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Научне расправе о етногенези балканских и других народа заузимају 
значајно место у научном делу професора Ника жупанича. На Балканс-
ком полуострву открио је пелазгијски праисторијски етнички супстрат 
(Пелазги). Пратио је етнички развој Јелина, Фрижана, Мижана, Илира, 
Трачана, Албанаца, Римљана и осталог становништва на Балканском по-
луострву. Проучавао је све јужнословенске и словенске народе. Утврдио 
је да се порекло становништва Балканског полуострва научно може от-
крити само кроз анализе научних чињеница у оквиру етно-антрополошке 
повезаности Европе, Азије и северне Африке.
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општији осврт

Крај XIX и прва половина XX века дала је известан број стваралаца који 
су јужнословенску науку о човеку и људском друштву на најбољи могући 
начин уводили у међународне оквире. Неки од њих су били утемељивачи 
нових научних дисциплина које су се тек појављивале и на међународном 
плану. Међу таквим посленицима значајно место припада Нику жупаничу 
(1876–1961) који је својим стваралаштвом веома много задужио науку о чо-
веку и развоју људских заједница у минулом времену. Уз то, Нико жупанич 

1 Овај рад је саопштен 1. XII 2006. године на Међународном научном скупу који је, пово-
дом 130-те годишњице рођења професора Ника жупанича, организовало Одељење за етно-
логију и културну антропологију Филозофског факултета, Универзитета у Љубљани, чији је 
оснивач био проф. др Нико жупанич.
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је био изузетан научни посленик који је својој домовини Словенији дао ве-
лики допринос. Између осталог, основао је Етнографски институт (1921), 
као и Етнографски музеј у Љубљани (1923) и као директор руководио њи-
ховим радом до 1940. године. Утемељио је научни часопис „Етнолог“ и 
уредио 13 бројева (1926–1940). Основао је 1940. године на Филозофском 
факултету у Љубљани Семинар а потом и Одсек за етнологију и руководио 
наставно-научним радом све до одласка у заслужену пензију 1957. године, 
настављајући и даље с научним активностима.

животопис

животопис др Ника жупанича, ђака, студента, војника, научника, ми-
нистра, професора универзитета, члана Српске академије наука, члана Ма-
тице српске у Новом Саду, члана појединих научних друштава у иностранс-
тву, тесно је повезан с његовим научним стваралаштвом. жупанич је рођен 
у селу Грибље, на реци Купи, у Белој Крајини, у Словенији 1. XII 1876. 
године. Основну школу завршио је у Грибљу а гимназију у Новом Месту 
(1897). Студирао је у Бечу на Групи за историју, географију, етнологију, ан-
тропологију и праисторијску археологију, јер за време Аустроугарске није 
било универзитета у Словенији. На основу дисертације „досељавање Сло-
вена на Југ“ (die anknuft der slowenen in suden) (1903) промовисан је на 
Универзитету у Бечу за доктора филозофских наука. Школске 1904/5. годи-
не налазио се на студијском боравку у Минхену. Године 1906. постао је про-
фесор приправник на Терезијанској академији у Бечу, а затим се усавршавао 
у антропологији у антрополошким институтима у Цириху и Базелу.

Своју словенску и јужнословенску оријентацију Нико жупанич је у 
Бечу испољавао покретањем (1901) часописа „Југ“ око којег је окупљао 
омладину из јужнословенских земаља. Познанство са Јованом Цвијићем у 
Бечу довело га је у Београд (1908), где у Класичној гимназији, Историјско-
уметничком (од 1908) и Етнографском музеју (од 1914) тече његов запажен 
научно-истраживачки рад, углавном из антропологије и етничке историје 
балканских, а уз то и других, народа.

Нико жупанич је 1915. године, у време Првог светског рата, као пред-
ставник Словеније постао у Нишу члан Југословенског одбора. После тога 
одлази у Рим а потом у Париз и Лондон где остаје до 1918. године, до завр-
шетка Првог светског рата.

