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Вітайте за  
Раса, Еволюцію та Поведінку Дж. Філіппа Руштона 

"(An) запальна теза .... про те, що окремі людські раси людських істот розробляли різні репродуктивні стратегії, 
щоб впоратися з різними середовищами, і що ці стратегії призвели до фізичних відмінностей у розмірі мозку, а 
отже, і в інтелекті. Люди, які еволюціонували в теплі, але дуже непередбачуване середовище Африки прийняло 
стратегію високого відтворення, тоді як люди, які мігрували до ворожої холоду Європи та Північної Азії, брали 
за мету народжувати менше дітей, але виховуючи їх більш ретельно ". 
Малькольм В. Браун, огляд книг Нью-Йорк Таймс        

"Руштон - серйозний науковий співробітник, який зібрав серйозні дані. Розглянемо лише один приклад: розмір 
мозку. Емпірична реальність, перевірена численними сучасними дослідженнями, включаючи декілька на основі 
магнітно-резонансної томографії, полягає в тому, що між розмірами мозку існує значна і істотна залежність і 
вимірюється інтелект після того, як розмір тіла враховується, і те, що людські раси мають різний розподіл 
розмірів мозку ". 
Чарлз Мюррей, післямова до кривої Белла        

"Описуються сотні досліджень у всьому світі, які показують послідовну закономірність расових відмінностей 
людини в таких характеристиках, як інтелект, розмір мозку, розмір геніталій, сила статевого потягу, 
репродуктивна потенція, працьовитість, товариськість і правила, що слідують за кожною з цих змінних. групи 
вирівнюються в порядку: східні, кавказькі, негрі ». 
Марк Снайдерман, Національний огляд        

" Раса, Еволюція та Поведінка Руштона ... - це спроба зрозуміти [ Раса] відмінності з точки зору еволюції 
життєвої історії .... Можливо, в кінцевому підсумку буде якийсь серйозний внесок від традиційного 
соціального диму та дзеркал наукове лікування IQ, але наразі Руштон є по суті єдиною грою в місті ". 
-Генрі Гарпендінг, еволюційна антропологія        

"Ця блискуча книга є найбільш вражаючим теоретичним дослідженням ... психологічних та поведінкових 
відмінностей між основними расовими групами, з якими я стикався у світовій літературі з цього приводу". 
Артур Р. Дженсен, Каліфорнійський університет, Берклі        

"Єдине прийнятне пояснення відмінностей між поведінкою людей у поведінці, дозволених у публічному 
дискурсі, - це цілком екологічне ... Професор Руштон заслуговує на нашу вдячність за те, що мав 
сміливість заявити, що" у цього імператора немає одягу ", і що більш задовільне пояснення повинно бути 
шукати ». 
Томас Дж. Бушар-молодший, Університет Міннесоти        

"Чудовий опір расовій науці в наші часи призвів до порівняння з інквізицією Риму, активною в епоху Відродження 
.... Астрономія та фізичні науки мали свої Коперник, Кеплер і Галілей кілька століть тому; суспільство і добробут 
Людство - це краще для цього сьогодні. Прямо аналогічно, сьогодні психологія та соціальні науки мають 
Дарвіна, Галтона та Руштона ". 
--Глейд Вітні, сучасна психологія        

"Дані вражають непосвяченими .... Раса людини , еволюція та поведінка стикаються з нами, оскільки мало 
книг мають дилеми, що виникають у демократичному суспільстві за індивідуальними та груповими 
відмінностями у ключових людських рисах". 
Лінда Готфредсон, політика та науки про життя        

"Професор Руштон широко відомий і поважається за незвичне поєднання суворості та оригінальності у 
своїй роботі .... Мало хто з переконань у розумінні проблем, пов'язаних із людською расою, може 
дозволити собі знехтувати цією скарбницею добре інтегрованої інформації, яка породжує чудову синтез ». 
Ханс Дж. Айзенк, Лондонський університет        

"Якщо, якщо є справедливість, отримати Нобелівську премію". 
Річард Лінн, глядач.        
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Acclaim for J. Philippe Rushton’s 
Race, Evolution, and Behavior 

 
“(An) incendiary thesis....that separate races of human beings evolved different reproductive strategies to cope with 
different environments and that these strategies led to physical differences in brain size and hence in intelligence. 
Human beings who evolved in the warm but highly unpredictable environment of Africa adopted a strategy of high 
reproduction, while human beings who migrated to the hostile cold of Europe and northern Asia took to producing 
fewer children but nurturing them more carefully.” 
---Malcolm W. Browne, New York Times Book Review 
 
“Rushton is a serious scholar who has assembled serious data. Consider just one example: brain size. The empirical 
reality, verified by numerous modern studies, including several based on magnetic resonance imaging, is that a 
significant and substantial relationship does exist between brain size and measured intelligence after body size is 
taken into account and that the races do have different distributions of brain size.” 
---Charles Murray, Afterword to The Bell Curve 
 
“Describes hundreds of studies worldwide that show a consistent pattern of human racial differences in such 
characteristics as intelligence, brain size, genital size, strength of sex drive, reproductive potency, industriousness, 
sociability, and rule following. On each of these variables, the groups are aligned in the order: Orientals, Caucasians, 
Blacks.” 
---Mark Snyderman, National Review 
 
“Rushton’s Race, Evolution, and Behavior...is an attempt to understand [race] differences in terms of life-history 
evolution....Perhaps there ultimately will be some serious contribution from the traditional smoke-and-mirrors social 
science treatment of IQ, but for now Rushton’s framework is essentially the only game in town.” 
---Henry Harpending, Evolutionary Anthropology 
 
.“This brilliant book is the most impressive theory-based study...of the psychological and behavioral differences 
between the major racial groups that I have encountered in the world literature on this subject.” 
---Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley 
 
“The only acceptable explanation of race differences in behavior allowed in public discourse is an entirely 
environmental one...Professor Rushton deserves our gratitude for having the courage to declare that ‘this emperor 
has no clothes,’ and that a more satisfactory explanation must be sought.” 
---Thomas J. Bouchard, Jr., University of Minnesota 
 
“The remarkable resistance to racial science in our times has led to comparisons with the inquisition of Rome, active 
during the Renaissance.... Astronomy and the physical sciences had their Copernicus, Kepler, and Galileo a few 
centuries ago; society and the welfare of humanity is the better for it today. In a directly analogous fashion, 
psychology and the social sciences today have their Darwin, Galton, and Rushton.” 
---Glayde Whitney, Contemporary Psychology 
 
“The data are startling to the uninitiated....Race, Evolution, and Behavior confronts us as few books have with the 
dilemmas wrought in a democratic society by individual and group differences in key human traits.” 
---Linda Gottfredson, Politics and the Life Sciences 
 
“Professor Rushton is widely known and respected for the unusual combination of rigour and originality in his 
work....Few concerned with understanding the problems associated with race can afford to disregard this storehouse 
of well-integrated information which gives rise to a remarkable synthesis.” 
---Hans J. Eysenck, University of London 
 
“Should, if there is any justice, receive a Nobel Prize.” 
---Richard Lynn, Spectator. 
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Автор 

Дж. Філіпп Руштон - професор психології в Університеті Західного Онтаріо, Лондон, Онтаріо, Канада. Руштон 

має два докторати з Лондонського університету (докторські та докторські науки) і є науковим співробітником Фонду 

Джона Саймона Гуггенхайма, Американської асоціації просування науки та Американської, Британської та 

Канадської психологічних асоціацій. Він також є членом Асоціації генетики поведінки, Товариства поведінки та 

еволюції людини та Товариства нейронауки. Руштон опублікував шість книг і майже 200 статей. У 1992 р. Інститут 

наукової інформації визнав його 22-м найбільш опублікованим психологом і 11-м найбільш цитованим. Професор 

Руштон занесений до списку « Хто є хто в науці та техніці», «хто є хто в міжнародних авторах» та «хто є хто 

в Канаді». 
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Передмова до Другого Спеціального Скороченого Видання 

Перший друк цього Спеціального скороченого видання з'явився в 1999 році видавцями Transaction. Це було 

продовжено після їх успішних публікацій у 1995 та 1997 роках 1-х та 2-х невпорядкованих видань та японського 

перекладу, опублікованого Хакухін-ша в 1996 році. 
Однак, коли Transaction поширила тисячі примірників Спеціального скороченого видання у масовій 

розсилці вченим, вогневий суперечка охопила їх. Хоча скорочене видання презентувало ті самі дослідження у 

стислому та популярному стилі, схожі на те, що використовується для статей у журналі Discover Magazine, 

