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idalne z fizjonomicznymi cechami mongoloidalnymi. Daje w ten sposób formę najbardziej skrajną
i najbardziej charakterystyczną dla żółtej odmiany człowieka.

Typ wyżynny. Wzrost średni (około 167 cm), głowa długa (wsk. główny około 73), przy czym
niska w stosunku do długości a wysoka w stosunku do szerokości. Czoło szerokie, twarz średnio
wysoka (wsk. licowy morf. około 87), nos średnio szeroki (wsk. ok. 74). W pomiarach bezwzględnych
uderzają stosunkowo znaczne wymiary twarzy. Skóra stosunkowo bardzo jasna, silnie ciemniejąca
na słońcu. Włosy zazwyczaj proste i nie zawsze kruczo czarne. Oczy najczęściej piwne. Włosy
rzadkie, ale zarost twarzy niekiedy dość obfity. Szpara oczna z reguły pozioma i często bez fałdy
mongolskiej. Kości policzkowe silnie wystające, przy słabym jednakowoż wykształceniu panniculus
malaris. Często występuje bardzo wyraźny prognatyzm zębodołowy.

Wedle I. Michalskiego, ma on stanowić zasadniczy składnik ludów koczowniczych Wyżyny
Tybetańskiej, w Chinach zaś spotyka go się pospoliciej na południu. Prawdopodobnie jest on iden-
tyczny z tzw. „Krieger Typus" dawniejszych autorów i przeciwstawiany przez nich niewątpliwie
laponoidalnemu „Priester Typus".

ODMIANA BIAŁA
Charakterystyka ogólna. Typy antropologiczne odmiany białej: nordyczny, śródziemnomorski, armenoidalny,

północno-zachodni, subnordyczny, sublaponoidalny, litoralny, dynarski, alpejski, orientalny.

Ludzie odmiany białej charakteryzują się jasną barwą skóry o różnych odcieniach. Włosy
ich są faliste, o owalnym przekroju, ukośnie w skórze osadzone. Na ogół silne uwłosienie całego ciała,
a więc tak głowy jak twarzy, tułowia i kończyn. Barwa włosów wskazuje dużą skalę zmienności od bar-
dzo jasnych do czarnych, w dwóch zasadniczych odcieniach: popielatawym i rudawym. Również i barwa
oczu odmiany białej posiada wielką skalę zmienności od oczu jasnoniebieskich do prawie czarnych.
Szpara oczna z reguły dość szeroka, prosta, z uwydatniającą się pod górną powieką gałką oczną
i wolnym, nie zasłoniętym wewnętrznym kątem oka. Twarz ortognatyczna, tzn. bardzo mało lub cał-
kiem nie wysunięta ku przodowi, jak gdyby podsunięta pod mózgoczaszkę, tak że kąt utworzony
przez linię od nasady nosa (nańon) do najbardziej ku przodowi wysuniętej części między zębodołami
obu górnych siekaczy (prosthioń) i płaszczyznę oczno-uszną jest prawie prosty. Nos z reguły
wąski (w skali ogólnoludzkiej), silnie wysklepiony, wysoki, wysunięty ku przodowi.