На Мировној конференцији (1919) жупанич у Цвијићевом тиму руково-
ди етнолошко географском подсекцијом за северну и северозападну границу 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. По повратку у Београд (1920) Нико 
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жупанич је од 1921. повереник у Покрајинској влади Словеније а потом од 
1922. до 1924. је министар у влади Николе Пашића.

У међувремену, основао је 1921. године Етнографски институт, а 1923. 
и Етнографски музеј у Љубљани. Покренуо је и уређивао је од 1926. до 1941. 
године часопис „Етнолог“ и до другог светског рата издао је 13 бројева који 
су ушли у све важније етнолошке библиотеке у свету. Током 1940. године 
организовао је у Љубљани, као професор Универзитета по позиву, Семинар 
за етнологију, а касније Одсек за етнологију и етнографију, на Филозофском 
факултету у Љубљани. Изабран је за члана Матице српске у Новом Саду 
а 1939. и за дописног члана Српске академије наука. После другог светс-
ког рата наставио је са предавањима етнологије на Филозофском факултету 
у Љубљани где је, као шеф Одсека за етнологију 1957. године пензиони-
сан. Током своје научне каријере која се силом прилика прекидала за време 
Првог и другог светска рата, Нико жупанич је објавио преко 200 у науци 
веома цењених студија и расправа.

Професор Нико жупанич је, за нас који смо га познавали и од њега 
учили, био веома оригиналан, драг, духовит, ведар, племенит, ако треба и 
љут, дружељубив, радан, а кад је требало и боем. Красиле су га све људске 
врлине.

Научна делатност

Професор Нико жупанич се преко 60 година бавио научним радом узи-
мајући у своје поље рада сложене антрополошке и етнолошке проблеме. до-
мен његовог интересовања обухватао је праисторијске и историјске етничке 
заједнице и народе у опсегу Балканског полуострва, предње Азије, карпатс-
ко-кавкаских предела и старе словенске и јужнословенске постојбине.

два рада Нике жупанича, на самом почетку његове научне каријере, 
скренула су пажњу научне јавности и показала да он уме да одабере про-
блем и да га аналитички решава. Реч је о досељавању Словена на југ и о 
расправи о Македонији и турском проблему коју је објавио 1903. године 
под псеудонимом „J. Gersin“. Ови радови су, (досељавање Словена на југ и 
расправа о Македонији), и по концепцији и по садржају привукли стручно-
научну пажњу. Упоредо с овом проблематиком Нико жупанич је ушао и у 
расправљања о Илирима и њиховим одликама (1906).

Разматрајући о напред поменутој проблематици Нико жупанич је уви-
део да се порекло и састав данашњег становништва Балканског полуострва 
може схватити само у склопу етно-антрополошке повезаности целе Европе, 
Азије и Северне Африке. Кроз такве анализе жупанич је уочио да се на 
Балканском полуострву јављају комбинације динарских, алпских, нордијс-
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ких и балтичких (односно источноевропских) расних компоненти. Ово су 
потврдиле и жупаничеве анализе које је извршио и на хронолошки етнички 
дубљим слојевима преко којих је утврдио и обликовао (1908) систем исто-
ријског антрополошког развоја људских популација на Балканском полуос-
трву.

жупанич је своја истраживања на Балканском полуострву усмерио 
према откривању најстаријих људских заједница и у томе је дошао до вео-
ма занимљивих резултата. Уз Илире Нико жупанич је проучио Тројанце и 
Аријевце, као и остало становништво које је живело или и данас живи на 
балканским и ширим медитеранским просторима.

Најстарији балкански етнички слој, о којем се у науци ништа није зна-
ло, жупанич је прво обележио математичким изразом X (икс). Под овим 
појмом је обухватио древну (неолитску) праисторијску, алародску, односно 
јафетитску, хетитску и пелазгијску етничку подлогу. жупанич је био први 
који је нешто одређеније описао ову „етничку“ степеницу, која је својевре-
мено живела на просторима данашње Македоније или се развила у облас-
тима источног Медитерана и отуда запљуснула и друге делове Балканског 
полуострва.