Reader's Digest та Science American, прогресивних соціологів та деяких інших самозваних "антирасистів" 

загрожували Трансакція із втратою кабінки на щорічних зустрічах, рекламного простору в журналах та доступу до 

списків розсилки, якщо вони продовжують надсилати її. 
Трансакція сприйняла цей тиск, відмовилася від публікації книги і навіть вибачилася. Лист із 

вибаченнями транзакцій з'явився на внутрішній передній обкладинці їхнього флагманського журналу " 

Товариство" (січень / лютий 2000 р.). Інформація про справу з'явилася в "Хроніці про вищу освіту" (14 січня 

2000 р.), Національній пошті Канади (31 січня 2000 р.), Національному звіті (28 лютого 2000 р.) Та інших 

місцях. 
Чому спроба скинути чи придушити цей буклет? Тому що сьогодні немає сильнішого табу, ніж говорити 

про Раса. У багатьох випадках лише звинувачення у "расизмі" може вас звільнити. Тим не менш, вчителі в 

Америці знають, що людські раси різняться в шкільних досягненнях; поліцейські знають, що людські раси 

відрізняються за рівнем злочинності; соціальні працівники знають, що людські раси відрізняються за рівнем 

залежності від добробуту або зараження СНІДом. А шанувальники спорту знають, що Чорні видатні в боксі, 

баскетболі та бігу. Всі вони задаються питанням, чому. Деякі звинувачують бідність, білий расизм та спадщину 

рабства. Хоча багато хто сумнівається, що "Білий расизм" справді розповідає всю історію, мало хто 

наважується поділитися своїми сумнівами. Якщо мова йде про Раса, чи справді ви наважуєтесь сказати, що 

ви думаєте? 
Расові групи відрізняються набагато ширше, ніж багато людей усвідомлюють. Проте вокальні групи в 

наукових колах та ЗМІ просто забороняють пускати громадськість на відкриту дискусію. Багатьох хвилює, що 

згадка про те, що людські раси відрізняються, створює стереотипи та обмежує можливості. Але дивитися на Раса 

не означає ігнорувати людей. Це може навіть допомогти нам усвідомити особливі потреби кожної людини. 
У цій книзі представлено наукові докази того, що Раса - це біологічна реальність, яка має як науковий, 

так і повсякденний сенс. Інші останні книги з цього питання: Крива Белла (кращий продавець 1994 р. Річарда 

Гернштейна та Чарльза Мюррея), « Чому Раса має значення» (книга 1997 р. Філософа Майкла Левіна), 

«Фактор g» (книга психолога Артура Дженсена 1998 року) , і TABOO: Чому чорні спортсмени домінують у 

спорті і чому ми боїмося говорити про це (нещодавня книга журналіста, що виграла нагороди Джона Ентіна). 
Для отримання більш детальної інформації з будь-якої з тем цього Спеціального скороченого 

видання, будь ласка, прочитайте відповідні розділи в одному з нескорочений видань, що містять понад 1000 

посилань на наукову літературу, глосарій, повне ім'я та тематику, а також 65 таблиць та цифри. Ви також 

можете вказати та натиснути на www.charlesdarwinresearch.org, який опублікував цей буклет для отримання 

додаткової інформації. 
Травень 2000 р. Дж. Філіпп Руштон  

Кафедра психології 
Університет Західного Онтаріо, 
Лондон, Онтаріо, Канада N6A 5C2 ..  
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Preface to 2nd Special Abridged Edition 
 

The first printing of this Special Abridged Edition appeared in 1999 by Transaction Publishers. It 
followed up on their successful 1995 and 1997 publications of the1st and 2nd unabridged editions and a 
Japanese translation published by Hakuhin-sha in 1996. 

However, when Transaction distributed thousands of copies of the Special Abridged Edition in a 
mass mailing to academics, a firestorm of controversy engulfed them. Although the Abridged Edition 
presented the same research in a condensed and popularly written style, similar to that used for articles in 
Discover Magazine, Reader’s Digest, and Scientific American, the Progressive Sociologists, and some 
other self-styled “anti-racists,” threatened Transaction with loss of a booth at annual meetings, advertising 
space in journals, and access to mailing lists if they continued to send it out. 

Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the book, and even apologized. 
Transaction’s letter of apology appeared on the inside front cover of their flagship journal Society 
(January/February, 2000). Accounts of the affair appeared in The Chronicle of Higher Education (January 
14, 2000), Canada’s National Post (January 31, 2000), the National Report (February 28, 2000), and 
elsewhere. 

 Why the attempt to trash or suppress this booklet? Because there is no stronger taboo today than 
talking about race. In many cases, just being accused of “racism” can get you fired. Yet, teachers in 
America know the races differ in school achievement; policemen know the races differ in crime rates; 
social workers know the races differ in rates of welfare dependency or getting infected with AIDS. And 
sports fans know that Blacks excel at boxing, basketball, and running. They all wonder why. Some 
blame poverty, White racism, and the legacy of slavery. Although many doubt that “White racism” really 
tells the whole story, few dare share their doubts. When it comes to race, do you really dare to say what 
you think? 

Racial groups differ much more widely than many people realize. Yet vocal groups in academia 
and the media simply forbid letting the public in on an open discussion. Many worry that just mentioning 
that the races differ creates stereotypes and limits opportunities. But looking at race does not mean 
ignoring individuals. It may even help us become more aware of each person’s special needs. 

This book presents the scientific evidence that race is a biological reality that has both scientific 
and everyday meaning. Other recent books on the issue are: The Bell Curve (the 1994 best seller by 
Richard Herrnstein and Charles Murray), Why Race Matters (a 1997 book by philosopher Michael Levin), 
The g Factor (a 1998 book by psychologist Arthur Jensen), and TABOO: Why Black Athletes Dominate 
Sports and Why We Are Afraid to Talk About It (a recent book by award winning journalist Jon 
Entine). 

For more detailed information on any of the topics in this Special Abridged Edition, please read 
the corresponding sections in one of the unabridged editions, which contain over 1,000 references to the 
scholarly literature, a glossary, complete name and subject indexes, and 65 tables and figures. You can 
also point and click to the www.charlesdarwinresearch.org which published this booklet for more 
information. 
 May, 2000        J. Philippe Rushton 

Department of Psychology 
University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada N6A 5C2.. 

 
 
 
 
 
 



7 

  

1 - Раса Більше, Ніж Шкіра Глибока 
  

Чи справді Раса ? Чи відрізняються 
людські раси як за поведінкою, так і за 

тілом? Чи такі погляди є лише 
наслідком білого расизму? Сучасна 
наука показує тристоронній зразок 

відмінностей між расовими ознаками як 
у фізичних рисах, так і в поведінці. У 

далекосхідний люди повільніше 
дозрівають, менш родючі, менш 

сексуально активні, менш агресивні та 
мають більший мозок та більші 

показники IQ. Чорні знаходяться на 
іншому полюсі. Білі люди потрапляють 
посередині, але ближче до східних, ніж 

до чорношкірих. 

Білі чоловіки не можуть стрибати. Азіатські чоловіки також не можуть. Але згідно з новою книгою 

Джона Ентена, Taboo: Чому чорні спортсмени домінують над спортом і чому ми боїмося говорити про це, 

чорні чоловіки - і жінки впевнені, що можуть. Звичайна причина спортивного успіху Чорного полягає в тому, 

що у чорношкірих мало шансів вийти вперед деінде. Але нова книга Ентіна показує, що у спорті у Чорних є 

генетична перевага. 
Фізичні факти Огляди Ентіна досить добре відомі. У порівнянні з білими людьми , темношкірі мають більш 

вузькі стегна, що дає їм більш ефективний крок. У них коротша висота сидіння, що забезпечує більш високий 

центр ваги і кращий баланс. У них ширші плечі, менше жиру і більше м’язів. Їх м’язи включають більш швидкі 

м’язи, що посмикуються, які виробляють силу. Чорношкірі мають від 3 до 19% більше тестостерону статевого 

гормону, ніж білі люди чи східноазіатці. Тестостерон перекладається в більш вибухову енергію. 
Ентейне вказує, що ці фізичні переваги дають Блексом перевагу у таких видах спорту, як бокс, 

баскетбол, футбол та спринт. Однак деякі з цих відмінностей між людськими видами становлять проблему 

для плавців Чорного. Важкі скелети та менші порожнини грудної клітки обмежують їх працездатність. 
Різниці між людськими расами виявляються на початку життя. Чорні немовлята народжуються на тиждень 

раніше, ніж Білі діти, але вони більш зрілі, що вимірюється розвитком кісток. До п'яти-шести років діти Чорного 

переважають у тирі, стрибках у довжину та високому стрибку, що вимагає короткого сплеску сил. До підліткових 

років у темношкірих були більш швидкі рефлекси, як у відомому відгуку на коліна. 
Східні азіати керують ще менш добре, ніж білі люди . Ті ж вузькі стегна, довші ноги, більше м’язів та більше 

тестостерону, які дають перевагу чорним перед білими людьми , дають перевагу білим людям перед східними 

азіатами. Але визнання цих генетичних відмінностей між людською расою у спорті призводить до більшої табу-сфери 

- різниці між людьми у розмірах мозку та злочинності. Ось чому табу навіть говорити про те, що чорні краще в 

багатьох видах спорту. 
Причина, чому у білих людей та східних азіатців ширші стегна, ніж у чорношкірих, і тому вони роблять 

бідніших бігунів, це тому, що вони народжують дітей з більшими мозками. Під час еволюції збільшення розмірів 

черепа означало, що жінки повинні мати ширший таз. Крім того, гормони, які надають Блексом перевагу у спорті, 

роблять їх неспокійними в школі та схильними до злочинів. 

