaja k misli, da gre tu 
za duševno lastnost Slovanov sploh, lastnost, ki je bolj utemeljena v svoje
vrstni kulturi, več ali manj skupni, dočim so med Slovani, kakor Germani 
in Romani pripadniki vseh ras v Evropi. Isto tako, ako primerjamo narodne 
napeve, recimo slovenske in češke, ruske in slovaške, hrvatske in srbske, 
se nam zdé gotovo v izvestnem smislu sorodni (ritem, uporaba kvinte i. t. d.). 
Za vse to bi vendar raje videli vzrok v slovanstvu, ne v rasi. -  Dalje piše 
F ischer :  »...eine gewisse Neigung zur Sorglosigkeit, Mangel an Voraus
sicht, Gutmütigkeit, nicht geringe Intelligenz, aber mangelndes Organisations
talent*. Tudi v teh lastnostih, dasiravno morda približno rišejo značaj di
narske rase, opažamo vrsto n. pr. naših narodnih značilnosti. Seveda pa 
Nemčija, nekdaj partikularistična, ni izključno dinarska, akoprav ni bilo 
videti »organizacijskega talenta“ v dobi, ko so bile druge države s prebi
valci najrazličnejših ras že združene. Tudi nekako očetovska pohvala „ne 
male inteligence“ bi se brez dvoma lahko rabila za te ali one pripadnike 
katerekoli rase, všlevši nordijsko. Günther misli, da dinarce najboljše 
označi z besedami r̂auhe Kraft und Geradheit“. Imenovani avtor, ki vidi 
v dinarcu tudi dobrega trgovca, stavi dinarsko raso gledé duševnih last
nost sploh takoj za nordijsko, ki ima seveda vse dobre lastnosti v super
lativih. Na obeh rasah podčrtava trdno voljo, poštenost ter junaštvo. Ne 
priznava pa dinarski rasi, kakor tudi ne ostalim (razen nordijske), tako 
visoke inteligence, češ »der geistige Ausblick scheint enger zu sein“16). 
Günther rabi dinarsko raso, kajti alpska mu ni simpatična in tako mora 
nemško brahikefalijo razložiti z dinarsko. Toda n. pr. za srednjo Nemčijo 
bo to težko držalo. Zarnik piše: »I oni, koji nordijsku rasu tako ističu, 
priznavaju i dinarskoj rasi superijornost nad ostalim dvjema rasama, na
pose u moralnim kvalitetima.“

Naj nam ta mnenja zadostujejo, da si naredimo sliko, dasi nejasno,
o duševni kakovosti dinarske rase. Mnogo lastnosti, o katerih se je govo
rilo, gre gotovo na rovaš narodnosti, ne pa rase. In gotovo ne gredo vse

,s) Že laka opredelba, da je ena rasa v celoti boljša nego druga, kaže jasne po
litične tendence. Najinteligentnejši Nemci gotovo niso bili čisti nordijci, n. pr. Goethe, 
Leibnitz, Kant, Schopenhauer, Beethoven. Schubert i. dr.
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slabe lastnosti le na rovaš mešancev, predvsem ne mešancev z alpci, ki jih 
n. pr. F ischer  ne podcenjuje. Čehi so v veliki meri pripadniki alpske rase ; 
njihov izredni nacijonalizem, ki jih je vzdržal tekom tisočletja v krutem boju 
z obdajajočimi jih Nemci, torej vsaj deloma z nordijsko raso, nas mora 
prepričati o moralni kakovosti alpske rase. Kajti nordijcev je med Čehi 
malo, enako malo dinarcev, ki so silneje zastopani šele pri Slovakih, 
in svetla komponenta češkega naroda se mora izvajati iz vzhodne rase, 
kajti dolgoglavih Čehov skoro ni (Mafiegka, Malÿ po ustnem poročilu).
V ostalem treba opozoriti na zanimivo knjigo Zurukzogluja.

Dinarska rasa je, vsaj kolikor se more sklepati po njenih znakih, dosti 
razširjena po Evropi. Vendar moramo biti oprezni, kajti rasni znaki so, 
kakor smo rekli, tipični le v izvestnem geografskem okrožju. Toda na me
šanje z dinarsko raso se dà gotovo tu pa tam sklepati. Njene sledi opa
žamo še daleč v Srednji Evropi, Južni Nemčiji, na Moravskem, na Slova
škem, v Alpah daleč tja na zahod, v Lombardiji, na Madjarskem, v Ukrajini, 
na Rumunskem, v Grčiji, na vzhodu in jugovzhodu Evrope, toda fu meje 
ne moremo zarisati, ker prehaja dinarska rasa v armensko, ki se razteza 
daleč po prednji Aziji. Po Zarnik-u, ki je na genijalen način skušal po
nazoriti rasni sestav evropskih narodov, so dinarske rase deležni: Angleži, 
severni Nemci, Aškenazi (vzhodni Židje), Francozi in Čehi, v večji meri pa 
Slovaki, Ukrajinci, severni Italijani, južni Nemci in predvsem seveda Jugo
slovani. Vidimo torej veliko razširjenost dinarskih znakov po Evropi, toda 
potrebna je še natančna kontrola, ne le praktična, stafistiška, temveč pred
vsem tudi teoretska, v smislu uvodnih razmišljanj o vrednosti rasnih znakov. 
Vsako evropsko .raso moremo kjerkoli v Evropi opaziti, če hočemo, ker 
se tu pač mešanje ne dà kontrolirati.

