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ПРВИ РЕЗУЛТАТИ АНТРОПОЛОШКЕ МУЛТИВАРИЈАБИЛНЕ 
СТАТИСТИЧКЕ ОБРАДЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ НЕКРОПОАЕ 

Y ВИНЧИ (БЕЛИ БРЕГ )

Налазиште Винча, од кога ттотиче и 
епонимни назив жултуре млађег неолита 
на Балканском .полуострву, лоцирано je око
15 km југоисточно од Београда, на самој 
обали Дунава. Године 1978. почело ce са 
новим вишегодишњим оистематским иско- 
павањима. Утврђено je да  најплићи слој 
припада средњем веку и обухвата негсро- 
полу. Његова дубина <се креће највише до
1 m, насупрот праисторијским слојевима 
који ce -спуштају до око 10 m  дубине.

Прве оредњовековне гробове y Винчи, 
који су свакако морали п.рипадати овој 
истој некрополи, открио je још 1930. годи- 
нс М. Васић (1932), али je број тих гробо- 
вг остао непознат. Током археолошког за- 
хвата 1978. године иокопано je преко 500 
'индивидуалних скелета, што чини при- 
ближно само четвртину ове велике некро- 
поле (претпоставља ce да садржи између 
2.000 и 3.000 гробова)- да би ce 1980. број 
ископаних скелета приближио једној хи- 
љади. С обзиром да je обављена потггуна 
биостатагстичка обрада ове неирополе, она  
je no свом обрађеном антрополошком са- 
држ ају уједно >и највећа средњовековна не- 
кропола на 'југословеноком тлу (насупрот 
оним некрополама из којих антрополошки 
материјал кије 'ни подигнут, или пак није 
сачуван за антрополошку обраду). Према 
археолошким критеријумима, некропола 
Бели Брег y  Винчи датује ce  y временско

раздобл.е између XI и XII до XIV века 
(Вујовић-Марјановић Г , 1982).

За прву ф азу  антрополошке обраде, по 
методским правилима Р. Мартина (1957), 
издвојено je 576 индивидуалних скелета.' 
Од тога броја 204 (34,9%) припада узрасту  
до 19 година живота. Мушком полу припи- 
сано je 243 (39,3%) скелета, a женском полу 
112 (22,4%). У«упно 17 окелета (или 3,4%) 
није имало очуване елементе полно-мор- 
фолошке припадности, с тим што je утвр- 
ђено да сви ти скелети припадају особама 
са завршенгим морфолошним развојем ко- 
стију (од око 30. године живота па до ду- 
боке старости).

Ј1обан>оке мере, као и мере дугих ко- 
стију посткранијалноr окелета, узете су  
од 106 мушкараца и 39 жена. Добијени ло- 
бањски индекси су показали да су мушке 
лобање y  просеку мезокране, хипиокране, 
акрокране, хипсикефалне, еуриметопне; 
имају средње високо горње лице, високо 
моделоване очне дупље и средње широк 
носни отвор. У просеку, виоина тела му- 
шкараца (израчуната ло методу Е. Бреи- 
тингвра, 1938) кретала ce од  1.690 до  
1.717 mm.

* Антрополошку обраду скелета омогућио 
je Одбор САНУ за истраживања Винче, па за 
остварену сарадњу изражавам дужну захвал- 
ност.
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ВИНЧА  — брахикрана мушка лобања (бр.522) 
Vinca — Brachycranial skull of a male (No. 522)

Ж еноке лобање ce могу описати, no сво- 
јим средњим вредностима, на сличан на- 
чин: мезокран, хипсикран, акрокран, хип- 
сикефал, еуриметоп; оне имају средње ви-

соко моделовано лице, високе очне дупље 
и средње широк ноони отвор. Висина ж е- 
на, y прсксеку, кретала ce између 1.613 и 
1.616 mm (Bach, 1965).

ТАБЕЈ1А I — ВИНЧА [мушки пол] — средње 
вредности линеарних мера и  одговарајућих 

индекса субкластера I, II u  III

Лобањске 
мере по 

Р. Мартину

Сукбла- 
стер I 

(8—552)

Субкла- 
стер II 

(140—499)

Субкла- 
стер III 

(170—455)

№  1 185,7 182,2 171,3
8 135,0 140,7 152,2
9 98,0 99,3 100,3

17 138,2 147,9 143,4
20 111,4 114,3 115,2
45 126,2 137,1 134,4
48 68,5 70,8 70,0
51 36,6 39,5 39,5
52 31,4 32,0 34,5
54 24,3 25,9 23,6
55 49,2 49,8 51,3
66 97,0 108,7 101,9

8: 1 72,7 77,2 88,8
9: 8 72,6 70,6 65,9

48:45 54,3 51,6 52,1
66:45 76,9 78,8 75,8

** Апроксимативно опште растојање по 
Пенросеу (1954) израчунато je за лобање се- 
рије Винча—Бели Брег y  Антрополошком ин- 
ституту Ј. Гутенберг Универзитета y  Маинцу 
[БРД], где je аутор боравио као стипендиста 
A. В. Хумболдт-фондације.