Раса в історії 

Ще до того, як були якісь тести на інтелект, філософи, державні діячі, торговці та інші думали, що існує 

зв'язок між людською расою , інтелектом та культурними досягненнями. Аристотель, Платон, Вольтер та Девід 

Юм усі вірили в це. Так само зробили Брока, Дарвін, Галтон та всі засновники еволюції та антропології. Навіть 

Фрейд вірив у деякі відмінності між людьми . Але це почало змінюватися у 1920-х роках з Францом Боасом та 

Джеймсом Б. Уотсоном, які вірили, що культура може змінитися майже будь-що. Сьогодні такі письменники, як 

Джаред Діамант у «Гзброя, мікроби та сталь» (1997 р.) Та «С. Джей Гулд» у «Неправильне Вимірювання 

Людини»  
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1 
Race Is More Than Skin Deep 

 
Is race real? Do the races differ in 

behavior as well as in body? Are such views 
just the result of white racism? Modern 

science shows a three-way pattern of race 
differences in both physical traits and 

behavior. On average, Orientals are slower 
to mature, less fertile, less sexually active, 

less aggressive, and have larger brains 
and higher IQ scores. Blacks are at the 

other pole. Whites fall in the middle, 
but closer to Orientals than to Blacks. 

 
White men can't jump. Asian men can’t either. But according to Jon Entine’s new book, Taboo: 

Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It, Black men — and women 
— sure can. The usual reason given for Black athletic success is that Blacks have little chance to get 
ahead elsewhere. But Entine’s new book shows that in sports, Blacks have a genetic edge. 

The physical facts Entine reviews are quite well known. Compared to Whites, Blacks have 
narrower hips which gives them a more efficient stride. They have a shorter sitting height which provides 
a higher center of gravity and a better balance. They have wider shoulders, less body fat, and more 
muscle. Their muscles include more fast twitch muscles which produce power. Blacks have from 3 to 
19% more of the sex hormone testosterone than Whites or East Asians. The testosterone translates 
into more explosive energy. 

Entine points out that these physical advantages give Blacks the edge in sports like boxing, 
basketball, football, and sprinting. However, some of these race differences pose a problem for Black 
swimmers. Heavier skeletons and smaller chest cavities limit their performance. 

Race differences show up early in life. Black babies are born a week earlier than White babies, 
yet they are more mature as measured by bone development. By age five or six, Black children excel in 
the dash, the long jump, and the high jump, all of which require a short burst of power. By the teenage 
years, Blacks have faster reflexes, as in the famous knee-jerk response. 

East Asians run even less well than Whites. The same narrow hips, longer legs, more muscle, and 
more testosterone that give Blacks an advantage over Whites, give Whites an advantage over East Asians. 
But admitting these genetic race differences in sports leads to the greater taboo area — race differences in 
brain size and crime. That is why it is taboo to even say that Blacks are better at many sports. 

The reason why Whites and East Asians have wider hips than Blacks, and so make poorer runners 
is because they give birth to larger brained babies. During evolution, increasing cranial size meant women 
had to have a wider pelvis. Further, the hormones that give Blacks an edge at sports makes them restless 
in school and prone to crime. 
 

Race in History 
 

Even before there were any intelligence tests, philosophers, statesmen, merchants, and others 
thought there was a link between race, intelligence, and cultural achievement. Aristotle, Plato, Voltaire, 
and David Hume all believed this. So did Broca, Darwin, Galton, and all the founders of evolution and 
anthropology. Even Freud believed in some race differences. But this began to change in the 1920s with 
Franz Boas and James B. Watson, who believed that culture could change just about anything. Today, 
writers like Jared Diamond in Guns, Germs and Steel (1997) and S. J. Gould in The Mismeasure of Man 
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(1996) говорять нам про відсутність зв’язку між людською расою , інтелектом та культурою. Різниці, які ми 

бачимо, є лише через невдачу чи расизм Білого. 
Перші дослідники Східної Африки писали, що їх шокували нагота, язичництво, канібалізм та бідність 

тубільців. Деякі стверджували, що у Чорних була природа "диких тварин ... більшість з них ходять голими ... 

дитина не знає батька, і вони їдять людей". Інший стверджував, що у них є природне почуття ритму, так що якби 

Чорний "впав з неба на землю, він бив час, коли він спускається". Кілька навіть писали книги та робили картини 

африканців с негабаритний статевими органами. 
Звучить знайомо? Все лише відображення расизму? Можливо, так, але ці приклади не з європейських 

колоніалістів 19 століття чи літератури ненависті KKK. Вони походять від арабів-мусульман, які вперше 

потрапили в Чорну Африку понад 1200 років тому (у 700-х роках), про що детально йдеться у книзі Бернарда 

Льюїса 1990 р. « Расата рабство на Близькому Сході». 
Через кілька сотень років європейські дослідники мали однакові враження. Вони писали, що 

африканці, здається, мають дуже низький інтелект і мало слів, щоб висловити складні думки. Вони 

похвалили деяких племен за те, що вони виготовляли прекрасні гончарні вироби, ковали залізо, різьбили 

дерев’яне мистецтво та виготовляли музичні інструменти. Але частіше їх шокували близька нагота людей, їх 

погані санітарні звички, прості будинки та маленькі села. Вони не знайшли колес для виготовлення горщиків, 

подрібнення кукурудзи чи для транспорту, ані сільськогосподарських тварин, ні писемності, ні грошей, ні 

систем нумерації. 
Білі люди , які досліджували Китай були так само , як расистські , як ті , хто досліджував Африку, але їх 

опису відрізнялися від того, що вони і араби писали про африканців. У 1275 році Марко Поло прибув до Китаю з 

рідної Італії, щоб відкрити торгівлю з Монгольською імперією. Він виявив, що китайці мають добре побудовані 

дороги, мости, міста, з'єднані каналами, переписувачами, ринки, стандартизовані ваги та заходи, причому не 

тільки монети, але й паперові гроші. Навіть поштова система існувала. Все це змусило його дивуватися, коли він 

порівнював китайців із тим, що бачив у Європі та на Близькому Сході. Незважаючи на те, що він був італієць, 

гордий своїм народом і добре знав велич Стародавнього Риму, Марко Поло писав: "Напевно, на землі немає 

розумнішого роду, ніж китайці". 
Історичні дослідження свідчать про враження Марко Поло. Ще в 360 р. До н.е. китайці застосовували 

хрестовий лук і змінювали обличчя війни. Близько 200-100 рр. До н.е. китайці використовували письмові іспити 

для вибору людей на державну службу за дві тисячі років до Британії. Китайці використовували друк близько 800 

р. Н. Е., Приблизно за 600 років до того, як Європа побачила першу Біблію Гутенберга. Паперові гроші 

використовувалися в Китаї в 1300 році, але не в Європі до 19 і 20 століть. До 1050 року китайські хіміки 

виготовили порох, ручні гранати, вогневі стріли та ракети з нафти та отруйного газу. До 1100 року фабрики в Китаї 

з 40 000 робітників виготовляли ракети. Вогнемета, гармати та гармати використовувались у Китаї в 13 столітті, 

приблизно за 100 років до Європи. 
Китайці використовували магнітний компас ще в 1 столітті. Він зустрічається в європейських записах до 1190 

р. У 1422 році, сімдесят років до того, як три маленькі кораблі Колумба перетнули Атлантику, китайці досягли 

східного узбережжя Африки. Вони приїхали у великий флот із 65 океанських кораблів, наповнених 27 000 солдатів 

та їх коней, і щорічно запасів зерна, м’яса та вина. Китайці зі своєю пороховою зброєю, навігацією, точними картами 

та магнітними компасами могли легко обійти край Африки та «відкрити» Європу! 
В останні п'ять століть європейські нації перескочили китайців у науці та техніці. Однак з 1950 року 

Японія побила Захід у виробництві багатьох високотехнологічних продуктів. Інші країни Тихоокеанського 

краю (Китай, Тайвань, Сінгапур та Південна Корея) тепер йдуть шляхом Японії. Африка, з іншого боку, 

відстала далі. Погане становище африканських країн та Чорної Америки стало хвилюванням багатьох. 