Predvsem so potemtakem Jugoslovani deležni dinarske rase in med njimi, 
kakor se zdi posebno Srbi, v manjši meri Hrvatje ter v še manjši Slovenci 
Gotovo so med vsemi tremi narodi razlike v rasni sestavi16), o katerih mislim 
govoriti o priliki v posebni razpravici. Vendar moram vsaj kot primer ne
katere navesti: barva las in oči, oblika lobanje in morda še druge po
sameznosti kažejo na to, da imajo n. pr. Slovenci čisto druge rasne sesta
vine kakor Srbi, ki so predvsem znatno čistejši. Po W e is b a c h u  imamo 
n. pr. med Slovenci 53,1 %  modrih oči, med Hrvati še 46,8%. med Srbi 
samo 29,1 %• Temne oči nastopajo v istem redu, tako da jih imamo med 
Srbi 46,4%. med Slovenci pa 31,2 %• Gledé barve oči stoje Slovenci med 
Švicarji in Čehi, Jugoslovani v splošnem (torej i s Slovenci) pa med Čehi 
in Rumuni, pri čemer so prvi v vrstnem redu vedno najsvetlejši. Svetlo
lasih je v moji seriji 26,6%. temnih 73,4%- Za Hercegovce same navaja 
H im mel  svetlih le 6,1 %  1 Toda v Hercegovini imamo, kakor vemo, naj- 
čistejše znake dinarske rase. Pri lobanjskem indeksu Hrvatov se gotovo

te) Rasne razlike se dajo namreč z biomelričnimi metodami dokaj lepo ustanoviti 
in tudi biološko utemeljiti.
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čuti vpliv sredozemske rase, prav tako tudi pri dolgoglavih Slovencih — 
v Srbiji skoro neznani vplivi. Da imajo Slovenci razmeroma jako kratke 
lobanje, se da razložiti po treh rasah: po dinarski v prvi vrsti, pa tudi po 
alpski in po vzhodni, ki se s svojimi svetlimi kompleksijami pri Slovencih 
jasno izraža. Med Slovenci je bilo v moji seriji le 20% izrazitejših di- 
narcev, pač pa približno prav toliko z znaki vzhodne rase. Nekateri so 
imeli očito znake sredozemske rase, večina pa znake mešanja z alpsko in 
dinarsko. Vpliv dinarske rase v mali Sloveniji krajevno ni posebno izražen, 
povsodi je po eni ali drugi sosedni rasi več ali manj zabrisan. Tudi Zarnik 
ima vtis, da je Slovenija druge rasne sestave, posebno se mu zdi, da je 
tam več dolgoglavcev; čisto temne pigmentacije pa pri otrocih slovenskega 
porekla v Zagrebu sploh ni. Tudi vpliv nordijske rase se v Sloveniji ne 
more zanikati. Izraža se v raznih krajih, čeprav je svetlih dolgoglavcev 
razmeroma jako malo in le ti kažejo več ali manj gotovo na nordijsko 
raso. Glede dednih znakov se more torej dinarska rasa jasno očrtati.

C) Zaključek.
Da si končno ustvarimo stališče napram dinarski rasi, nam ne zado

stuje, da poznamo njene glavne značilnosti, ne zadošča poznati njeno raz
širjenost. Poskusili moramo, da si prilastimo tudi njeno zgodovino, v kolikor 
je to sploh mogoče. Hočemo podati le poskus kratkega načrta „ontoge- 
neze* te rase.

V paleolitu imamo v naših krajih krapinskega človeka, svetovno važno 
najdbo spec. h. primigenii ( S c h w a lb e ) .  Takoj tu je posebnost: napram 
vsem dolihokefalnim najdbam neandertalskega človeka imamo pred sabo 
brahi- ali vsaj mezokefalnega krapinskega človeka. Tu se je vnel spor, ali 
imamo posla samo z lokalno varijeteto, ali pa s pravo raso pračloveka.

G o r j a n o v i č - K ra m b e r g e r  je poskušal rekonstrukcijo nekaterih 
popolnoma razbitih lobanj in tako konstatiral, da so brahikefalnejše nego 
ostale neandertalske, med katere gotovo spada i krapinski pračlovek po 
ostalih tipičnih znakih. Radi slabega stanja lobanj pa rekonstrukcija, vsaj 
po enem delu literature, ni mogla biti tako točna, da bi se z gotovostjo 
moglo govoriti o brahikefaliji krapinskega pračloveka. Nam gre predvsem 
za to, ali imamo pred seboj vsaj brahikefalnejšo obliko nego so ostale 
neandertalske, kajti to bi bil znak, da se je v naših krajih že pred več sto- 
tisoč leti ustvarila kratkoglava oblika lobanj in s tem lokalna rasa neander
talca. Znani raziskovalec S c h w a lb e  meni, da nimamo pred seboj po
sebne rase neandertalca (to mnenje ima tudi B i rk  n er, ki pa priznava 
kratkoglavost), ker se mu zdé indeksi po rekonstrukciji prenegotovi in ostale 
razlike (na mandibuli, na zobeh : prizmatične korenine, i. t d.), premajhne. 
Prav tako Ha us ch i ld. Vendar so indeksi krapinskih lobanj v mejah med 
75 in 85 napram srednji vrednosti 73,9 pri ostalih pripadnikih h. primigenii.
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Hoernes  piše, da je indeks ene krapinske lobanje 85Д po boljši sestavi 
le 81,1, 1er navaja mnenje S c h w a lb e  ja, da gre samo za brahikefalno 
varijeteto sicer dolgoglavega neandertalca. Gorjanovič  * Kramberger 
slika tudi ostale posebnosti okostja in lobanje, ki je predvsem izredno 
nizka (ind.42,2 Osborn), dasi stoji poOsbornu veliko višje od pitekantropa 
(ind. 34,2), in na inionu ostro zavita. Sicer piše Osborn, ki navaja celo vrsto 
številk in s tem razlike od ostalih neandertalcev, da je lobanja Krapinca 
»somewhat broader or more brachycephalic than that of any other member 
of the Neanderthal race“ ter dalje: „The species is unquestionably Homo 
neandertalensis, of which the Krapina men constitute a local race *. Torej 
tudi on govori о krafkoglavosti in o krapinski lokalni rasi. Indeks lobanje 
je po najditelju 83,7, kar se pa zdi Osbornu v primeri z ostalimi ne
andertalci (73,9) previsoko in povzročeno po rekonstrukciji. Tudi na drugem 
mestu v isti knjigi piše: krapinska varijeteta je bolj širokoglava nego ti
pična neandertalska. Znani angleški antropolog Sir A.Keith pravi, da imamo 
pri neandertalski species prav tako obe obliki lobanje, dolgo in okroglo- 
glavo, kakor pri modernih rasah. Neandertalska lobanja da je primer za 
dolgoglavo raso, krapinska za kratkoglavo („those of the Krapina poeple 
represent a short-headed variety') in Gibraltar za mezokefalijo.

