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НЕКЕ АНТРОПОЛОШКЕ ОДЛИКЕ СТАНОВНИКА 
БОКЕ КОТОРСКЕ У XVIII ВИЈЕКУ 

Током XVIII вијека догодиле су се крупне етничке промјене које су се одразиле посебно 
на структуру становништва и   његове антрополошке одлике. Захваљујући архивској грађи 
Архива  Херцег  Нови    (фонду  Топаљске  комунитад,  књ.  10)    дате  су  неке  антрополошке 
карактеристике херцегновских помораца у другој половини XVIII вијека. 

Кључне  речи:  културноисторијске  прилике,  поријекло  становништва,  друштвена  и 
старосна структура, године старости, физички изглед: висина и  боја косе. 

Доба рађања научне дисциплине са чијим именом и започиње наслов овог рада су 
средина и крај XVIII вијека. 

Егзактна научна истраживања, која су омогућила потпуније упознавање човјека и 
његовог  мјеста  у  систему живе  природе,  отпочела  су  са  развојем  антропологије  као 
науке  средином  XIX  вијека.  Самим  тим  уследила  су  систематска  и  планска 
проучавања  фосилних  остатака  човјекових  предака  из  ранијих  фаза  у  наведеном 
периоду. 

Дакле,  потребно  је  описати  вијек  који  је  остао  за  нама,  односно  дати 
антрополошке одлике становника једног краја у њему из времена у коме су се зачели 
и први покушаји рада у овој области. 

Професор Живко Микић у свом раду О савременим истраживањима скелетних 
популација  на  тлу  Југославије,  наводи  "да  антрополошки  налази  који  се  датују  у 
период  после  XVI  века  још  нису  ископавани,  тако  да  би  се  могло  констатовати  да 
недостаје  та ′позната′  карика  у  хронолошком  ланцу  истраживања  према  рецентном 
становништву Југославије". 

Узимајући  у  обзир  само  ову  чињеницу,  те  полазећи  од  посебног  ка  општем, 
смјештајући  индивидуу  и  њену  ширу  заједницу  у  један  историјски  процес,  мада 
релативне  и  уз  ризик  многих  недостатака,  забиљежит  ћемо  извјесне  антрополошке 
одлике становника из XVIII вијека са простора сјеверозападне Боке Которске. 

Период  од  друге  половине  XVII  вијека  и  XVIII  вијек  имају  велики  значај  за 
етничку историју Боке Которске, нарочито њеног сјеверозападног дијела. 

Значајне  историјске,  друштвене  и  економске  промјене  омеђиле  су  ово  вријеме  и 
пресудно су утицале на етнички састав становништва. 

Процеси  ратних  догађања  током  два  рата:  Кандијског  (16451669)  и  Морејског 
(16841699)  утицали  су  и  одразили  се  на  формирање  нове  етничке  структуре 
становништва сјеверозападне Боке, која је два вијека била под турском власти док је 
преостали дио залива био под влашћу Млечана.
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Ратна  збивања  око  освајања  и  заузимања  ХерцегНовог  и  Рисна  од  стране 
Млечана  крајем  XVII  вијека  једна  су  од  веома  битних  чињеница  које  су 
проузроковале  миграције.  Осим  тога,  хајдучке  активности  из  друге  половине  XVII 
вијека, које на овим просторима нису биле само успутна појава већ су се вишеструко 
одражавале  на  живот  становништва,  како  овог  дијела  Боке  тако  и  њеног  залеђа, 
претходиле  су  једном  већем  миграционом  таласу  који  је  почетком  XVIII  вијека 
запљуснуо ову обалу. 

Становништво  из  Херцеговине  и  у  мањем  броју  из  Црне  Горе  населило  је  ове 
просторе  и  тиме  промијенило  његову  етничку  структуру.  Демографске  и  етничке 
промјене пратила је и смјена власти, као и глобалног друштвенополитичког система. 
Готово  цјелокупно  турско  становништво,  осим  мањег  броја  оних  који  су  из 
Мухамедове вјере прешли у хришћанску вјеру или јој се вратили, иселило се са ових 
простора. 

У  великом  броју  новодосељени  православни  живаљ,  борбеног  духа,  жилав  и 
упоран  био  је  потребан  млетачким  властима  ради  оживљавања  ратом  опустјелих 
крајева,  те  и  ради  чувања  и  одбране  нових  државних  граница.  За  узврат 
новодосељеници су добили погодности чији је циљ био да их трајно задржи у новом 
крају,  а  најважнија  је  дукал  млетачког  дужда  Корнелија  од  14.  јула  1718.  године 
којим  је  становницима  Крајине  новске  било  дозвољено  да  на  Топли,  као  што  су 
молили,  оснују  општину  –  комунитад.  Народ  је  имао  право  да  између  себе  бира 
капетана и  четири  судије,  као и писара,  који  су  били на  челу  општине,  а бирани су 
сваке године. Имали су широка овлашћења: судили су у грађанским споровима, али 
су у пракси судили и у кривичним споровима примјењујући обичајно право. Значајно 
је  истаћи  да  су  тада  добили  право  "слободно  као  и  до  сада  живјети  у  својој 
православној  вјери  GrecoServiano,  а  да  их  нико  за  то  не  смије  узнемиравати,  и  да 
могу поправљати своје цркве и манастире кад год нађу за потребно". 