Значна частина оптимізму руху США за громадянські права 60-х років минула, разом із великими надіями на 

незалежні африканські країни. Трильйони доларів іноземної допомоги вилилися в Африку. Однак 

африканські економіки знижуються з часу виїзду європейців. 
Нехтування та занепад спостерігаються скрізь в Африці та на значній частині Західної Індії. Міжнародним 

корпораціям часто доводиться забезпечувати власною владою, власною водою та власними телефонами. В 

епоху комп’ютерів, факсів та всесвітньої мережі Інтернет в багатьох африканських містах отримати тон набору 

важко.  
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(1996) tell us there is no link between race, intelligence, and culture. The differences we see are all just 
because of bad luck or White racism. 

The first explorers in East Africa wrote that they were shocked by the nudity, paganism, 
cannibalism, and poverty of the natives. Some claimed Blacks had the nature "of wild animals... most of 
them go naked... the child does not know his father, and they eat people." Another claimed they had a 
natural sense of rhythm so that if a Black "were to fall from heaven to earth he would beat time as he goes 
down." A few even wrote books and made paintings of Africans with over-sized sex organs. 

Sound familiar? All just a reflection of racism? Maybe so, but these examples are not from 19th 
Century European colonialists or KKK hate literature. They come from the Muslim Arabs who first 
entered Black Africa over 1,200 years ago (in the 700s), as detailed in Bernard Lewis’s 1990 book, Race 
and Slavery in the Middle East. 

Several hundred years later, European explorers had the same impressions. They wrote that 
Africans seemed to have a very low intelligence and few words to express complex thoughts. They 
praised some tribes for making fine pottery, forging iron, carving wooden art, and making musical 
instruments. But more often, they were shocked by the near nakedness of the people, their poor sanitary 
habits, simple houses, and small villages. They found no wheels for making pots, grinding corn, or for 
transport, no farm animals, no writing, no money, and no numbering systems. 

The Whites who explored China were just as racist as those who explored Africa, but their 
descriptions were different from what they and the Arabs had written about Africans. In 1275 Marco Polo 
arrived in China from his native Italy to open trade with the Mongol Empire. He found that the Chinese 
had well built roads, bridges, cities connected by canals, census takers, markets, standardized weights and 
measures, and not only coins, but paper money as well. Even a postal system was in existence. All of 
these made him marvel when he compared the Chinese to what he saw in Europe and the Middle East. 
Even though he was an Italian, proud of his people and well aware of the greatness of Ancient Rome, 
Marco Polo wrote: "Surely there is no more intelligent race on earth than the Chinese." 

Historical research bears out Marco Polo’s impressions. As early as 360 B.C., the Chinese used 
the cross bow and changed the face of warfare. Around 200-100 B.C., the Chinese used written exams to 
choose people for the civil service, two thousand years before Britain. The Chinese used printing about 
800 A.D., some 600 years before Europe saw Gutenberg’s first Bible. Paper money was used in China in 
1300, but not in Europe until the 19th and 20th centuries. By 1050 Chinese chemists had made 
gunpowder, hand grenades, fire arrows, and rockets of oil and poison gas. By 1100, factories in China 
with 40,000 workers were making rockets. Flame throwers, guns, and cannons were used in China by the 
13th century, about 100 years before Europe.  

The Chinese used the magnetic compass as early as the 1st century. It is not found in European 
records until 1190. In 1422, seventy years before Columbus’s three small ships crossed the Atlantic, the 
Chinese reached the east coast of Africa. They came in a great fleet of 65 ocean going ships filled with 
27,000 soldiers and their horses, and a year’s supply of grain, meat, and wine. With their gunpowder 
weapons, navigation, accurate maps and magnetic compasses, the Chinese could easily have gone around 
the tip of Africa and “discovered” Europe! 

In the last five centuries, the European nations leapfrogged over the Chinese in science and 
technology. Since 1950, however, Japan has beaten the West in the production of many high-tech 
products. Other Pacific Rim countries (China, Taiwan, Singapore, and South Korea) now follow Japan’s 
path. Africa, on the other hand, has fallen further behind. The poor conditions of African countries and 
Black America have become a concern to many. Much of the optimism of the U.S. Civil Rights 
movement of the 1960s is gone, along with the high hopes for independent African nations. Trillions of 
dollars of foreign aid have poured into Africa. Yet African economies have declined since the Europeans 
left. 

Neglect and decay are seen everywhere in Africa and much of the West Indies. International 
corporations often have to provide their own power, their own water, and their own phones. In the age of 
computers, fax machines, and the world wide web, getting a dial tone in many African cities is difficult. 
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Раса в Сучасному Світі 

Протягом останніх двадцяти років я вивчав різницю між людьми за розмірами мозку, інтелектом, 

сексуальністю, особистістю, швидкістю росту, тривалістю життя, злочинністю та сімейною стабільністю. На 

всіх цих рисах східні люди потрапляють на один кінець спектра, чорні падають на інший кінець, а білі люди 

потрапляють між ними. 
У діаграмі 1 перераховані відмінності між трьома основними людськими расами : східними 

(східноазіатські, монголоїдні), білими людьми (європейці, кавказоїди) та темношкірими (африканці, негроїди). 

Щоб все було просто, я буду використовувати ці загальні назви замість наукових і не буду обговорювати підгрупи 

в межах людських рас .  
У далекосхідний люди повільніше дозрівають, менш родючі і менш сексуально активні, мають 

більший мозок і більші показники IQ. Чорні знаходяться в протилежному кінці в кожній з цих областей. Білі 

люди падають посередині, часто близько до східних. Докази свідчать, що це пов'язано як з генами, так і з 

навколишнім середовищем. Я запропонував еволюційну теорію для пояснення цієї тристоронньої картини. 
Звичайно, ці відмінності є середніми. Повний спектр поведінки, доброго і поганого, є у кожного 

людського роду . Жодна група не має монополії на чесноту чи пороку, мудрість чи глупоту. Однак ця 

закономірність є актуальною з часом і для різних країн, і це означає, що ми не можемо її ігнорувати. 

Діаграма 1 
Середні Відмінності Серед Чорношкірих, Білих Людей Та Східних 

Риса Чорношкірі Білі люди Східні 

Розмір мозку:       
Краніальна ємність 1.267 1347 1364 
Коркові нейрони (мільйони) 13 185 13 665 13 767 

Інтелект:       
10 тестових балів 85 100 106 
Культурні досягнення Низький Високий Високий 

Відтворення:       
Побратимство з двома яйцями (на 
1000 народжених) 

16 6 4 

Рівень гормонів Вища Проміжний Нижній 
Статеві ознаки Більший Проміжний Менший 
частоти спілкування Вища Проміжний Нижній 
Вседозволене ставлення Вища Проміжний Нижній 
Хвороби, що передаються 
статевим шляхом 

Вища Проміжний Нижній 

Особистість:       
Агресивність Вища Проміжний Нижній 
Обережність Нижній Проміжний Вища 
Імпульсивність Вища Проміжний Нижній 
Я-концепція Вища Проміжний Нижній 
Комунікабельність Вища Проміжний Нижній 

Дозрівання:       
Час гестації Коротше Довше Довше 
Скелетний розвиток Раніше Проміжний Пізніше 
Моторний розвиток Раніше Проміжний Пізніше 
Стоматологічний розвиток Раніше Проміжний Пізніше 
Вік першого статевого акту Раніше Проміжний Пізніше 
Вік першої вагітності Раніше Проміжний Пізніше 
Тривалість життя Найкоротший Проміжний Найдовше 

Соціальна організація       
Подружня стабільно Нижній Проміжний Вища 
Дотримання закону Нижній Проміжний Вища 
Психічне здоров'я Низький Проміжний Вища 

Джерело: Невимушене видання. Раса, Еволюція та Поведінка (с. 5). 
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Race in Today’s World 
 

For the past twenty years I have studied race differences in brain size, intelligence, sexuality, 
personality, growth rate, life span, crime, and family stability. On all of these traits, Orientals fall at one 
end of the spectrum, Blacks fall at the other end, and Whites fall in between. 