Že ta kratki vpogled v literaturo problem kratkoglavosti v naših krajih 
toliko razjasnjuje, da pač ne grešimo, če v nadaljnjem govorimo o kra- 
kratkoglavi rasi h. primigenii. Vsi avtorji so namreč edini v tem, da gre tu 
res vsaj za bolj kratkoglavo varijeteto nego so ostale pračloveške. Najbolj 
pa seveda najditelj sam zastopa mnenje, da gre tu za posebno varieteto 
ali raso.

Da preidemo na problem dinarske rase, moramo iskati sledi dalje.
V krapincu dinarske rase gotovo še ne moremo spoznati, to je že radi 
omenjene nizkosti lobanje nemogoče. Sploh je dinarska rasa kot rasa h. sa- 
pientis mlajša in gotovo ne premočrten potomec krapinske. Po Fischerju 
je bila dinarska rasa za časa ledene dobe nekje v Prednji Aziji. Gotovo, 
če skleoamo po današnji razširjenosti in predvsem iz sorodstvenega raz
merja s pred nje az i jsko17), se zdi povsem verjetno, da ima i dinarska 
svoj izvor v Prednji Aziji.

Stvar pa iz splošnih bioloških vidikov lahko tudi obrnemo, rekoč, da 
po današnji razširjenosti ne smemo sklepati tudi na izvor. Z veliko ver
jetnostjo danes lahko rečemo, da je pračlovek nastal nekje v Evropi, in 
sicer v ledu prostem pasu18). V Evropi vidimo v ledeni dobi ljudi, ki jih 
danes najdemo še samo v centralni in zlasti v južni Afriki - mislim

" )  P r e d n je a z i j s k a  rasa :  razen velikosti (163-169 cm, Haddon), in še 
malo bolj razširjenega velikega nosu, je nič ne razlikuje od dinarske rase. Glava je 
tipično prav tako „zadaj odsekana", in brahikefalna z indeksom 86—87 (Haddon), 
ali 85 86 (Fischer) .

‘8) Med glavnimi branitelji te teorije je znani ameriško - češki antropolog 
A. Hrd l ička .
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na steatopigne ženske nekaterih afriških rodov in na grimaldsko zamorsko 
raso iz Mentone. Tudi v živalskem svetu lahko zasledujemo potovanja iz 
Evrope v svet podobno kakor pri človeku. Zdi se, da n. pr. klokani (najdba 
iz gipsa na Mont Martru) niso v Avstraliji avtohtoni, temveč da so bili tja 
potisnjeni po mlajših oblikah. Tudi po Olbrichtovi  valovni teoriji je se
litev iz ofelotermnih regij Evrope povsem verjetna. I za človeka velja, da 
se je predvsem širil z zahoda na vzhod in tako je skoro gotovo, da mon
goli, ki imajo sedaj središče v Aziji, tam niso avtohtoni. Še nobena ekspe
dicija ni mogla najti pračloveka v mongolskem ozemlju, niti ne zadnja 
velika pod vodstvom Andrewsa. Tako rekoč dokazano pa je za Indi
jance, da niso avtohtoni v Ameriki. Indijanci, tudi najjužnejši na Ognjeni 
zemlji, in Eskimo so gotovo mongolskega izvora (dasiravno so slednji 
dolgoglavi), pa so obljudili Ameriko iz Azije. Tudi konj, ki je preživel ves 
svoj filogenetski razvoj v Ameriki, toda so ga morali potem iz Evrope tja 
uvesti, ker je bil medtem izumrl, nam je dokaz, da bi b i lo  č is to  na 
pačno, s k lepa t i  iz d an ašn j ih  s red išč  in n a jv e č je  r a z š i r j e 
nosti na av toh tonos t i

Z izvestno opreznostjo moramo torej reševati tudi vprašanje dinarske 
rase, kakor vseh ras v Evropi sploh. Iz sekundarnih središč lahko nasta
nejo spet izhajališča preseljevanj, toda nam gre tu predvsem za avtohto
nost. Tako je tudi skoro gotovo, da niti nordijska rasa nima svojega av
tohtonega središča v krajih svoje današnje razširjenosti. Nastala je nekje 
v Srednji Evropi blizu sredozemske, najbrže iz iste oblike dolgoglavega 
pračloveka, iz cro-magnonca19). Pozneje, ko je postajalo toplejše, se je pač 
selila na sever in se že spotoma polagoma spreminjala v tipično nordijsko. 
Svoje recesivne znake je potem po domestikaciji pač še bolj utrdila. Na 
podoben način moramo razumeti tudi nastanek vzhodne rase iz alpske. 
Po postanku ne more biti istega izvora z nordijsko, dasi ji je danes dosti 
podobna. V mlajšem paleolitu imamo namreč istočasno z dolgoglavim 
cro-magnoncem in k isti species (h. sapiens fossilis) spadajoče kratko- 
glavce iz Srednje in severozahodne Evrope, namreč Furfooz, Grenelle, So- 
lutré, La Truchère in Ofnet. Tako bi se torej dale genetično razložiti štiri 
evropske rase. ki sta po dve in dve bližje v sorodu.

Iskati moramo še izhajališče dinarske rase. Njena sestrska rasa v 
Prednji Aziji, t. zv. prednjeazijska ali armenska (glej op. l7) je razširjena 
skoro po vsej Prednji Aziji, toda njeno jedro je na Armenskem višavju. Tam 
bi [tudi po dosedanjih teorijah bilo žarišče te rase, ki bi se bila razširila

,9) Fo mnenju Paudlerja je bil cro-magnonec človek svetlih kompleksije To 
seveda z ozirom na primitivnost pračloveka iz splošnih bioloških vidikov ni verjetno. 
Gre tu očividno za poskus dokaza o starodavnosti nordijske rase. Fischer pa piše o 
lem problemu : .Ob sie (namreč nordijska rasa) etwa aus dem (noch nicht mit Funden 
belegten) Vorfahr der mediterranen Rasse entstand — . . . — oder ob umgekehrt die heu
tige mediterrane Form aus ihr durch Umänderung geworden ist, bleibe dahingestellt. 
(Deutlich bestehen Beziehungen zwischen dem Cro-Magnonschädel, Schädeln aus Te
neriffa und Aegypten.)*.
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ludi v Evropo in se lam v Dinarskem pogorju spremenila v dinarsko raso. 
Imamo pa, kakor smo spoznali, precej vzroka, sfvar obrniti fer reči, da j e  
središče le rase v Evropi in da je od ondod izžarevala v Prednjo 
Azijo, kjer se je silno razširila, a izgubila svoj znak — veliko telesno višino.