T y p nordyczny, uważany przez J. Czekanowskiego za jeden z zasadniczych typów
rasowych odmiany białej. Podobnie jak typ centra lno-az ja tycki przedstawia najbardziej wy-
specjalizowaną formę odmiany żółtej, tak rasę nordyczną można uważać za najbardziej wyspecja-
lizowaną formę białej. Charakteryzuje się ona cienką skórą o jasnej barwie z różowawym odcie-
niem, skutkiem wyraźnego prześwietlania naczyń krwionośnych. Włosy posiada lekko faliste, o dłu-
gich falach^ barwy blond o odcieniu popielatawym. Skóra dość silnie uwłosiona. Szpara oczna sze-
roka, oczy niezbyt głęboko osadzone, barwy siwej, niebieskiej lub błękitnej. Typ nordyczny jest
pośredniogłowy, o wydłużonej twarzy i wąskim, silnie wysklepionym nosie. Głowa widziana z góry
ma kształt wydłużonego owoidu, przy czym węższa jego część odpowiada części czołowej, szersza —
potylicznej. Części miękkie twarzy układają się w wyraziste,
jednak łagodne i miękkie rysy. Oczodoły są duże i szerokie.
Nos o wysokiej i wąskiej nasadzie, wąskim, z profilu prostym
lub orlim grzbiecie i cienkich skrzydłach nosowych. Usta
niezbyt szerokie o cienkich wargach. Żuchwa dość wysoka
o wybitnie zaznaczonym podbródku. Na ogół delikatna bu-
dowa kośćca. Wzrost wysoki, ogólna budowa ciała smukła,
szyja długa i dość cienka. Klatka piersiowa stosunkowo wąska Ryc 112. Kształt otworów nosowych odmiany bia
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Ryc. 113. Typ rasowy nordyczny (gł.—80,
tw. — 93, nos — 59, oczy niebieskie (15),
włosy jasne (H) (Fot. Z. Perzanowski.

CIWF.).

Ryc. 114. Typ rasowy nordyczny (gł. —82,
tw. — 87, nos — 5 7 , oczy niebieskie (16),
włosy jasne (K) (Fot. 2. Perzanowski.

CIWF.).

Ryc. 115. Typ rasowy nordyczny (gl. —81,
tw. — 85, nos — 61, oczy niebieskie (15).
włosy ciemnoblond (O) (Fol. Z. Perza-

nowski. CIWF.)-

i płaska, cały tułów w stosunku do kończyn dolnych krótki. Kończyny tak górne jak i dolne długie,
ręce i stopy wąskie i długie o takichże palcach. Stopa stosunkowo płaska na podbiciu o często
wystającej ku tyłowi pięcie.

Typ śródziemnomorski, uważany przez J. Czekanowskiego za jeden z zasadniczych
typów rasowych białej odmiany. Charakterystyczną cechą tej rasy jest ciemna pigmentacja. Ciemne
włosy o odcieniu brązowym łączą się z ciemnopiwnymi lub czarnymi oczami i śniadą skórą. Włosy są

faliste o krótkich falach, skóra dość silnie uwłosio-
na. Głowa długa, wyraźnie niższa i węższa od nor-
dycznej, widziana z góry posiada kształt prawie
elipsoidalny, skutkiem stosunkowo szerokiego czoła.
Potylica bardzo wypukła. Twarz typu śródziemno-
morskiego jest wydłużona o delikatnych i regular-
nych rysach. W budowie twarzoczaszki uderza nie-
wystawanie łuków jarzmowych. W niskich oczodołach
osadzone są płytko oczy. Szpara oczna pozioma
i szeroka, powieki cienkie. Nos wąski, jednak nieco
szerszy i bardziej mięsisty niż u typu nordycznego,
u nasady dość szeroki, grzbiet z profilu prosty lub
lekko wypukły o nieco grubszych skrzydłach noso-
wych. Usta niewielkie o pełnych wargach. Wzrost
niski, tułów stosunkowo dłuższy i szerszy niż u typu
nordycznego, przy budowie jednak harmonijnej, tak
że osobnicy tego typu nie robią wrażenia krępych
czy przysadkowatych. W budowie kończyn dolnych
uderza stosunkowo krótkie udo w porównaniu z pod-
udziem. Stopy, i dłonie małe ale o kształcie wydłu-
żonym i wąskim.

Typ armenoidalny. Podobnie jak dwa po-
ne. przedstawiciel rasy nordycznej a. Czekanowski). przednie typy, typ armenoidalny tworzy jedną
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Ryc. 117. Typ rasowy śródziemnomorski (gl. — 73, t w . — 94, nos — 64, oczy piwne (4),
włosy ciemne (V) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.).