Chart 1 lists the differences between the three major races: Orientals (East Asians, Mongoloids), 
Whites (Europeans, Caucasoids), and Blacks (Africans, Negroids). To keep things simple, I will use these 
common names instead of scientific ones and will not discuss subgroups within the races. 

On average, Orientals are slower to mature, less fertile, and less sexually active, have larger 
brains and higher IQ scores. Blacks are at the opposite end in each of these areas. Whites fall in the 
middle, often close to Orientals. The evidence shows that this is due to both genes and environment. I 
have suggested an evolutionary theory to explain this three-way pattern. 

Of course, these differences are averages. The full range of behaviors, good and bad, is found in 
every race. No group has a monopoly on virtue or vice, wisdom or folly. However, this pattern is true 
over time and across nations and this means that we cannot ignore it. 
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 План книги 

У цій главі коротко описано тристоронній зразок відмінностей між людьми . Наступні глави надають 

більш детальну інформацію. 
Багато статистичних даних на діаграмі 1 надходять із Сполучених Штатів, де східні представники є 

"модельною меншиною". У них менше розлучень, менше позашлюбних народжень і менше повідомлень про 

насильство над дітьми, ніж білі люди . Більше східників закінчує коледж і менше людей потрапляє до 

в'язниці. 
З іншого боку, негрів становить 12% американського населення і становлять 50% тюремного 

населення. У США кожен третій негр перебуває у в'язниці, умовно, або чекає суду. Це набагато більше, ніж 

кількість тих, хто закінчує коледж. 
У главі 2 показано, як ця расова закономірність є злочинністю у всьому світі. Щорічники Інтерполу 

показують, що рівень злочинних злочинів (вбивства, згвалтування та серйозні напади) в країнах Азії та Тихого 

океану в чотири рази нижчий, ніж в країнах Африки та Карибського басейну. Білі люди в США та в європейських 

країнах є проміжними. Рівень насильницької злочинності INTERPOL 1996 р. Чітко показує цю закономірність: 

азіатські країни, 35 насильницьких злочинів на 100 000 осіб; Європейських країн, 42; та африканські країни, 149.  
У главі 2 також встановлено, що діти східного віку дозрівають повільніше, ніж діти білі, тоді як чорні діти 

швидше дозрівають. Це справедливо для швидкості розвитку кісток і зубів та віку, в якому дитина вперше сидить, 

повзає, ходить і одягає одяг. Східні діти не починають ходити приблизно до 13 місяців, Білі діти в 12 місяців, а 

Чорні діти в 11 місяців. 
Глава 3 розглядає расові відмінності в сексуальній активності. Східні є найменш сексуально активними, 

незалежно від того, чи вимірюється віком першого статевого акту, частотою спілкування чи кількістю сексуальних 

партнерів. Чорношкірі є найактивнішими у всьому цьому. Знову білі люди перебувають між ними. Ці контрасти в 

сексуальній активності призводять до відмінностей у швидкості таких захворювань, як сифіліс, гонорея, герпес та 

хламідіоз. Є високий рівень СНІДу в Африці, Чорній Америці та Карибському басейні та низький рівень у Китаї та 

Японії. Європейські країни знову потрапляють між ними. 
Ці людські раси розрізняються за швидкістю овуляції (глава 3). Не всі жінки виробляють одне яйце під 

час менструального циклу. Коли одночасно виробляється два або більше яєць, вагітність більш ймовірна. Така 

ймовірність народження братніх близнюків (тобто двояйцевих близнюків). Кількість народжених близнюків 

становить 16 з кожних 1000 народжених для чорношкірих, 8 з кожних 1000 народжених для білих людей і 4 або 

менше для східних. Трійнят та інші багаторазові народження найрідкісніші в східних та найвищі у Чорних, серед 

них білі люди . 
Розділ 4 стосується людського роду та інтелекту. Сотні досліджень мільйонів людей демонструють 

тристоронній зразок. Тести на IQ часто складаються із середнім балом 100, з "нормальним" діапазоном від 

85 до 115. Білі люди в середньому від 100 до 103. Східні в Азії та США, як правило, мають більш високі бали, 

приблизно 106, хоча IQ були проведені тести для використання в євроамериканській культурі. Чорношкірі в 

США, Карибському басейні, Британії, Канаді та Африці в середньому нижчі IQ - близько 85. Найнижчі середні 

показники IQ виявляються для африканців на південь від Сахари - від 70 до 75. 
Глава 4 також розглядає розмір мозку. Більший мозок має більше клітин мозку, і це призводить до 

підвищення IQ. Ці людські раси розрізняються за розміром мозку. У рамках спільного перинатального проекту 

пішло понад 35 000 дітей від народження до семи років. Східні жителі мали більший мозок, ніж білі люди при 

народженні, чотири місяці, один рік і сім років. Білі люди мали більший розмір мозку, ніж чорні в будь-якому віці 

(див. Діаграму 2). Дані про дорослих на діаграмі 2 походять з вибірки 6 325 особового складу армії США. 
Глава 5 запитує, чи є різниця у розмірах нашого мозку, наших тілах та поведінці через гени, навколишнє 

середовище чи те й інше. Він також запитує, чи можуть індивідуальні відмінності сказати нам що-небудь про 

різницю між людьми . 
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Plan of the Book 
 

This chapter briefly describes the 3-way pattern of race differences. The following chapters 
provide more detail. 

Many statistics in Chart 1 come from the United States, where Orientals are a “model minority.” 
They have fewer divorces, fewer out-of-wedlock births, and fewer reports of child abuse than Whites. 
More Orientals graduate from college and fewer go to prison. 

On the other hand Blacks are 12% of the American population and make up 50% of the prison 
population. In the U.S., one out of every three Black men is either in jail, on probation, or awaiting trial. 
That is much more than the number who graduate from college. 

Chapter 2 shows how this racial pattern in crime is found worldwide. INTERPOL Yearbooks 
show the rate of violent crime (murder, rape, and serious assault) is four times lower in Asian and Pacific 
Rim countries than in African and Caribbean countries. Whites in the United States and in European 
countries are intermediate. The 1996 INTERPOL violent crime rates clearly show this pattern: Asian 
countries, 35 violent crimes per 100,000 people; European countries, 42; and African countries, 
149. 

Chapter 2 also finds that Oriental children are slower to mature than White children while Black 
children are faster to mature. This is true for the rate of bone and tooth development and the age at which 
a child first sits, crawls, walks, and puts on clothing. Oriental children do not begin to walk until about 13 
months, White children at 12 months, and Black children at 11 months. 

Chapter 3 looks at racial differences in sexual activity. Orientals are the least sexually active, 
whether measured by age of first intercourse, intercourse frequency, or number of sexual partners. Blacks 
are the most active on all of these. Once again Whites are in between. These contrasts in sexual activity 
lead to differences in the rate of diseases like syphilis, gonorrhea, herpes, and chlamydia. There are high 
levels of AIDS in Africa, Black America, and the Caribbean and low levels in China and Japan. European 
countries again fall in between. 

The races differ in rate of ovulation (Chapter 3). Not all women produce one egg during the 
menstrual cycle. When two or more eggs are produced at the same time, a pregnancy is more likely. So is 
the likelihood of producing fraternal twins (i.e., two-egg twins). The number of twins born is 16 out of 
every 1,000 births for Blacks, 8 out of every 1,000 births for Whites, and 4 or less for Orientals. Triplets 
and other multiple births are rarest in Orientals and highest in Blacks, with Whites in between. 

Chapter 4 is about race and intelligence. Hundreds of studies on millions of people show a three-
way pattern. IQ tests are often made to have an average score of 100, with a “normal” range from 85 to 
115. Whites average from 100 to 103. Orientals in Asia and the U.S. tend to have higher scores, about 
106, even though IQ tests were made for use in the Euro-American culture. Blacks in the U.S., the 
Caribbean, Britain, Canada, and in Africa average lower IQs -- about 85. The lowest average IQs are 
found for sub-Saharan Africans -- from 70 to 75. 

Chapter 4 also looks at brain size. Bigger brains have more brain cells and this leads to higher 
IQs. The races vary in brain size. The Collaborative Perinatal Project followed more than 35,000 children 
from birth to seven years. Orientals had larger brains than Whites at birth, four months, one year, and 
seven years. Whites had larger brains than Blacks at all ages (see Chart 2). The data on adults in Chart 2 
come from a sample of 6,325 U.S. Army personnel. 