Znani antropolog F ischer  pravi sicer dobesedno: „Am stärksten 
dehnen sich die Vorderasiaten wohl nach Europa aus. Wie oben schon 
erwähnt, dürfte die dinarische Rasse mit ihnen nahe verwandt, eine kleine, 
später entstandene Variante zu ihr sein (eigene Körpergrösse!) - und dann 
ist die gemeinsame Quelle natürlich Vorderasien, wo die Masse sitzt, nicht 
Europa, wo sie dünn ausstrahlt.“ . Da iz današnje glavne razširjenosti ne 
smemo sklepati na postanek, smo spoznali. Druga stvar je z „redkim iz
žarevanjem“ v Evropi. Na drugem mestu piše o tem sam F ischer  takole: 
„Nach Nordwesten strahlt sie (namreč dinarska rasa) in das alpine Gebiet 
und das dinarische Element dürfte über die österreichischen Alpenländer 
weit nach Süd-, ja Mitteldeutschland reichen. Der Typus ist nicht zu ver
kennen.“. Že tu se govori o veliki razširjenosti po Evropi. Tudi Günther, 
Zarnik i. dr. govoré o veliki razširjenosti dinarske rase. Predvsem je skoro 
gotovo, da je bila ta rasa v neolitu dokaj bolj razširjena in da vidimo danes 
samo še precej slabe sledove o nji v Srednji Evropi in tja do Anglije. Toda
i Günther  piše, da je ta rasa še razmeroma mlada, da se je razširjevala 
šele, ko so se ostale evropske rase že bile ustvarile ter da jé izhodišče 
dinarske rase približno v Armeniji. Predvsem pa je za vse to veljavno samo, 
da „se zdi“, da je tako bilo. Res je, da imamo šele na začetku bronaste 
dobe tipične znake dinarske rase v Srednji Evropi. Tipičen za kulturo njenih 
nosilcev je t. zv. „zvončasti kozarček* (Glockenbecher) in tipične so že ta
krat njih visoke postave s kratkimi, zadaj ploskimi lobanjami. 
Toda če so na začetku bronaste dobe že v srednji Evropi, je prav lahko 
mogoče, da so bili še precej prej v jugovzhodni, čeprav ne na poti iz 
Prednje Azije, kakor se, izvzemši Hoernesa, splošno sodi. Ker smo namreč 
videli, da se tudi v paleolitu, ko so bili skoraj samo dolgoglavci v Evropi, 
v naših krajih (da je Spy II. tudi vsaj mezokefalna, nas tu ne zanima) 
javlja kratkoglavi Krapinec, si moremo prav tako lahko misliti, da je pri 
nas b r a h ik e f a l i j a  av toh tona .  To tem bolj, ker vemo, da so se i 
dolgoglavi Slovani, ki so prišli s severa in so po večini bili pač pripadniki 
nordijske rase, spremenili na Balkanskem polotoku v kratkoglavce. Da so 
pri tem zgubili tudi svojo svetlo pigmentacijo, omenjam samo mimogrede. 
Te spremembe so nastale v razmeroma kratki zgodovinski dobi.

Še kratek vpogled v zgodovino naših krajev : lobanje mostiščarjev na 
Ljubljanskem barju so še v bakreni dobi dolihokefalne (indeksi 73,2—78,3, 
po Luschanu).  V hallstattskih plasteh iz Vač pa je med 43 lobanjami 
17 dolgoglavih, 15 srednjeglavih in 5 kratkoglavih. Italijan G iu f f r ida-  
Ru g ge r i20) smatra praprebivalce vsega Balkanskega polotoka za dolgo-