Ryc. 11S. Przedstawicielka rasy śród-
ziemnomorskiej (E. v. Eickstedt).

z zasadniczych ras białej odmiany. U elementu tego uderza ciemna pigmentacja oczu
i włosów, przy czym włosy są zazwyczaj kruczoczarne o granatowym odcieniu. Skóra nato-
miast jest matowobiała, opalająca się na kolor śniady. Całe ciało jest silnie owłosione.
Mózgoczaszka typu armenoidalnego posiada długi szereg bardzo charakterystycznych właściwości.
Przede wszystkim jest wysoka, widziana z góry ma kształt prawie okrągły, czoło prawie proste
lub wypukłe o słabo zaznaczonej gładziźnie i braku zgrubień nadoczodołowych. Potylica jest wąska,
płaska, opadająca pionowo ku podstawie, tak że tyłogłowie robi wrażenie jakby ściętego. Równie
bardzo charakterystyczne właściwości posiada twarzoczaszka. Twarz jest pełna, jakkolwiek nie
okrągła, zwężająca się na kształt trójkąta ku dołowi. Zasadniczo jednak twarz jest średnio szeroka
lub wąska. W dużych, wysokich i szerokich, prawie okrągłych oczodołach osadzone są płytko duże,
często wypukłe oczy. Odległość między wewnętrznymi kątami oczu niewielka. Nos jest duży,
mięsisty, silnie wystający. Nasadę ma wysoką i wąską. Grzbiet z profilu ma kształt wypukły lub
orli. Skrzydła nosowe grube, przegroda nosowa długa i dość cienka. Usta są średniej wielkości
o pełnych wargach, ale niezbyt grubych, przy czym warga górna jest krótka a dolna często lekko

Ryc. 119. Przedstawiciel rasy śródziemno-
morskiej (E. v. Eickstedt).

Ryc. 120. Typ rasowy armenoidalny (gł. 84, t w . — 87, nos — 53, oczy piwne (5)j włosy
ciemne (X) (Fot. 2. Perzanowski. CIWF.).
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Ryc. 121. Przedstawicie] ka rasy armenoidalnej (Fot. T. Henzel).

wywinięta. Żuchwa jest mała,
niska i wąska. Wzrost średni
lub ponad średni. Tułów stosun-
kowo długi o wypukłym kształ-
cie klatki piersiowej. W kończy-
nach dolnych uderza krótkie
stosunkowo podudzie w porów-
naniu z udem.

Typ północno-zachodni,
uchodzący za mieszańca rasy
nordycznej i śródziemnomor-
skiej. Najcharakterystyczniejszą
właściwością tego typu jest bu-
dowa twarzy. Posiada on zasad-
niczo twarz dość szeroką, przy
czym uderzająca jest tutaj nie
szerokość jarzmowa, ale szero-

kość szczęki górnej. Z tą szeroką górną częścią twarzy łączy się wysoka, silna, nieco w tył cofnięta
żuchwa, tak że całość kształtu twarzy, ujęta wskaźnikiem morfologicznym twarzy, robi wrażenie
wąskiej. Wyraźna dysharmonia zachodzi tu zatem między wysokością licową górną a wysokością
żuchwy. W związku z tą dysharmonia w budowie kośćca twarzy pozostaje też i uderzająca zazwyczaj
nieregularność rysów twarzy. Tak np. nos jest wyraźnie za krótki, dostosowany do niskiej części
górnotwarzowej, natomiast wyraźnie nie zharmonizowany z całkowitą wysokością twarzy. Ogólny
kształt nosa może być różny, tak wąski jak i szeroki, podobnie i profil grzbietu nosa. Czaszka typu
północno-zachodniego jest zasadniczo nieco dłuższa i węższa niż typu nordycznego, o czole nieco
szerszym. Oczodoty są małe, niskie, czworoboczne. Tak barwa włosów jak i oczu może być różna,

wahająca się między
granicami zakreślo-
nymi przez obie ra-
sy macierzyste. Czę-
sta jest dysharmonia
pigmentacyjna, mia-
nowicie jasne włosy
kojarzą się z ciem-
nymi oczami lub od-
wrotnie. Tak wzrost
jak i ogólna budowa
ciała zdają się wy-
kazywać dużą skalę
zmienności.