Chapter 5 asks whether differences in our brain size, our bodies and our behavior are because of 
genes, environment, or both. It also asks whether individual differences can tell us anything about race 
differences. 
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Діаграма 2 

Середній розмір голови для чорношкірих, білих людей та східних 
у США в 5 різних віках 
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Армія США. Від JP Rushton, ємність крані в кубічних сантиметрах. Народження до 7 років 
від американського перинатального проекту; Дорослі з 1997 року, Інтелект, 25, с. 15. 

Чому Існують Відмінності між Людьми ? 

Чому історія показує, що Африка відстає від Азії та Європи? Чому білі люди порівнюють між східними та 

темношкірими у стількох районах? Чому групи з більшим мозком мають менший показник побратимування двох 

яєць? Щоб знати відповідь, ви повинні ознайомитись із усіма ознаками, взятими разом (див. Графік 1). 
Риси рисунка 1 утворюють візерунок. Жоден відомий екологічний фактор не може пояснити всіх 

разом узятих. Однак існує пояснення на основі гена. Шаблони складають те, що називається "історією 

життя". Вони еволюціонували разом для вирішення життєвих випробувань - виживання, зростання та 

відтворення.  
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Why Are There Race Differences? 
 
Why does history show Africa trailing behind Asia and Europe? Why do Whites average between 
Orientals and Blacks in so many areas? Why do the groups with larger brains have lower rates of two-egg 
twinning? To know the answer you must look at all of the traits taken together (see Chart 1). 

The traits in Chart 1 form a pattern. No known environmental factor can explain all of them taken 
together. There is, however, a gene based explanation. The patterns make up what is called a “life- 
history.” They evolved together to meet the trials of life -- survival, growth, and reproduction. 
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У розділі 6 розглядаються "теорії історії життя" засновані на генах, які я запропонував пояснити 

расовою закономірністю розміру мозку, інтелекту та інших рис. Еволюційні біологи називають це шкалою 

репродуктивних стратегій r-K. На одному кінці цієї шкали є r-стратегії, які покладаються на високі показники 

репродуктивності. З іншого боку - K-стратегії, які покладаються на високий рівень батьківської допомоги. Ця 

шкала зазвичай використовується для порівняння історії життя різних видів тварин. Я використовував це для 

пояснення менших, але реальних відмінностей між людськими расами людини .  
За цією шкалою східні люди більше K-обрані, ніж білі люди , тоді як білі люди більш K-обрані, ніж 

чорні. Жінки, що мають високу К-позицію, виробляють менше яєць (і мають більший мозок), ніж r-відібрані 

жінки. Чоловіки, які K-обрали, вкладають час та енергію у своїх дітей, а не в пошуки сексуальних вражень. 

Вони є "татами", а не "хами". 
Глава 7 показує, що різницькі людські розбіжності у репродуктивних стратегіях мають сенс з погляду 

еволюції людини. Сучасна людина розвивалася в Африці близько 200 000 років тому. Африканці та 

неафриканці тоді розкололися близько 100 000 років тому. Східні та білі люди розкололися близько 40 000 

років тому. 
Чим більше на північ людей виїжджали "з Африки", тим важче було отримати їжу, притулок, одяг та 

виховання дітей. Тож групам, що перетворилися на сучасних білих людей та східних жителів, потрібні були 

більший мозок, більше сімейної стабільності та довше життя. Але побудова більшого мозку вимагає часу та енергії 

під час розвитку людини. Отже, ці зміни врівноважувалися повільнішими темпами росту, зниженням рівня статевих 

гормонів, меншою агресією та меншою кількістю сексуальної активності. 
Чому? Оскільки Африка, Європа та Азія мали дуже різний клімат та географії, що вимагало різних 

навичок, використання ресурсів та способу життя. Чорні еволюціонували в тропічному кліматі, який 

протиставляв себе більш прохолодній Європі, в якій білі люди еволюціонували і тим більше з холодними 

арктичними землями, де еволюціонували східці. 
Оскільки інтелект збільшував шанси на виживання у суворих зимових умовах, групам, які покинули 

Африку, довелося розвивати більший інтелект та сімейну стабільність. Це вимагає збільшення мізків, повільних 

темпів росту, зниження рівня гормонів, меншої сексуальної потенції, меншої агресії та меншої імпульсивності. 

Удосконалене планування, самоконтроль, дотримання правил та довголіття все зросло у неафриканців. 
Я розумію, що ці теми суперечливі і що у читачів виникне багато питань. У главі 8 перераховані питання, 

які мені найбільше задаються щодо людської Раса, Еволюції та Поведінки, та мої відповіді на них. 

Висновок 

Раса - це більше, ніж "просто шкіра глибока". Картина східно-біло-чорних відмінностей виявляється в 

історії, географічних межах та політико-економічних системах. Це доводить біологічну реальність людського 

роду . Теорії, засновані лише на культурі, не можуть пояснити всі дані, показані на графіку 1. Наступні три 

глави більш детально описують наукові висновки про різницю між людськими расами (узагальнені в діаграмі 

1). Пізніші розділи пояснюють, чому ці відмінності дотримуються такої схеми. 
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Льюїс, Б. (1990). Раса і рабство на Близькому Сході. Нью-Йорк: Оксфордський університетський прес. 
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Chapter 6 discusses the gene based “life-history theory” I have proposed to explain the racial 
pattern in brain size, intelligence, and other traits. Evolutionary biologists call it the r-K scale of 
reproductive strategies.  At one end of this scale are r-strategies that rely on high reproductive rates. At 
the other end are K-strategies that rely on high levels of parental care. This scale is generally used to 
compare the life histories of different species of animals. I have used it to explain the smaller but real 
differences between the human races. 

On this scale, Orientals are more K-selected than Whites, while Whites are more K-selected than 
Blacks. Highly K-selected women produce fewer eggs (and have bigger brains) than r-selected women. 
Highly K-selected men invest time and energy in their children rather than the pursuit of sexual thrills. 
They are “dads” rather than “cads.” 

Chapter 7 shows that the race differences in reproductive strategies make sense in terms of human 
evolution. Modern humans evolved in Africa about 200,000 years ago. Africans and non-Africans then 
split about 100,000 years ago. Orientals and Whites split about 40,000 years ago. 

The more north the people went “Out of Africa,” the harder it was to get food, gain shelter, make 
clothes, and raise children. So the groups that evolved into today’s Whites and Orientals needed larger 
brains, more family stability, and a longer life. But building a bigger brain takes time and energy during a 
person’s development. So, these changes were balanced by slower rates of growth, lower levels of sex 
hormones, less aggression, and less sexual activity. 

Why? Because Africa, Europe, and Asia had very different climates and geographies that called 
for different skills, resource usage, and lifestyles. Blacks evolved in a tropical climate which contrasted 
with the cooler one of Europe in which Whites evolved and even more so with the cold Arctic lands 
where Orientals evolved. 

Because intelligence increased the chances of survival in harsh winter environments, the groups 
that left Africa had to evolve greater intelligence and family stability. This called for larger brains, slower 
growth rates, lower hormone levels, less sexual potency, less aggression, and less impulsivity. Advanced 
planning, self-control, rule-following, and longevity all increased in the non-Africans. 

I realize that these topics are controversial and that readers will have many questions. Chapter 8 
lists the questions I am most asked about Race, Evolution, and Behavior, and my answers to them. 
 

Conclusion 
 

Race is more than “just skin deep.” The pattern of Oriental-White-Black differences is found 
across history, geographic boundaries, and political-economic systems. It proves the biological reality of 
race. Theories based only on culture cannot explain all the data shown in Chart 1. The next three chapters 
describe the scientific findings on race differences (summarized in Chart 1) in greater detail. Later 
chapters explain why these differences follow such a pattern. 
 
Additional Readings 
 
Entine, J. (2000). Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It. 

New York: Public Affairs Press. 
 
Lewis, B. (1990). Race and Slavery in the Middle East. New York: Oxford University Press. 
 
Rushton, J. P. (1997). Cranial size and IQ in Asian Americans from birth to age seven. Intelligence, 25, 7-

20. 
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2 - Дозрівання, Злочинність та Батьківство 

Різниці між расами починаються в утробі 
матері. Чорні народжуються раніше і ростуть 

швидше, ніж білі люди та східні люди . 
Триходова Раса модель виникає в віхи , такі як 

статева зрілість, стабільність сім'ї, рівень 
злочинності, і зростання чисельності 

населення. 