a0) Cit. po Hoernesu .
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glave, in sicer meni, da so bili bolj čisti dolgoglavci nego v oni dobi pre
bivalci Italije ali celo Sicilije. Dolgoglavost pa po njem ni nordijskega iz
vora, temveč sredozemskega. Tako vidimo na eni strani teorije, ki slone 
na bivši razširjenosti nordijcev (so avtorji, ki vidijo nordijce i v starih Grkih 
in celo Peržanih i. t. d., kar pa H oernes  pobija), na drugi strani teorije, 
da so v naših krajih prevladovali sredozemci. Čeprav mi je žal, da prihajam 
v to nejasnost še z eno teorijo, moram to vendar storiti, ker se mi zdi vsaj 
tako upravičena, kakor ostale in ker sloni na dejstvu, da dolgoglavci  
predvsem pri nas niso avtohtoni, in to niti nordi jc i  nHi s re 
dozemci, temveč da so v teh kraj ih iz bivših dolgoglavcev 
vedno nasta l i  kratkoglavc i .  Ali je to mogoče samo po peristatični 
spremembi brez mešanja? Gotovo, to je mogoče. Toda veliko enostavnejše 
se dà taka sprememba razložiti s pomočjo mešanja. Imeli bi znano sliko: 
dolgoglavi tujci pridejo v kraje s kratkoglavim prebivalstvom. Razvije se 
boj, v katerem domačini podležejo, toda, kakor se je to tolikrat zgodilo, 
žene ostanejo' in se pomešajo z razmeroma maloštevilnimi zmago
valci; tako se začne sprememba znakov. Kajti brahikefalija je dominantna 
in v razmeroma kratki dobi so zmagovalci rasno istovetni s premaganci. 
To je približna slika stare lat inske invazije , po kateri so nam 
ostale dolgoglave lobanje  v grobovih na G las incu v Bosni. 
Pred njimi so živeli v teh krajih stari Ilirci, ki jih sicer malo poznamo, toda 
smatramo za prototip nositeljev dinarske rase (W e isb a ch ;  Haddon 
imenuje dinarsko raso „race Illyrian“ i. t. d.). We isbach  je gotovo med 
najboljšimi poznavalci naših krajev, kar se tiče populacije, ter se moremo 
na njegove podatke popolnoma zanesti. Izmed 75 starobosenskih lobanj 
imamo dolihokefalnih (z indeksom do 74,9) 26,6 % , mezokefalnih (z in
deksom 75,0-79,9) 38,3% ter brahikefalnih (z indeksom nad 80,0) 35,1%. 
Tako je bilo stanje za časa stare invazije sredozemskih elementov. Čisto 
prav i lno smatra W e isbach  stare I l i rce  (ker smatra Albance 
za njih preme potomce) za kratkoglave ter dolgoglavce za 
rimske pr ise l jence. Danes je razmerje med dolgo- in krafkoglavostjo 
v naših krajih bistveno spremenjeno : v istem vrstnem redu in za iste meje 
med indeksi imamo dolgoglavcev 3,33%, srednjeglavcev 11,65% in kratko- 
glavcev 85,02%! Med prvo invazijo in današnjim stanjem imamo pa še 
s lovansko invazijo začenši približno od drugega stoletja po Kr. (Hrd- 
l ička). Da so bili S lovan i  nekoč dolgoglavci ,  o tem danes nihče 
več ne dvomi, kakor se moremo prepričati v literaturi (predvsem v češki: 
Hrdlička, Matiegka, Nieder le; in v drugi, med njimi Fischer). Toda 
podobno, kakor tam, kjer so prišli v dotiko z alpci, so se Slovani spre
menili v kratkoglavce i tam, kjer so se pomešali z dinarci, ki so tam bili 
že pred njimi. Tudi v starih grških portretnih glavah spozna
vamo pogosto dinarske poteze (poleg alpskih?).
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Naše naziran}e o dinarski rasi je pofemfakem naslednje: Po vsem lem, 
kar smo slišali, je jasno toliko, da gotovo ni neutemeljeno, sma
trati d ina rsko  raso (podraso) kot drugim ev ropsk im  rasam 
en akovredn o  in v d ina rskem  s is temu av tohtono  raso ter 
kot mat ico  p re d n je a z i j s k e  al i  a rm enske  podrase. Del d i 
narske rase se je pod p r i t i skom  os ta l ih  e v ro p sk ih  ras i z 
se l i l  in v P re d n j i  A z i j i  u s t v a r i l  drugotno s red iš če  in ža
rišče. Z armensko tvori d inarska podrasa dinarmensko raso. 
To sta dve sestrski podrasi, podobno kakor nordijska in sredo
zemska (ev. še orientalska), ter alpska in vzhodna. Toda s tem da p r i 
znamo av toh tonos t  d in a rske  rase, pr iznamo, neg lede na 
vse os ta le  te lesne znake, ki jo jako jasno odlikujejo od 
ostalih evropskih podras in ras prvega F ischer jevega okrožja, 
tudi eksistenčno upravičenost nje kot samostojne rase (pod
rase) ter moramo stremeti, da jo priznajo vsi avtorji, tudi ameriški!
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Z u s a m m e n f a s s u n g .  —  W i e  h a b e n  w i r  d i e  d i n a r i s c h e  R a s s e  
zu v e r s t e h e n ?  Eingangs stellt Autor fest, daß ein wohlbegründetes phylogene
tisches System von Rassen noch fehlt —  mehr oder weniger fehlen muß. V or
derhand kann allerdings nur der Versuch eines Systems (und wohl nur der 
Übersichtlichkeit halber) gewagt werden. V or allem scheint es dann aber not
wendig die Menschheit, wie dies schon H a u s c h i l d  andeutet, in subspecies, 
Rassen und auch Unterrassen einzuteilen. —  G roße Unklarheit herrscht nicht nur 
in bezug auf die östliche oder ostbaltische (auch W eich selrasse nach L e b 
z e l t e r ) ,  sondern vielfach auch in bezug auf die dinarische R asse, welche be
sonders von amerikanischen Autoren vom Rufe eines B e a n ,  H r d l i c k a ,  R i p l e y  
u. a. nicht anerkannt oder zumindest übergangen wird. Aber auch namhafte euro
päische Autoren, wie B o u l e ,  H o e r n e s  u. a. zählen sie sogar der alpinen zu.