За утврђивање и одређивање најстаријег етничког слоја на Балканском 
полуострву жупаничу су помогле и антропоморфне фигуре које су пронађе-
не на праисторијском локалитету у Винчи, код Београда. Антрополошки из-
глед ових фигурица, који је Нико жупанич анализирао и приказао у распра-
ви „Трагом за Пелазгима“ (1922) показао је да оне подсећају на алародску 
(јафетитску) заједницу која је била својеврсна, особена, језичка и самородна 
скупина („sui generis“). Од ове заједнице која је својевремено насељавала 
просторе око Средоземног мора, остали су, изгледа, до данас само Баски 
у Пиринејима и кавкаски домороци. Иначе, у ову етничку заједницу су, по 
жупаничу, спадали, Лигурци, Етрушчани, Сикулеи, Пелазги, Амазонке, 
Кастијци, Сумерци и Египћани.

Удубљујући се у проучавања поменутих етничких скупина жупанич је 
утврдио да су Пелазги онај „праисторијски народ у Егеји“ који се (попут 
винчанских антропоморфних фигура), одликовао црнпурастом (светлоцр-
ном) бојом коже, нижим растом и округлом главом (брахикефалија). Преко 
овога слоја, како је утврдио жупанич, разлили су се, у другом миленијуму 
пре нове ере, први таласи Индоевропљана, преко чијих се каснијих слојева 
улази у раздобље писане историје. Према томе, Пелазги су, утврдио је жу-
панич, били она прва „X“ заједница која је на Балканском полуострву пос-
тојала већ у неолиту и о чијим се антрополошким особинама нешто више 
зна, захваљујући управо жупаничевим проучавањима.

После Пелазга, Јелини, Фрижани, Мижани, Трачани и Илири, по жу-
паничу, представљају прве темељитије идентификоване етничке заједнице. 
Оне су, за разлику од Пелазга, оставиле нешто више трагова из своје културе 
по којој се могу идентификовати. Све ове групе биле су, по жупаничевим 
проучавањима, међусобно антрополошки сличне. У време доласка на Бал-
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канско полуострво одликовале су се високим растом, светлом бојом коже, 
модром бојом очију, црвенкасто плавом косом и издуженом главом (долих-
окефалија). Међутим, све ове светло пигментисане долихокефалне етничке 
заједнице боравак на југу је временом претворио у тамнопуте брахикефале. 
Ово потврђује и остеолошки материјал пронађен на нешто старијим и поје-
диним историјским локалитетима.

Римљани су, по жупаничу, као и Илири, представљали посебан етнички 
супстрат. Неколико столећа римске владавине на Балканском полуострву, 
није остало без ширег одјека. живи пример за то су средњовековни „Власи“ 
(не они у данашњој североисточној Србији!) који су прихватили нека роман-
ска културна обележја, али упоредо с тим сачували и доста старобалканских 
одлика. Они су се одржали све до турске окупације, склонили се донекле у 
то време под грчко име и с грчким језиком ушли и у нека градска насеља. 
Као Аромуни, Македонски Власи, Куцовласи, очували су се у енклавама по 
Балканском полуострву. Истарски Власи на северозападу, затим морлачки 
влашки ланац у далмацији и аромунски на југоистоку Балканског полуос-
трва, биле су највеће „етничке пукотине“ у којима су на Балканском полуос-
трву били очувани трагови старог романског етничког слоја такорећи све до 
садашњег, савременог доба. Романски етнички слој је такође, по градовима 
на Јадранском приморју, доста дуго одолевао пенетрацији из залеђа.

доласку Словена, као новом етничком супстрату на Балканском полуос-
трву, Нико жупанич је посветио више веома занимљивих и у науци цењених 
расправа. жупанич је, пре свега, указао на три правца словенског досеља-
вања на Балканско полуострво. Један правац је ишао иза карпатског лука 
поред западне обале Црног мора. други правац се кретао преко централне 
Паноније с ударним тачкама код Сирмиума (данашње Сремске Митровице) 
и Сингидунума (данашњег Београда). Трећи правац упутио се са средњег 
дунава, од данашње Братиславе, према Бечу и источним Алпама.