Чорні малюки дозрівають швидше, ніж білі, а східні немовляти дозрівають повільніше. Африканські діти в 

сидячому положенні більше здатні тримати голову вгору і спину прямо з самого початку. Білим дітям часто 

потрібно шість-вісім тижнів, щоб зробити це (див. Графік 3). Ці навряд чи соціальні фактори могли б спричинити 

ці відмінності. Основний закон біології показує, що триваліша немовлята пов'язана з більшим зростанням мозку 

(див. Розділ 6). 
Ці відмінності в швидкості росту означають, що людські раси мають тенденцію до розходження у віці, 

коли вони досягають важливих етапів, таких як кінець дитинства, початок статевої зрілості, доросле життя та 

старість. В раси розрізняються також рівень злочинності, виховання дітей стилю, і навіть зростання 

населення. 

Діаграма 3 
Чорні Немовлята Розвиваються Фізично Раніше, Ніж Інші Немовлята 

Дев'ять годин, здатний уберегти 
голову від падіння назад (біла 
дитина, шість місяців)

Два дні, тримаючись за руку і 
дивлячись на екзаменатора (біла 
дитина, вісім тижнів)

 

Джерело: Гербер, М. (1958), Journal of Social Psychology 47, 185-195 

Дозрівання 

Чорношкірі діти проводять найменше часу в утробі матері. В Америці 51% дітей Чорного народилося 

на 39 тижні вагітності порівняно з 33% дітей Білого. В Європі чорні діти навіть професійних матерів 

народжуються раніше, ніж білі діти. 
Ці чорношкірі діти не народжуються недоношеними. Вони народжуються раніше, але біологічно вони 

зріліші. Тривалість вагітності залежить від генів.  
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2 
Maturation, Crime, and Parenting 

 
Race differences start in the womb. 

Blacks are born earlier and grow quicker 
than Whites and Orientals. The three-way 
race pattern occurs in milestones such as 

sexual maturity, family stability, crime 
rates, and population growth. 

 
Black babies mature more quickly than White babies, while Oriental babies mature more slowly. 

African babies in a sitting position are more able to keep their heads up and backs straight from the start. 
White babies often need six to eight weeks to do these things (see Chart 3). It is unlikely that social 
factors could produce these differences. A basic law of biology shows that longer infancy is related to 
greater brain growth (see Chapter 6). 

These differences in growth rate mean that races tend to differ in the age when they reach 
milestones such as the end of infancy, the start of puberty, adulthood, and old age. The races also differ in 
crime rates, parenting style, and even population growth. 
 

 
 

 
Maturation 

 
Black babies spend the least time in the womb. In America, 51% of Black children have been 

born by week 39 of pregnancy compared with 33% of White children. In Europe, Black babies of even 
professional mothers are born earlier than White babies. 

These Black babies are not born premature. They are born sooner, but biologically they are more 
mature. The length of pregnancy depends on the genes. 
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Більш швидкі темпи зростання серед чорношкірих продовжуються через дитинство. Чорношкірі діти 

мають більшу м'язову силу і краще досягають предметів. Їх м’язи шиї часто настільки розвинені, що вони можуть 

підняти голову вгору, коли їм лише дев'ять годин. За лічені дні вони можуть перевернутися. 
Чорні діти сидять, повзають, ходять і одягають власний одяг раніше, ніж білі люди чи східні люди . 

Результати вимірюються такими тестами, як Шкала Бейлі психічного та моторного розвитку та Кембриджська 

неонатальна шкала. 
Східні діти, з іншого боку, дозрівають повільніше, ніж діти Білі. Східні діти часто не ходять до 13 

місяців. Ходьба починається з 12 місяців для дітей Білого та 11 місяців для Чорних дітей. 
Рентгенівські знімки показують, що кістки ростуть швидше у дітей Чорного, ніж у Білих дітей. Білі люди 

розвивають кістки швидше, ніж східні. Зразки мозкової хвилі розвиваються швидше у Чорного, ніж у Білих 

новонароджених. 
Чорні мають швидший стоматологічний розвиток, ніж білі люди , які дозрівають швидше, ніж східні. Чорні 

діти починають першу частину постійного росту зуба приблизно в 5,8 року і закінчують у 7,6 року. Білі люди 

починають у 6,1 року і закінчують у 7,7 років, а східні - у 6,1 року та закінчують у 7,8 років. Чорні мають більшу 

щелепу і більші зуби. У них більше зубів і частіше є третій і четвертий моляри. Білі люди мають більші щелепи і 

зуби і більше зубів, ніж у східних. 
Чорні люди досягають статевої зрілості раніше, ніж білі люди , які в свою чергу дозрівають раніше, ніж 

східні. Це стосується таких речей, як вік при першій менструації, перший статевий досвід і перша вагітність. 
Одне дослідження понад 17 000 американських дівчат у випуску " Педіатрія" за 1997 рік показало, що 

статеве дозрівання починається на рік раніше для дівчат Чорного, ніж для Білих дівчат. У віці восьми років у 

48% дівчат Чорного (але лише 15% дівчат Білих) було певне розвиток молочної залози, волосся на лобку або 

обидва. Для білих людей це сталося лише десять років. Вік, коли у дівчат почали менструювати, був для 

дівчат Чорного від 11 до 12 років. Білі дівчата почали через рік. 
Статева зрілість у хлопчиків також відрізняється за людською расою . До 11 років 60% хлопців 

Чорного досягли стадії статевої зрілості, що відзначається швидким зростанням пеніса. Два відсотки вже 

займалися сексом. Білі хлопчики, як правило, не досягають цієї стадії ще 1,5 року. Східні люди відстають на 

один-два роки від білих людей як у сексуальному розвитку, так і у старті сексуального інтересу. 

Злочин 

У США негрів менше 13% населення, але 50% усіх арештів за напади та вбивства та 67% усіх арештів 

за пограбування. П'ятдесят відсотків усіх жертв злочинів також повідомляють, що їх нападники є Чорними, 

тому статистика арешту не може бути обумовлена упередженням поліції. 
Чорні складають велику частку заарештованих за злочини з білими комірами. Близько 33% осіб, 

заарештованих за шахрайство, підробку, підробку та отримання викраденого майна, і близько 25% 

заарештованих за розкрадання - це чорні. Чорношкірі недостатньо представлені лише у таких злочинах, як 

податкове шахрайство та порушення цінних паперів, які вчиняються особами, які займають високі статуси. 
З іншого боку, східні жителі недостатньо представлені в статистиці злочинів США. Це змусило деяких 

заперечувати, що азіатське «гетто» захистило членів від шкідливих зовнішніх впливів. Однак для Чорних 

гетто, як кажуть, сприяє злочинності, тому чисто культурних пояснень недостатньо. 
Жіночі вбивства розповідають ту саму історію. В одному з досліджень жіночих арештів 75% були 

чорношкірими. Лише 13% були білими жінками. Жодна азіатська жінка не була заарештована. Культурне 

пояснення рівня злочинності чорношкірих чоловіків не стосується чорношкірих жінок, від яких не очікується в 

однаковій мірі вчинити злочинну поведінку. Серед чорношкірих образів "гангстерів" немає. 
Така ж закономірність зустрічається і в інших країнах. У Лондоні, Англії, темношкірі становлять 13% 

населення, але складають 50% рівня злочинності. Урядова комісія 1996 року в Канаді в Онтаріо, Канада, 

повідомила, що чорні люди в п'ять разів частіше потрапляють до в'язниці, ніж білі люди , і в 10 разів частіше, 

ніж східні. У Бразилії живе 1,5 мільйона східних людей, переважно японці, предки яких в 19 столітті ходили 

там як заробітчани, і які найменш представлені у злочині.  
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The faster pace of growth among Blacks goes on through childhood. Black babies have greater 
muscular strength and can reach for objects better. Their neck muscles are often so developed that they 
can lift their heads up when they are only nine hours old. In a matter of days they can turn themselves 
over. 

Black children sit, crawl, walk, and put on their own clothes earlier than Whites or Orientals. The 
findings are measured by such tests as Bayley’s Scales of Mental and Motor Development and the 
Cambridge Neonatal Scales. 

Oriental children, on the other hand, mature more slowly than do White children. Oriental 
children often do not walk until 13 months. Walking starts at 12 months for White children and 11 
months for Black children. 

X-rays show bones grow faster in Black children than in White children. Whites develop bones 
faster than Orientals. Brain wave patterns develop faster in Black than in White newborns. 