Den Namen der dinarischen Rasse m öchte Autor auf jeden Fall, wenig
stens für den europäischen Teil beibehalten, da alte anderen Namen ethnologisch  
(illyrische, herzegow ische) oder geographisch (adriatische, balkanische R asse)  
verfärbt sind oder unrichtige Vorstellungen zulassen. Nichtsdestoweniger muß 
die dinarische eigentlich als U nterresse einer vorderasiatisch-dinarischen Rasse, 
für welche Autor den Namen d i n a r m e n i s c h e  vorschlägt, aufgefaßt werden, 
was in der großen Ähnlichkeit beider Rassen (siehe auch F i s c h e r ,  G ü n t h e r  
u. a .) genügend begründet ist. Außerdem spricht auch H a d d o n  von einer illyrisch- 
anatolischen Gruppe, welche mit unserer dinarmenischen Rasse übereinstimmt. 
Um die dinarische Rasse (im europäischen Gebiet soll fernerhin der Einfachheit 
halber nur von Rassen, nicht von Unterrassen gesprochen werden) genügend 
kennen zu lernen, müssen auch die anderen Rassen des ersten F i s c h e r ’ schen 
Kreises bekannt sein. W ichtig ist es  ferner insbesondere, die Erbqualitäten dieser 
Rassen zu erkennen. Hiebei ist von folgendem Standpunkt auszugehen ; wir wissen, 
daß dunkle Augen und H aare dominant sind über helle ; ebenso ist bekannt, daß 
die Brachykephalie über die Dolichokephalie dom iniert; nicht sicher ist aber 
die Dominanz eines gewissen W uchses. Die Meinungen hierüber sind verschieden, 
jedoch scheint es nicht unmöglich, daß hoher W uchs dominant ist. D a wir aber 
hiefür, ebenso wie für die Dominanz des niederen W u ch ses, keine sicheren  
Beweise führen können, soll vorläufig angenommen werden, daß z. B, die nor-
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dische R asse von allen aufgezählten Merkmalen (mit Ausnahme des W u chses) 
nur rezessive Erbfaktoren besitzt. Die alpine und dinarmenische R asse sind in 
ihren Merkmalen (wieder mit Ausnahme des W u ch ses) durchwegs dominant, ln 
bezug auf die Erbfaktoren gemischt sind aber die mittelländische (orientalische) 
und östliche Rasse. Schon daraus ist ersichtlich, daß alle Mischungen eine dunkle, 
brachykephale Richtung bevorzugen müssen, was übrigens für Mitteleuropa er
wiesen erscheint. So muß die biologisch äußerst schw ache nordische R asse im 
Kampf mit jeder anderen in einem oder mehreren oder allen Erbmerkmalen 
unterliegen. Ein sch önes Beispiel hiefür bieten die ehemals gewiß blonden, do- 
lichokephalen Slaven ( F i s c h e r ,  M a t i e g k a ,  N i e d e r l e ,  H r d l i č k a  u .a .) ,  
welche heute in Mittel- und Südeuropa fast ausnahmslos brachykephal sind, 
jedoch in Mitteleuropa nach einem Sieg der alpinen R asse (dunkle Rundschädel), 
in Südosteuropa aber nach Vermischung mit der dinarischen R asse (dunkle Kurz
schädel), wie dies auch F i s c h e r  betont. W e i d e n r e i c h  m acht ferner auf
merksam, daß wir es bei jedem Menschen nicht nur mit Rassen-, sondern auch  
mit Konstitutionsmerkmalen zu tun haben. In bezug auf diese Merkmale und 
auf den lepto- und eurysomalischen Konstitutionstypus, welche übrigens beide 
auch bei der dinarischen R asse Vorkommen, verweist Autor auf W e i d e n r e i c h s  
Buch „Rasse und Körperbau“. Bei der Prüfung des W ertes der Rassenmerkm ale 
stößt man auf die Frage ihrer Beständigkeit ( Č e p u r k o v s k i j ) .  Hierüber wis
sen wir eigentlich noch verhältnismäßig wenig. Man kann für Beständigkeit wie 
Unbeständigkeit Beweise anführen, wobei aber anzuerkennen ist, daß eine 
Veränderlichkeit der Rassenerbm erkm ale ebenso ein logisches Postulat ist, wie die 
Vererbung erworbener Eigenschaften. W ir wissen von der großen Veränderlich
keit des Schädelindex, was z. B. V e r s c h u e r  an eineiigen Zwillingen beweisen 
konnte. Auch in der Natur kommen, wie wir nach B o a s  aus Amerika wissen, 
erbliche peristatische Veränderungen des Schädelindex vor, worüber H a u s c h i l d  
sch reib t: »W ir haben es hier offenbar mit der Entstehung eines ganz neuen 
Rassenhabitus zu t u n . . . “ Nach Č e p u r k o v s k i j  kann man von Rassen nur dort 
sprechen, wo sich gewisse erbliche Merkmalkomplexe in einem gewissen g eo 
graphisch begrenzten Gebiet befinden. Auch auf den Domestikationscharakter 
vieler Rasseneigenschaften ist zu achten.

Im zweiten Abschnitt gibt Autor eine Übersicht der wichtigsten Rassen
eigenschaften und Merkmale der dinarischen R asse und zwar auf Grund eines 
Vergleiches eigener Beobachtungen mit jenen verschiedener Autoren ( B e a n ,  
D e n i k e r ,  F i s c h e r ,  G ü n t h e r ,  H a d d o n ,  H i m m e l ,  H o e r n e s ,  L e b 
z e l t e r ,  M a r t i n ,  P i t t a r d ,  W e i s b a c h ,  W r z o s e k ,  Z a r n i k  und Ž u p a n i ć ) .  
B etont wird besonders der hohe Körperwuchs (1 7 4 1  mm), der kurze, hinten wie 
abgehackte Schädel, die leptorrhine, aber breitriickige fleischige N ase, dunkle 
Komplexion u. s. w. Für wichtig hält aber Autor die Feslstellung, daß das Gesicht 
(in Übereinstimmung mit W e i d e n r e i c h ,  L e b z e l t e r  und in gewissem Sinne 
auch H o e r n e s )  durchaus nicht nur schm al oder lang ( G ü n t h e r ) ,  kurz lepto- 
prosop ist, wie es von der großen Mehrzahl aller angeführten Autoren als typisch 
bezeichnet wird, sondern daß bei Angehörigen der dinarischen R asse ungefähr 
zu je  50 %  lepto- und euryprosope G esichter auftreten, vielleicht eher mit einer 
Neigung zur Leptoprosopie, wie überhaupt der ganze W u chs mehr zur Lepto- 
som atie hinzuneigen scheint. (D ie betreffenden Zahlen befinden sich im Text auf 
Seite 4 1 ,4 2 ) .  Nach eigenen Beobachtungen ist das mittlere Gewicht der männlichen 
Bevölkerung Jugoslaviens cca . 70  kg, wobei es hingestellt bleiben soll, dies als Rassen
merkmal aufzufassen. Von anderen Merkmalen scheinen besonders die kurzen obe
ren Extremitäten (Spannweitenindex 1 0 2 .0 )  typisch zu sein, was übrigens auch G ün-
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1 h e r aufgefallen ist, obwohl er hiebei keine Zahlen angibt. D ieser Index beträgt 
bei den Albanern, welche überwiegend der dinarischen R asse angehören, nur 
1 0 1 ,6 , während er bei einigen ändern nach M a r t i n  angeführten Völkern zwi
schen 1 0 3 ,6  und 1 08 ,0  schwankt. Auch das Becken zeigt insofern eine Abwei
chung, als es bei der männlichen Bevölkerung Jugoslaviens verhältnismäßig breit 
ist (Schultern-Beckenbreitenindex 8 6 ,9 ) . Autor erkennt hierin ein Kennzeichen der 
Leptosom atie, denn nach W e i d e n r e i c h  ist bei Leptosomatikern der Hüftumfang 
größer denn der Brustumfang. Es scheint dies eben in den Breitenzahlen ähnlich 
zum Ausdruck zu kommen. Ob nun das breite Becken ein Merkmal der dina
rischen R asse ist, wagt Autor nicht zu behaupten, obwohl dies möglich erscheint. 
D er Brustumfang beträgt bei den Jugoslaven nur 5 2 ,6 %  der K örpergröße. Auch 
dies ist m öglicherweise kein Rassen-, sondern eher vielleicht ein leptosom atisches 
Konstitutionsmerkmal. Über die geistigen Eigenschaften herrscht noch verhältnis
mäßige Dunkelheit, worüber wir uns wohl nicht wundern können, denn bei der 
heutigen Panmyxie sind ja  seelische Rassenunterschiede wohl noch schwerer 
festzustellen als körperliche. Alle diesbezüglichen V ersuche sind vorläufig nur 
ein leider größtenteils politisch verfärbtes Behaupten von nicht oder nur schwer 
nachzuweisenden »Tatsachen“.