Typ subnor-
d y c z n y, uważany za
mieszańca rasy nor-
dycznej z rasą łapo-
noidalną. Ponieważ
rasę laponoidalną można by do pewnego stopnia uwa-

122. przedstawiciel rasy amumoidatnej (j. Czekanowski). żać za antytezę morfologiczną rasy nordycznej, przeto

Ryc. 123. Typ póln.-zachodni, mieszaniec
nordyczno-śródziemnomorski (gł. — 75,
tw. — 100, nos— 54, oczy piwne (7), włosy
ciemne (T) (Fot. Z. Perzanowski.CIWF.).
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Ryc. 124. Typ pól .-zachodni, mieszaniec nordyczno-śródziemnomorski Ryc. 125. Typ półn.-zachodnią mieszaniec
(gf. — 81, tw. — 88, nos — 58, oczy piwne (4), włosy ciemnoblond (Q) nordyczno-śródziemnomorski (g!. — 79,

(Fot. Z. Perzanowski. CIWF.)- tw. — 86, nos — 71, oczy jasne (11), włosy
ciemne (V) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.)

u mieszańców tych dwóch form zmienność cech jest bardzo duża. Pigmentacja typu subnor-
dycznego jest zasadniczo jasna, jakkolwiek wyraźnie ciemniejsza od typu nordycznego. Stosun-
kowo najczęściej zdarzają się oczy zielonkawe, a włosy ciemnoblond lub szatynowe. Względnie
nieduża głowa odznacza się kształtem najczęściej okrągłym, tak że osobnicy tego typu są zazwyczaj
krótkogłowi. Twarz okrągła, pełna, z wystającymi często lukami jarzmowymi. Oczy dość głę-
boko osadzone, szpara oczna pozioma, wykazuje jednak czasami asymetryczną skośność, jak
również i niejednokrotnie ślad fałdy mongolskiej, czasem na jednym tylko oku. Nos różnych
kształtów, najczęściej jednak średnio szeroki o grzbiecie falistym. Wzrost średni i ponad średni, czę-
sto silna budowa ciała. W obrębie typu subnordycznego można wyróżnić trzy warianty, z których
jeden stanowi typową formę pośrednią między rasą nordyczną a laponoidalną, dwa zaś inne zbli-
żają się cechami, zwłaszcza twarzy, do swych ras macierzystych.

Typ sublaponoidalny, uważany za mieszańca rasy laponoidalnej i śródziemnomorskiej.
Na pierwszy rzut oka wywiera
wrażenie dużego podobieństwa

Ryc. 126. Typ subnórdyczny, mieszaniec
nordyczno-laponoidalny (gł.—89, tw.~-82,
nos — 59, oczy niebieskie (14), włosy ja-

sne (J) (Foi. Z. Perzanowski. CIWF

Ryc. 127. Typ subnordyczny, mieszaniec
nordyczno-laponoidalny (gł. — 89, tw. — 77,
nos — 59, oczy siwe (12), włosy szatyno-

we (S) (Fot. 2. perzanowski. CIWF.).

Ryc. 128. Typ subnordyczny,
mieszaniec nordyczno-laponoidalny

(E. v. Ekkstedt).



CZŁOWIEK, JEGO RASY I ŻYCIE

Ryc. 129. Typ sublaponoidalny, mieszaniec
łap on oidalno -śródziemnomorski (gl. — 81,
tw. — 84, n. —• 74, oczy ciemne (2), włosy
ciemne (T) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.).

Ryc. 130. Typ sublaponoidalny,mieszaniec
łap ono i dalno-śródziemnomorski (gł. •—-79,
tw. — 82, n. — 75, oczy piwne (6), włosy
ciemne (4) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.).