ТАБЕЈ1А II — ВИНЧА [женски пол] — средње 
вредности линеарних мера и одговарајућих 

индекса субкластера I, II u  III

Лобањске 
мере по 

Р. Мартину

Сукбла- 
стер I 

(8—552)

Субкла- 
стер II 

(140— 499)

Субкла- 
стер III 

(170—455)

№ 1 175,0 183,2 173,0
8 142,2 136,0 140,4
9 96,5 95,0 98,4

17 145,0 140,5 138,5
20 112,2 115,0 113,6
45 126,2 126,0 131,6
48 61,5 66,6 67,0
51 37,7 37,9 40,4
52 33,0 31,2 32,6
54 22,3 24,0 24,4
55 45,2 48,9 50,6
66 96,5 95,7 102,7

8: 1 81,3 74,2 81,2
9: 8 67,9 69,9 70,1

48:45 48,7 52,9 50,9
66:45 76,5 75,9 78,0

За испитивање унутрашње структуре 
становништва на основу индивидуалног 
мултиваријабилног растојања** стоји нам, 
■из ове аредњовежовне некрополе, на распо- 
лагању око 100 потпуно очуваних лобања
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I (8— 522) il г14с,-  400 Ј III

ДЕНДОГРАМ 1 — поредак мушких лобања из 
Винчв на основу десет примарних димензија

Dendogram I — Range of men’s skulls from  
Vinca on the basis of ten primary measurements

383, 522, 192, 230, 450, 507, 322, 455/1 и 455. 
Како даље показује табела I, лобање првог 
субкластера су  долихокране [индекс 8/1 — 
72,7], y субкластеру II су мезокране [ин- 
декс 77,2], док су  y субкластеру III хипер- 
брахикране [88,8].

Кад женских лобажа y одговарајућем  
дендрограму (из техничких разлога не мо- 
же бити приказан y оквиру овога прилога) 
такође je јасно гранање y три мања кла- 
стера. Субкластеру I припадају лобање 
број 12, 261, 486 и 539. Субкластер II обу- 
хвата лобање број 138, 133, 496, 270, 518, 
338, 485 и 539, a субкластер III лобање број
158, 439, 519, 510 м 531. Како ce похазало 
на табели II (која je  дата као допуна изо- 
сталог дендрограма II за женоки пол), ж ен- 
оке лобање субкластера I и III су брахи- 
кране [имају оредњу вредност лобан»ског 
дужинско-ширшижог индекса (8/1) 81,3 од- 
носно 81,2], Лобање субкластера III пока- 
зују долихокране вредности (74,2 овог истог 
лобањоког индекса).

На табли I приказане с у  брахикрана 
мушка лобања број 522 (горе) и долихокра- 
нг. мушка лобања број 140 (доле), да би ce 
y фацијалној, латералној и вертикалној 
пројекцији показала морфолошка разлика 
између двају именованих и сасвим полар- 
них антрополошких типова лобања.

Долихокрана мушка лобања (бр. 140) 
Dolichocranial skull of a male (No. 140)

(ca свим потребним антрогголошким мера- 
ма) оба пола. Добијени дендрограм (1) јасно 
оцртава структуру унутар мушког пола. 
Оптички посматрано, y дендрограму ce ја- 
сно оцртава лранање «а  три основна суб- 
кластера. Први обухвата мушке лобање 
број 8, 534, 195, 546, 447, 500, 542, 541, 543 
и 552; други лобање број 140, 153, 214, 360, 
374, 162, 524, 530, 195, 405 и 499, док трећи 
субкластер обухвата лобање број 170, 337,
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Средње вредности субкластера III на 
дендрограму 1 (видети табелу I) репрезен- 
ТУЈУ јадну групу становника оредњовеков- 
не Винче, код којих je брахикранија изра- 
ж ена већ y  екстремној форми. У з редовно 
присуство тланокципиталије, оки ce убра- 
јају y  тгашчне представкике динарског 
антрополошког типа. Такође постоји оигни- 
фикантна сличност са осталим, временски 
синхроним изолованим грулама средњове- 
ковног становништва са југословенског тла, 
као што су H up. серије из Рашке Горе код 
Мостара, Парлова и  Пратрове Главице код 
Имотскаг, Угл>евика <код Бијељине, итд. 
(Микић, 1984). С обзиром « а  раније утвр- 
ђено језгро брахикранизације (Микић, 
1981), може ce 'Сматрати да именовани бра- 
хикрани планкоципиталнм динарски аитро- 
полошки тип љ уди гиредставља заправо 
ajToxTOHO станавништво централног и за- 
падног Балкана. Чињеница да je тај ста- 
роседелачки део становништва на југосло- 
венском тлу много вшпе заступљ ен него 
што je  то елучај са осталим 1серијама за- 
падних аи источних Словена на европском 
пространству, указује да je  славизација на 
првом месту језички, a не биоантрополо- 
шки процес, 'како .ce то врло често мисли. 
Јер, показало ce да су  јасно издвојене гру-

пе средњовековног становвиштва после XI/
XII века, значи неколико 'столећа после 
словенске експанзије, сачувале своје ан- 
трополошки аутохтоно порекло, тј. при- 
падност динараком антрополошком типу. 
Поред «аведених «еколико Винчи оинхро- 
них серија, y  овом контексту биоантропо- 
лошке консолидације Треба поменути и 
хронолошии млађе серије, као пгго су  Гла- 
вица и Кулине код Кооовоке Митровице, 
Над лугом код Костолца, Врбас, Сомбор и 
Сента y Бачкој, Брестовик јужно од Бео- 
града, Ново Брдо ход Приштине, као и 
део серије Грудине—Чипул>ић код Бугој- 
-на. Код (Свих ових серија каоног средњо- 
вековног становништва супстратни део je 
брахккрани, без утицаја других антрополо- 
шких типова. —  У антрополошком садржа- 
ју ових ових серија/некропола нису y  ве- 
ћем брају констатовани прелазни типови 
између динароког брахикраног и  робустног 
лептодолихоморфног (словвнског, сасвим 
условно речено), па je постављена хипоте- 
за да није дошло до потпунијег сажима- 
ња, тј. да су  на овом тлу постојале рела- 
тивно чврсте брачне границе између ста- 
роседелачког становништва и  новоприспе- 
лих Словена. Промене су  вероватно «а-  
ступиле тек после XV века.
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