Двије  тачке  дукала  односиле  су  се  на  побољшање  услова  живота,  то  јест 
додељивање  земље  и  ослобађање  од  царина  на  извоз  домаћих  производа  у  друге 
крајеве  Млетачке  републике.  Сједиште  комунитади  било  је  на  Топлој  у  цркви  св. 
Спаса, чији је печат комунитад употребљавала. 

Посебно  је  значајна чињеница да  је сва кореспонденција ове комунитади вршена 
на народном језику, ћириличним писмом. 

Насељавајући  се  у  овај  крај,  новодосељеници  су  затекли  извјестан  број 
старосједилаца исте вјере, са којима су заједно, без обзира на природне и друштвене 
факторе, преживљавали нове адаптивне процесе. 

Веома  брзо  они  су  се  уклопили  у  нове  географске,  економске  и 
друштвенополитичке  процесе,  мада  су,  нарочито  у  првим  годинама,  снажно  били 
везани за своје етничко залеђе, односно за своје матичне области. Током адаптивног 
процеса из основа мењају свој земљораднички и пастирски начин живота, стварају и 
развијају  привреду,  посебно  поморску,  за  што  је  била  потребна  и  стручност  и 
умјешност у овом за њих потпуно непознатом позиву. Захваљујући својим духовним и 
физичким  снагама,  веома  брзо  су  се  издвојили  и  економски  оснажени  појединци, 
носиоци  капитала  и  друштвених  функција,  што  је  условило  стварање  једне  нове 
етничке структуре становништва. 

Ризикујући  да  ослањањем  првенствено  на  архивске  изворе,  јер  других 
расположивих  за  сада нема,  овом раду  ускратимо прецизност и потребну  стручност 
кад су у питању антрополошке одреднице, навест ћемо их макар и у назнакама, и то
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онако како су то вриједно побиљежили домаћи писари и млетачки нотари, дајући нам 
макар и оквирно физички опис појединих структура становништва. 

Као  што  смо  већ  нагласили,  претходница  миграцијама  из  Херцеговине  и  Црне 
Горе биле су хајдучке активности на подручју Боке Которске, и то у периоду од 1648. 
године  па  до  краја  XVII  вијека.  Херцегновско  залеђе  од  почетка  хајдучије  постаје 
подручје постепеног насељавања хајдучких породица. Которски провидур и млетачке 
власти  морали  су  непрекидно  понављати  да  четовање  без  провидурове  дозволе 
никако није дозвољено, али се истовремено срећу многи прекршиоци. 

Сачувани  су  до  данас  многи  судски  процеси  и  истражни  поступци  о  гоњењу 
хајдука због недозвољених радњи. Захваљујући сачуваној архивској грађи, могућно је 
установити  и  нешто  о  самом  изгледу  хајдука,  који  су  се,  због  својих  или  туђих 
прекршаја,  то  јест  као  кривци  или  свједоци,  појављивали  у  судској  канцеларији  у 
Котору.  Нотар  их  биљежи  као  младе,  "раста  високог"  или  крупне  грађе,  црвене  у 
лицу,  са  брковима,  док  је  боја  косе  била  од  црне  или  смеђе  до  плаве.  Тако  се  за 
саслушаног  и  ухапшеног  хајдука  Ивана  Милошева  из  Требиња  (25.  априла  1687. 
године) каже: "un giovine di statura bassa, rasso in testa, con zuffo, capelli negro, et 
principio de mustachi...", а за ухапшеног Тодора Ивановића из Пријевора: "di statura 
crescente capeli costagno"..., док  је Вујан пок. Милоша из Трешњева: "un huomo di 
statura  alta,  capelli  mustachi  biondi...",  а  Томо Мустуровић  "un  huomo  di  statura 
ordinaria, testa rosa, con zuffo di pel castagno e mostachi simili...". 

У  књизи  Либро  од  комунитади  Топле  државе  новске  од феди  и  од  бродова  за 
патенте, сачуваној у архивском фонду топаљске комунитади из XVIII вијека Архива 
ХерцегНови,  налазе  се  преписи  увјерења  издаваних  појединцима,  у  којима  се 
потврђује  колико  се  година  одређено  лице  бавило  поморством.  Поред  основних 
личних података, пружени су и подаци о физичким одликама појединца. Сачувано је 
31  увјерење  дато  поморцима  са  простора  топаљске  комунитади,  од  чега  је  њих  14 
било са Топле. Ти поморци су били у старосној доби од 24 до 63 године. 