Die dinarische Rasse hinter die nordische zu stellen, die alpine und mittel
ländische hinter diese, überhaupt solche und ähnliche Abstufungen, wie sie G ü n 
t h e r  gern vornimmt (wobei die nordische R asse in allen lobenswerten Eigen
schaften an erster Stelle steht), hält Autor zumindest heutzutage noch für ein 
wissenschaftlich nicht ausreichend begründetes Beginnen. Es gibt nicht niede
rere und höhere Rassen, es  gibt nur solche Rassenangehörige und Eigenschaften. 
Übrigens ist es ja klar, daß G ü n t h e r  politische Tendenzen verfolgt (hierin ist 
Autor zu Repliken gern bereit). Daß die dinarische Rasse in ganz Europa sp o
radisch anzutreffen ist, scheint festzustehen (hier ist auf den genialen Versuch  
Z a r n i k s ,  die Rassenbestandteile einzelner europäischer Völker graphisch dar
zustellen hinzuweisen), am meisten jedoch sind ihrer die Albaner und Jugoslaven  
teilhaft. Von den Albanern wissen wir leider noch so wenig, daß Autor auf sie 
hier nicht Rücksickt nehmen konnte. Auch über die Jugoslaven ist die antropo
logische Literatur noch sehr lückenhaft. Jedoch scheint es festzustehen, daß 
Slovenen, Kroaten und Serben nicht dieselbe Rassenmischung darstellen. Dies 
beweisen vor allem die sehr verschiedenen Komplexionen und Kopfindexvertei
lungen. Autor arbeitet gerade an zahlenmäßigen Feststellungen dieser Unterschiede 
und kann hier nicht näher darauf eingehen, nur soviel soll gesagt sein, daß die 
Serben jedenfalls die reinsten Dinarier Jugoslaviens sind. Die Kroaten sind schon  
viel gem ischter, und zwar besonders in Dalmatien, wo mittelländische Einflüsse 
klar auftreten (Dolichokephalie, krauses Haar e tc .). Die Slovenen endlich sind 
am meisten gem ischt W ir haben hier, wie es scheint, kaum 2 0 — 2 5 %  Dinarier 
und sicher ebensoviel %  Angehörige der Ost- (W e ic h s e l)  rasse, wie die 
hellen Rundschädel beweisen. Auch Einschläge der übrigen drei R assen lassen  
sich leicht erkennen, wobei die nicht sehr häufig auftretende Dolichokephalie mehr 
auf die mittelländiche denn auf die nordische R asse zurückzuführen sein dürfte. 
Jedoch ist auch nordischer Einschlag im allgemeinen nicht zu bestreiten. Es 
darf uns nicht wundernehmen, daß dieses ungefähr anderthalb Millionen zählende 
Völkchen rassisch so durchmischt ist, denn es ist in einem alten D urchgangslande  
aller Rassen und Völker ansässig. Bis zum Umsturz noch unterlag es z. B. dem 
mächtigen deutschen Drucke der alpine und teilweise auch nordische Elemente 
mit sich brachte, und von Norden kommend nach Triest zielte, wo er das Meer 
zu erreichen suchte.
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Im dritten Abschnitte wird die G eschichte und U rgeschichte der dinarischen 
R asse flüchtig skizziert. E s handelt sich nun besonders darum, zu beweisen, 
daß die dinarische R asse in ihrem heutigen Gebiete autochton ist. Autor ver
sucht den W eg  zu zeigen, wie dieser heute noch schwierige Beweis zu führen wäre. 
Sicher ist, daß wir im Krapinamenschen eine m eso- bis brachykephale R asse  
des h. primigenius ( S c h w a l b e )  vor uns haben. D iese Ansicht wird zwar viel
fach bestritten, jed och  mit Unrecht, denn heute anerkennen wir Rassen auf Grund 
ähnlicher Unterschiede. Autor schließt sich zwar der Meinung an, daß es sich  
hier um eine Lokalrasse handelt. Jedenfalls aber kann im Krapinamenschen kein 
direkter Vorfahr der dinarischen R asse erblickt werden, denn die dinarische 
R asse gehört ja  der species h. sapiens an. Autor will nur feststellen und betonen, 
daß schon in der Eiszeit eine brachykephale R asse des h. primigenius in G e
bieten existierte, wo heute extrem e Brachykephalie herrscht. Nach F i s c h e r  soll 
die dinarische R asse um diese Zeit irgendwo in Vorderasien gesessen sein. 
W enn wir nach der heutigen Ausbreitung der dinarmenischen R asse schließen  
dürfen, so  sitzt die M asse und somit (nach F i s c h e r )  auch der Kern in V order
asien, wo demnach diese R asse auch enstanden sein soll. Man kann aber den 
Spieß auf Grund allgemeiner biologischer Beobachtungen auch umdrehen. Mit 
großer W ahrscheinlichkeit kann man nämlich annehmen, d ass die Menschheit 
irgendwo um das Mittelländische Becken enstanden ist (z . B . H r d l i ć k a )  und 
daher sich von dort aus verbreitet hat (vergl. die ehemalige Verbreitung der 
Steatopygie, einer gewissen primitiven Kunst u. s. w.). Nach dem Beutlerskelett 
von Mont Martre könnte man Beispiele auch aus der Tierwelt anführen. W qs die 
heutige Verbreitung der M asse anbelangt, müssen wir auch sehr vorsichtig sein, 
denn wir wissen, dass die sehr spezialisierten Indianer in Amerika nicht auto
chthon, sondern von Asien eingewandert sind. Ebenso, wie oben schon ange
deutet wurde, dürften die heutigen „Schw arzen“, besonders einige Zwergvölker 
Zentral- und Südafrikas, aus Europa dorthin eingewandert sein. Fern er wissen 
wir, daß das Pferd fast seine ganze Entwicklung in Amerika durchgem acht hat, 
daß es aber dann dorthin von Europa aus wieder eingeführt werden mußte. Autor 
meint eben, daß der Silz der M asse durchaus nicht auch auf den Entstehungsort 