Ryc. 131. Typ licoralny, mieszaniec Śród-
ziemnomorsko- armenoidalny (gł. — 83,
tw. — 83, n. — 57, oczy piwne (5), włosy
ciemne (T) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.).

do rasy laponoidalnej, bliższe jednak rozpatrzenie jego cech wykazuje wyraźne różnice. Przede
wszystkim kształt głowy jest bardziej wydłużony, tak że zaliczyć go można do podkrótkogłowców,
czaszka jest przy tym wysoka. Twarz jest szeroka, o wydatnych, ku przodowi wysuniętych łukach
jarzmowych. Czoło niskie, jednak znacznie szersze niż u typu laponoidalnego, nieco w tył po-
chylone, o silnie rozwiniętej okolicy nadoczodołowej. Nos średnio szeroki o niskiej i szerokiej
nasadzie, również szerokim grzbiecie i zwykle wklęsłym profilu. Nos jest dość duży i znacznie
więcej ku przodowi wysunięty aniżeli u typu laponoidalnego. Żuchwa jest wysoka, o kątowatym
podbródku i szeroko rozwartych kątach. Oczy z reguły ciemne, niekiedy zielonkawe lub szarawe,
osadzone są w małych, niskich i szerokich oczodołach. Czasami występuje fałda mongolska. Włosy
ciemne o wyraźnym odcieniu rudawym są zwykle grube i proste. Skóra barwy płowej. Wzrost
średni, ogólna budowa silna, przysadkowata, o szerokim i długim tułowiu.

Typ litoralny, mieszaniec rasy śródziemnomorskiej i armenoidalnej. Czaszkę tego typu
można zaliczyć do form pośrednio- lub podkrótkogłowych. Widziana z góry przedstawia kształt

owoidalny. Twarz średnio sze-
roka, owalna, o nie wvsfaiacvch

Ryc. 132. Typ litoralny, mieszaniec śródziemnomorsko-armenoidalny (gł. '—81, tw. — 82,
n. — 55,^ oczy ciemne (3j3 włosy ciemne (T) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.)-

Ryc. 133. Typ dynarski, mieszaniec nor-
dyczno-armenoidalny (E. v. Eickstedt).

>
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Ryc. 134. Typ dynarslu. mieszaniec nor-
dyczno-armenoidalny (gl. —• 86, tw. — 85,
nos—-57, oczy ciemne (4). włosy ciemne

(T) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.)-

Ryc. 135. Typ dynarski, mieszaniec nor-
dyczno-armcnoidalny (gł. — 83, tw. —- 93,
nos — 55, oczy piwne (5), włosy szatyno-

we (S) (Fot. Z. Perzanowski. CIWF.).

Ryc. 136. Typ alpejski, mieszaniec lapono-
idaino-armenoidalny (gł. — 88, tw. — 87,
nos — 63, oczy ciemne (4), włosy ciemne

(U) (Fot. 2. Perzanowski. CIWF.).

łukach jarzmowych. Nos dość wąski, mięsisty, o szerokawej nasadzie i niezbyt wąskim grzbiecie.
Grzbiet nosa z profilu ma kształt prosty, niekiedy jednak wypukły lub orli. Osobnicy typu litoral-
nego charakteryzują się ciemną pigmentacją zarówno oczu jak i włosów oraz śniadą skórą. Włosy
są silnie faliste o krótkich falach. Brwi często zrośnięte. Wzrost średni, wyraźnie wyższy od typu
śródziemnomorskiego, ogólna budowa ciała nie tak harmonijna jak u śródziemnomorskiego, raczej
przysadko wata.

T y p dynarski, mieszaniec rasy armenoidalnej i nordycznej. Pigmentacją zasadniczo ciemna,
jakkolwiek zdarzają się osobnicy posiadający jasnozielone lub szare oczy przy ciemnej barwie włosów
i szatyni, nawet dość jaśni, opiwnej barwie oczu. Skóra najczęściej biała. Kształt głowy rozpatrywanej
z góry okrągły, potylica zazwyczaj spłaszczona, jak u rasy armenoidalnej. Twarz długa i równocześnie
szeroka, o wydłużonym kształcie, oczodoły duże i wysokie. Rysy twarzy zazwyczaj ostre i wy-
raziste, żuchwa mała, niska i wąska o wyraźnie zarysowanym pod-
bródku. Nasada nosa wysoka, wąska, o grzbiecie również wąskim,
z profilu prostym lub garbatym, skrzydła nosowe grube, koniec
nosa zaostrzony. Typ dynarski posiada wzrost ponad średni i wysoki,
krótki tułów oraz długie kończyny dolne. Ogólna budowa wysmukła,
ale zazwyczaj silnie zbudowana, klatka piersiowa szeroka i wypukła.