Од  овог  броја  14  лица  је  било  у  доби  од  20  до  30,  односно од  30  до  40  година. 
Двоје  је  било  старо  41  односно  44  године,  а  једно  лице  је  имало  63  године. Мада 
релативни, сачувани су и извјесни антрополошки подаци. Ослањајући се на нестручан 
и субјективан суд писара топаљске комунитади, наилазимо на податке о расту и боји 
косе ових становника. За 20 помораца се каже да су "раста средњега", за шест "раста 
високог", а за једног "раста башета" (малог). "Длаке на костање" (смеђи) имало је 20 
помораца,  четири  је  било  црне  косе,  а шест  "шкуре"  (тамне).  За  боју  косе поморца 
Стојановић Марка  из  Крушевица,  који  је  имао  63  године,  каже  се:  "длаке  гризане" 
(сивсијед) (табела 1). 

Мада вријеме о коме је овдје било ријечи припада, историјски посматрано, самом 
крају  средњег  вијека  и  почетку  новог  историјског  раздобља,  познато  је  да  је  у 
развијеном  средњем  вијеку,  који  је  у  историјском  смислу  окарактерисан  већ 
националном  свијешћу  и  формирањем  феудалних  држава,  такође  код  нас 
окарактерисан антрополошким серијама које су већ у просјеку изразито брахикране. 
Динарски  антрополошки  тип  је  у  изразитој  доминацији  у  поређењу  са  осталим 
становништвом, а масовно се срећу скелети врло робусне грађе. Уз ове констатације, 
међутим,  била  би неопходна даља  свеобухватнија  истраживања, мада  је  и  наведене 
податке  о  неким  антрополошким  одликама  једног  дијела  популације  на  простору 
сјеверозападне  Боке  Которске  у  XVIII  вијеку  могућно  посматрати  у  наведеним 
оквирима и до сада проученим скелетима.
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Овим  кратким  освртом  наговијештена  су  будућа  истраживања,  па  се  без  неких 
већих  претензија  настојало  да  се  наговијесте  узроци  који  су  довели  до  формирања 
нове  етничке  групе  на  простору  Боке  Которске,  те  и  како  је  дошло  до  мијешања 
становништва  и  њиховог  премјештања  из  једне  у  другу  област,  а,  самим  тим,  за 
посљедицу је имало развој материјалне и духовне културе, чему су снажан печат дали 
акултурацијски  процеси,  утицај  старосједилачке  културе,  као  и  култура  са Истока и 
Запада. 

У својој књизи Списи из антропологије и историје Вилхелм фон Хумболт каже: 
"Оно што  јесмо мора бити забиљежено потпуно и одређено, али не треба да будемо 
приказани као мртви део истргнут из читаве слике тог времена, него као жива карика 
међусобно повезаног низа  узрока  који  заједнички делују, као производ снага које су 
деловале пре нас и, напослетку, као избор других, нових снага које ће тек доћи". 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  Ж.  М  и  к  и  ћ,  О  савременим  истраживањима  скелетних  популација  на  тлу  Југославије, 

Етноантрополошки проблеми св. 4, Београд 1989. 
2. В и л х е л м  фон  Х у м б о л т, Списи из антропологије и историје, Нови Сад 1991. 
3.  П.  В  л  а  х  о  в  и  ћ,  Старост  људског  рода  у  светлу  савремених  научних  открића,  Гласник 

антрополошког друштва Југославије св. 18, Београд 1981. 
4. Е. Е. Е в а н с  П р и ч а р д, Социјална антропологија, Београд 1983. 
5. Хајдуци у Боки Которској 16481718, приредио Милош Милошевић, ЦАНУ, Титоград 1988. 
6.  Д.  Р  а  д  о  ј  и  ч  и  ћ,  Топла  –  етничка  и  културноисторијска  заједница  у  XVIII  вијеку,  докторска 

дисертација, рукопис. 

И З В О Р И 
 Архив ХерцегНовог, архивски фонд Топаљска комунитад, књ. 10. 
 Историјски архив Котор, архивски фонд, Управнополитички списи ванредних провидура Млетачке 

републике, VI, 204207; VI, 210212; VI, 196199; VI, 198. 

Dragana RADOJIČIĆ 

SOME ETHNIC AND ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 
POPULATION OF THE NORTHWESTERN BOKA  IN XVIII CENTURY 

Some anthropological characteristics of  the population of the region of Herzegovina were described in the time 
which was filled with cultural and historical events. The anthropological data was gathered in a unique way, on the 
basis  of  archive  material,  that  is  on  the  basis  of  records  considering  seamanship  that  were  kept  by  Topaljska 
komunitad. Thanks to the saved data we acquired information about one structure of the population, as well as about 
anthropological characteristics. It was possible to find out something more about the age of seamen in the other half of 
XVIII century, and about their physical appearance. Census taker noted their height (growth) and colour of their hair 
along with age, personal name, family name and names of parents. For easier understanding of this kind of the source 
which was the basis for the writing of this work a copy of one original sailing certificate was added in supplement.