einer R asse oder Art hinweisen muß. Jedenfalls ist aber die Berechtigung der 
Annahme einer selbständigen R asse gut unterstützt, wenn neben körperlichen und 
geistigen Erbmerkmalen, welche gerade die dinarische R asse klar umzeichnen, auch  
bewiesen werden kann, daß sie im heutigen Gebiet schon alt eingesessen und 
nicht erst dorthin eingewandert ist. Vier Rassen Europas kann man bis in das 
jüngere Paläolith mehr oder weniger gut verfolgen : einerseits die dolichokephale 
mittelländische und nordische, andererseits die brachykephale alpine und öst
liche oder baltische. Von diesen scheinen immer die erstgenannten die älteren  
zu sein, da beide hellen Rassen durch Domestikation und andere peristatische  
Einflüsse depigmentiert, diesbezüglich also rezessiv sind. Jedenfalls sind alle diese 
Rassen in die Zeit des Cro-M agnon-M enschen zurückzuführen. E s ist w ah r: für 
unsere dinarische R asse haben wir keinen solchen Anhaltspunkt. W ir haben aber 
auch keinen für ihren angeblichen vorderasiatischen Entstehungsort. Auf Grund 
früher angeführter allgemein biologischer Beobachtungen können wir nun den bis
herigen Theorien entgegen sagen, daß die dinarische Rasse im Dinarischen Sy
stem entstanden ist und daß sie von dort aus nach Vorderasien ausstrahlte, 
mächtig sich verbreitend, aber mit Einbuße der großen Körperhöhe. Gewiß war 
die dinarische R asse ehem als in Europa weit verbreitet, wie heute noch „lebende 
R este“ vielfach beweisen. Ihre Träger waren Angehörige der sog . G lockenbecher- 
kultur, welche weit nach Mittel-, ja  fast N ordeuropa hin verbreitet war. S ogar in
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England finden wir Reste dieser Kultur und ihrer typisch kurzköpfigen (nicht 
rundköpfigen 1) Träger. D ies allerdings erst in der Metallzeit. Aber aus Gebieten 
des Dinarischen Systems haben wir bisher leider keine älteren Funde. E s ist 
daher möglich, daß sie dort schon viel früher waren, als im übrigen Europa, 
besonders, wenn wir annehmen wollen, daß sie aus Vorderasien eingewandert 
sind, was aber z .B .  H o e r n e s  nicht wahrscheinlich dünkt. Autor will sich durch
aus nicht mit diesen Argumenten begnügen, welche nur die Unzuverlässigkeit 
älterer Theorien beleuchten. Ein viel stärkerer und vollkommen biologischer B e
weis ist dieser, daß in den Gebieten der dinarischen R asse alle dolichokephalen 
Einwanderer in verhältnismäßig kurzer Zeit assimiliert wurden. S o  war es mit 
der altrömischen Invasion und ebenso mit der jüngeren slavischen. E s  i s t  s i c h e r ,  
d a ß  v o r  e v .  n o r d i s c h e n  E i n w a n d e r e r n  a u f  d e r  B a l k a n h a l b i n s e l ,  
e b e n s o  wi e  v o r  m i t t e l l ä n d i s c h e n  ( G i u f r i d a - R u g g e r i  schließt aus 
den Dolichokephalen vom Ljubljanaer M oor und vom G lasinac in Bosnien auf 
ausschließliche Angehörige der mittelländischen R asse) e i n e  b r a c h y k e p h a l e  
R a s s e  d o r t  s c h o n  a n s ä s s i g  w a r  u n d  a l l e  E i n w a n d e r e r  a s s i m i 
l i e r t e .  Die Brachykephalen vom G lasinac führt W e i s b a c h  ganz richtig auf 
die vor den dolichokephalen Einwanderern dort ansässigen Illyrer zurück, welche 
nach ihm und anderen Autoren Vorfahren der noch heute ziemlich reinrassig  
dinarischen Albaner waren. Heute ist der größte Teil der Balkanhalbinsel von 
einer dunklen brachykephalen Bevölkerung bewohnt, welche dort schon seit 
jeher alt eingesessen zu sein scheint. Ob wir diese schon als dinarisch  
auffassen wollen, oder ob nur dinarische Rassenmerkmale existieren, bleibe vor
läufig dahingestellt. S o  ist es auch klar, wie früher der Hinweis auf die brachy
kephale Krapinarasse des h. primigenius gedacht w ar: seit jeher wirken augen
scheinlich die Verbreitungsgebiete der dinarischen R asse  im selben Sinne auf 
den M en sch en: e r  wird dort kurzköpfig und, wie wir jetzt hinzufügen können, 
auch dunkel, kurz er wird Dinarier. Autor schließt mit den W orten : W i r  s i n d  
g e w i ß  b e r e c h t i g t ,  d i e  d i n a r i s c h e  R a s s e  i m D i n a r i s c h e n  S y s t e m  
a l s  a u t o c h t h o n  u n d  a l s  M u t t e r r a s s e  d e r  v o r d e r a s i a t i s c h e n  o d e r  
a r m e n i s c h e n  a u f z u f a s s e n ,  zu welcher jener Teil der dinarischen Rasse  
wurde, der unter dem Drucke der anderen europäischen Rassen nach V order
asien auswandern mußte und dort ein sekundäres Zentrum und einen sekundären 
Ausstrahlungspunkt schuf. D ie  b e i d e n  U n t e r a s s e n ,  d i e  d i n a r i s c h e  u n d  
a r m e n i s c h e  s i n d  s o m i t  a l s  e i n h e i t l i c h e  d i n a r m e n i s c h e  R a s s e  auf*  
z u f a s s e n .  J e d e n f a l l s  m u ß  a b e r  d i e  s e l b s t ä n d i g e  E x i s t e n z  d e r  d i 
n a r i s c h e n  U n t e r a s s e  in E u r o p a  a l s  d e r  ä l t e r e n  u n d  in i h r e m  
h e u t i g e n  G e b i e t  a u t o c h t h o n e n  a l l g e m e i n  a n e r k a n n t  w e r d e n .