Typ alpejski, mieszaniec rasy armenoidalnej ilaponoidalnej.
Typ ten jest ciemno pigmentowany, wzrostu niskiego lub śred-
niego, wybitnie krótkogłowy o twarzy średnio szerokiej lub wą-
skiej, wąskim lub średnio szerokim nosie o profilu różnego kształtu.
W budowie czaszki od typu dynarskiego wyróżnia go węższe czoło
i szersza potylica, niższa czaszka oraz niższe oczodoły. W opra-
wie oka uderza gruba i ciężka powieka górna; występować może
niekiedy wyraźna fałda mongolska lub też jej ślad. Wyraźna róż-
nica z typem dynarskim występuje jednak w budowie ciała.
Typ alpejski jest raczej krępy, dobrze umięśniony., o drugich koń-
czynach górnych a krótkich dolnych, o stopie i dłoniach drobnych,
krótkich ale dość szerokich.

Ryc. 137. Typ alpejski, mieszaniec Iapono-
idalno-armenoidalny (gl. — 86, tw, — 82.,
nos-— 59, oczypiwnozielonkawe (8), włosy
ciemne (U) (For. Z. Perzanowski. ClWF.).
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Ryc. 138. Przedstawicielka rasy orientalnej
(Fot. F. O. Koch).

Typ orientalny, uważany za
jeden z zasadniczych elementów
rasowych w białej odmianie. Pig-
mentacja jego jest bardzo ciemna
jak na biały składnik. Włosy są kę-
dzierzawe, kruczoczarne, czarne
bardzo są również i oczy, tak że
nieraz trudno odróżnić źrenicę od
tęczówki, skóra śniada z jasno-
brązowym odcieniem. Osobnicy
tego typu mają głowę wydłużoną
o dość szerokim czole a wąskiej
potylicy. Twarz jest wysoka o nie
wystających łukach jarzmowych,
oczy duże, szpara oczna pozioma
o charakterystycznym migdałowa- Ryc. 139. Przedstawiciel rasy orientalnej

(The Nat. Geogr. Mag.).
tym wykroju. Budowa ciała smukła,

wzrost ponad średni, kończyny dolne jak i górne słabo umięśnione, o wąskich, długich dłoniach,
stopach i palcach.

J. Czekanowski uważa typ orientalny za przejściową formę między odmianą białą a czarną.
Dotychczas nie zostały typologicznie wyodrębnione mieszane formy rasy orientalnej z innymi

rasami białej i żółtej odmiany. Znamy jedynie bliższe szczegóły o niektórych mieszańcach jego
z czarną odmianą, typ ten bowiem stanowi jeden z głównych składników nie tylko ludów semic-
kich, ale i chamickich.

ODMIANA CZARNA
Charakterystyka ogólna. Typy antropologiczne odmiany czarnej; nigrycki, austro-afrykariski, pigmejski, negroi-

dalny, meridionalny, mediterranoidalny, australoidalny.
Osobnicy należący do odmiany czarnej charakteryzują się ciemną barwą skóry o dość znacznej

skali wahań, ciemnymi oczami i ciemnymi włosami. Kształt włosów jest zasadniczo wełnisto-
kędzierzawy, włosy o przekroju wydłużonego owalu lub kształtu
nerkowatego są
sierpowato osa-
dzone w skórze.
Wna j skra jniej sze j
formie uwłosienie
głowy występuje
w postaci tzw.
włosów fil-fil.
Polega ono na zwi-
janiu się większej
liczby (25 — 30)
sąsiadujących ze
sobą dwuwłoso-
wych grupek w

Ryc. 140. Włosy fil-fil. Buszmsn
(R. Martin).

zbite, płaskie stoż-
ki, występujące

Ryc. 141. Prognatyczna czaszka odmiany czarnej
(K. Martin).