Нико жупанич је о старим словенским етничким заједницама на Бал-
канском полуострву објавио неколико веома цењених студија о њиховој 
историји и њиховим именима. Пажњу привлаче студије: „жумберчани и 
Мариндолци“ (1912), „Бела Србија“ (1922), „Срби Плинија и Птоломеја“ 
(1924), „Белокрањци“ (1925), „Првобитни Хрвати“ (1925) „prvi pojav antov 
v zgodovini“ (1926), „prvi nosilci etničnih imen srb, hrvat, Čeh in ant“ (1928), 
„Boz, rex antorum“ (1961) и друге.

По доласку Словена на Балканско полуострво и њиховом сусрету с ро-
манизованим и полуроманизованим староседеоцима није било већих етнич-
ких потреса све до продора Турака. Турска епоха је означила прекретницу. 
Турска владавина у трајању од четири до пет стотина година у неким краје-
вима Балканског полуострва, садржи у себи сплет веома сложених процеса. 
жупанич је указао на те процесе који су утицали и на етничку структуру, на 
економски, културни и друштвени живот балканских Словена. Ово је посеб-
но дошло до израза у жупаничевој студији „Етногенеза Југословена“ (1920) 
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у којој је сваки данашњи јужнословенски народ добио своје историјске и 
етничке одреднице.

Нико жупанич је, уз проучавања Јужних Словена, ушао у неке веома 
сложене проблеме из словенске прошлости уопште. О томе сведоче, поред 
осталих, и посебне жупаничеве расправе у које спадају „Словенски војвода 
дауритас и обарски каган Бајан“ (1955) и „Boz, rex antorum“ (1961). Нико 
жупанич је расправљао и о другим питањима повезаним са словенском ет-
ногенезом и словенским културним наслеђем уопште. Посебно се то види 
из расправе „Првобитни Хрвати“ (1925) и „Značenje barvanega atributa v 
imenima „Crvena hrvatska“ (1938) i „Bela srbija“ (1922), као и из значења 
неких старих географских и етничких имена на Балканском полуострву 
(1933).

жупанич је, поред старобалканских етничких заједница, антрополош-
ки такође, проучавао Турке, Черкезе, Бугаре, Харимате и друге, а у раду 
„О расни естетики људства при Југослованих“ (1936), веома разложно се 
супротставио, уосталом као и Божо Шкерљ, расистичкој злогласној нацис-
тичкој теорији, чиме је видно задужио не само домаћу него и општу антро-
полошку научну мисао.

Уместо закључка

Из разматрања која су као илустрација напред наведена јасно се види 
да је Нико жупанич дао запажен допринос проучавању етногенезе на про-
сторима Балканског полуострва и његовог ширег залеђа. Уосталом, то су 
потврдила и новија истраживања о Пелазгима професора Милана Будими-
ра, познатог класичара, затим, професора Фануле Папазоглу, изузетног ис-
торичара, стручњака за стари век, која је проучавала балканска племена у 
предримско доба, потом Фанице Вељаноске, истакнутог археолога и антро-
полога из Скопља, која се бави праисторијским популацијама на тлу Маке-
доније, потом руских научника Н. С. державина и В. А. Рибакова, изузетних 
стручњака за проучавање порекла и развоја Словена, и бројних других науч-
ника који су на Балканском полуострву и његовом ширем залеђу проучавали 
или проучавају проблеме етногенезе.

Нико жупанич је међу првима, уопште, указао на значај проучавања 
етногенезе и овај проблем увео у науку. Проучавања ове проблематике пос-
тавио је на веома широку археолошку, антрополошку, етнолошку, истори-
ографску, антропогеографску и културно-историјску основу. У етнолошка 
проучавања увео је историјску антропологију и научно показао правац који 
треба следити у проучавању етноса и осталих етничких категорија. Радио је 
све ово у време када су ове научне дисциплине биле у повоју. Чинио је то с 
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много акрибије. То су и савремена проучавања ове проблематике углавном 
потврдила. Приказао је стручно и научно етничке слојеве на Балканском 
полуострву и у његовом ширем залеђу који се сада, без тешкоћа, могу пра-
тити од далеке праисторије па све до савременог доба. За то је жупанич на 
међународном научном плану добио многа јавна признања.

Нико жупанич је словеначку етнолошку науку задужио оснивањем 
првог Етнографског института у Словенији, првог Етнографског музеја у 
Љубљани, као и оснивањем Одсека за етнологију на Филозофском факул-
тету у Љубљани. Уз то, покренуо је и уређивао познати етнолошки научни 
часопис „Етнолог“ који је после другог светског рата престао а однедавна 
поново наставио да излази. Основао је, дакле, у Словенији етнолошке на-
учне институције и њихово научно гласило. Помогао је и организовао ет-
нолошка проучавања у Словенији, о чему сведоче прилози у „Етнологу“ и 
другим часописима и издањима.

Због тога, крајње је време да се обавезно прихвати предлог који је проф. 
др Вилко Новак образложио у часопису „tradiciones“ (št. 31/1, Ljubljana 
2002, стр. 228) а који гласи: „Vendar je zaradi nepoznavanja njegovih (то јест 
жупаничевих – П. В.) del – razen pri retkih strokovnjakih – prevladala pri nas 
slika Županiča kot ponesrečenega politika. Vse to kliče po čimprejšnjem knjižnem 
ponatisu njegovih (то јест жупаничевих – П. В.) del v slovenščini.“ (У прево-
ду: „Ипак је због непознавања његовог (тј. жупаничевих – П. В.) дела – сем 
ретких стручњака – код нас (мисли се на Словенце – П. В.) превладала сли-
ка о жупаничу као неуспешном политичару. Све то позива на што хитније 
штампање његових дела на словеначком језику“). Стручно научна и шира 
јавност с разлогом очекује да се поводом стотридесетогодишњице његовог 
рођења (1. XII 1876) покрене издавање жупаничевих сабраних дела и на тај 
начин се словеначка научна јавност одужи Нику жупаничу и као човеку и 
као научнику.
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Summary

Petar Vlahovic

BALKAN NATIONs ETHNOGENEsIs IN sCIENTIfIC WORK Of 
PROfEssOR NIKO ZUPANIC

professor niko Zupanic spent some sixty years working in the field of science. he was our 
first educated ethnologist and anthropologist. he published several hundreds of studies and papers, 
including prominent studies on ethnogenesis.

In studying ethnogenesis of the Balkan nations, Zupanic discovered the neolithic, pre-his-
toric, alarodian, hethitian, or pelasgian background existing in the southern parts of the Balkan 
peninsula. according to Zupanic, this ethnic background is represented by the pelasgians who 
belonged to the oldest (“sui generic”) Balkan ethnic layer.

In addition to the pelasgians, according to Zupanic, the first groups, ethnically defined with 
more certainty, are hellenes, phrygians, Mysians, thracians, and Illyrians. the romans also rep-
resented a specific ethnic substratum for several centuries. their cultural criteria were partly ad-
opted by the wallachians, who, during the turkish occupation, engaged in mimicry of Greek names 
and language, entered certain urban settlements in Macedonia and serbia as the aroumanians and 
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tzintzars. the albanian population, caught between the impervious adriatic coast on one, and 
mountains prokletije, sara, and pinda, on the other side, was also to certain extent encompassed by 
the process of romanization and slavinization. after the advent of the slavs in the Balkan penin-
sula and their encounter with the romanized indigenes, there were no major ethnic convulsions in 
the Balkan region for a certain period of time.

according to Zupanic, the origin and the composition of today’s population of the Balkan 
peninsula may be discussed only within the ethno-anthropological correlation of entire Europe, 
asia, and north africa. this is mostly pointed to by, even today, conspicuous combination of di-
naric, alpine, nordic and Eastern European (Baltic) race components including, more or less influ-
enced, orientalids, Mongolids, turanids, negrids, and others, which is discussed in greater detail 
in the integral paper.