Blacks have faster dental development than Whites, who mature faster than Orientals. Black 
children begin the first part of permanent tooth growth at about 5.8 years and finish at 7.6 years. Whites 
begin at 6.1 years and finish at 7.7 years, while Orientals begin at 6.1 years and finish at 7.8 years. Blacks 
have larger jaws and larger teeth. They have more teeth and more often have the third and fourth molars. 
Whites have larger jaws and teeth and more teeth than do Orientals. 

Blacks reach sexual maturity sooner than Whites, who in turn mature sooner than Orientals. This 
is true for things like age at first menstruation, first sexual experience, and first pregnancy.  

One study of over 17,000 American girls in the 1997 issue of Pediatrics found that puberty 
begins a year earlier for Black girls than for White girls. By age eight, 48% of the Black girls (but only 
15% of the White girls) had some breast development, pubic hair, or both. For Whites this did not happen 
until ten years. The age when girls began to menstruate was between 11 and 12 for Black girls. White 
girls began a year later. 

Sexual maturity in boys also differs by race. By age 11, 60% of Black boys have reached the 
stage of puberty marked by fast penis growth. Two percent have already had sex. White boys tend not to 
reach this stage for another 1.5 years. Orientals lag one to two years behind Whites in both sexual 
development and the start of sexual Interest. 
 

Crime 
 

In the U.S., Blacks are less than 13% of the population but have 50% of all arrests for assault and 
murder and 67% of all arrests for robbery. Fifty percent of all crime victims also report their assailants are 
Black, so the arrest statistics cannot be due to police bias. 

Blacks make up a large share of those arrested for white-collar crimes. About 33% of persons 
arrested for fraud, forgery, counterfeiting, and receiving stolen property, and about 25% of those arrested 
for embezzlement are Black. Blacks are under-represented only in offenses, such as tax fraud and 
securities violations, that are committed by individuals in high status occupations. 

On the other hand, Orientals are under-represented in U.S. crime statistics. This has led some to 
argue that the Asian “ghetto” has protected members from harmful outside influences. For Blacks, 
however, the ghetto is said to foster crime, so purely cultural explanations are not enough. 

Female homicides tell the same story. In one study of female arrests, 75% were Black women. 
Only 13% were White women. No Asian women were arrested. The cultural explanation for the crime 
rate of Black men does not apply to Black women, who are not expected to engage in criminal behavior to 
the same extent. There is no  “gangster” image among Black females. 

The same pattern is found in other countries. In London, England, Blacks make up 13% of the 
population, but account for 50% of the crime rate. A 1996 government commission in Ontario, Canada, 
reported that Blacks were five times more likely go to jail than Whites, and 10 times more likely than 
Orientals. In Brazil, there are 1.5 million Orientals, mostly Japanese whose ancestors went there as 
laborers in the 19th century, and who are the least represented in crime. 
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Діаграма 4 базується на щорічниках INTERPOL і показує, що ця расова закономірність узгоджується в 

усьому світі. Коефіцієнти вбивств, зґвалтування та серйозних нападів були в чотири рази вищими в країнах 

Африки та Карибського басейну, ніж в країнах Азії чи Тихого океану. Європейські країни були проміжними. 

Щорічники Інтерполу 1993-1996 рр. Показують, що рівень злочинності на 100 000 населення становив 35 для 

азіатців, 42 для європейців та 149 для африканців. 

 

Графік 4  
Коефіцієнт Злочинності ІНТЕРПОЛу для Трьох Рас (Вбивства, Згвалтування та Серйозні 

Напади) на 100 000 Населення  
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Джерело: Третє невпорядковане видання еволюції людської раси та поведінки (P g . 24, 
159, 287). 

Особистість, Агресія та Самооцінка 

Дослідження показують, що Чорні люди більш агресивні та відсторонені, ніж Білі люди , тоді як Білі Люди 

більш агресивні та вихідці, ніж Східні. У чорношкірих також більше психічної нестабільності, ніж у білих людей . Чорні 

показники зловживання наркотиками та алкоголем вище. Знову ж, східні люди недостатньо представлені в 

статистиці психічного здоров'я. 
Дослідження, проведене у французькому мові Квебеку, продемонструвало 825 чотирьох- та 

шестирічних дітей з 66 країн. Дітей-іммігрантів оцінювали 50 вчителів у дошкільних класах. Педагоги виявили 

більше пристосованості та менше ворожості серед східних дітей, ніж серед білих дітей, але вони також 

побачили більше пристосованості та менше ворожості серед білих дітей, ніж серед чорних дітей. 
Расові відмінності в особистості виявляються за допомогою тестів, таких як Анкета Ейзенка про 

особистість та Анкета Кеттелла з шістнадцять особистих факторів. Східних людей скрізь менше 
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Chart 4 is based on INTERPOL Yearbooks and shows that this racial pattern is consistent 
globally. Rates of murder, rape, and serious assault were four times higher in African and Caribbean 
countries than in Asian or Pacific Rim countries. European countries were intermediate. The 1993-1996 
INTERPOL Yearbooks show the violent crime rate per 100,000 population was 35 for Asians, 42 for 
Europeans, and 149 for Africans. 

 
 

Personality, Aggression, and Self-Esteem 
 

Studies find that Blacks are more aggressive and outgoing than Whites, while Whites are more 
aggressive and outgoing than Orientals. Blacks also have more mental instability than Whites. Black rates 
of drug and alcohol abuse are higher. Again, Orientals are under-represented in mental health statistics. 

A study carried out in French-speaking Quebec looked at 825 four- to six-year-olds from 66 
countries. The immigrant children were rated by 50 teachers in preschool classes. The teachers found 
more adjustment and less hostility among Oriental children than among White children, but they also saw 
more adjustment and less hostility among White children than among Black children. 

Racial differences in personality are found using tests such as the Eysenck Personality 
Questionnaire and Cattell’s Sixteen Personality Factor Questionnaire. Orientals everywhere are less 
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агресивні, домінуючі та імпульсивні, ніж білі та білі люди менше, ніж чорні. Східні обачніше, ніж білі люди чи 

чорношкірі. 
Існують важливі відмінності між расою у часовій орієнтації та мотивації. Одне дослідження попросило дітей 

Чорного в Карибському басейні вибрати між маленьким цукерком зараз і більшим баром через тиждень. Більшість 

обрала саме зараз малого. Орієнтація на сучасний момент на відміну від затримки задоволення є головною темою 

дослідження психології Чорного. 
Можливо, дивно дізнатись, що у чорношкірих вища самооцінка, ніж у білих людей чи східників. Це 

справедливо навіть тоді, коли чорні бідніші та менш освічені. В одному з великих досліджень 11–16-річних дітей, 

Чорні оцінили себе як більш привабливі, ніж білі люди . Чорні також оцінили себе вищими з читання, науки та 

соціальних досліджень, але не з математики. Чорношкірі сказали це, хоча вони знали, що вони мають нижчі 

фактичні показники навчальних досягнень, ніж діти у Білого. 

Виховання Батьків та Позашляхові Пологи 

Расові відмінності в особистості та дотриманні правил також проявляються у розлученні, поза 

народженням у шлюбі, жорстокому поводженні з дітьми та правопорушенні. Східні люди є більш успішними, 

ніж білі люди або чорні. У них менше розлучень, менше випадків народження у шлюбі та менше насильства 

над дітьми, ніж білі люди . 
З іншого боку, стабільність сім'ї Чорних викликає занепокоєння. У 1965 році звіт Мойніхана показав 

більш високі показники розриву шлюбу, сімей на чолі з жінками та позашлюбних народжень серед негрів. 

Відтоді цифри втричі! Близько 75% народжених у чорних підлітків поза шлюбом, порівняно з 25% білих 

підлітків. 
Сім'я на чолі з жінками не є унікальною для США. Також це не є наслідком спадщини рабства або 

внутрішнього занепаду міста. Воно зустрічається на великих територіях Чорної Африки. 
В Африці сім'я з головою жінок є частиною загальної соціальної структури. Він складається з ранньої 

сексуальної активності, слабких емоційних зв’язків між подружжям та статевого союзу та відродження дітей з 

багатьма партнерами. Він включає прийом дітей поза домом навіть на кілька років, тому матері залишаються 

сексуально привабливими. Самці також більше конкурують за жінок, а батьки менше залучені до виховання 

дітей. 
У порівнянні з іншими у бідних країнах африканські жінки рано припиняють годувати дитину грудьми. Це 

дозволяє відновити овуляцію, тож матері зачаття знову, таким чином виробляючи більш високий рівень 

народжуваності. Після того, як дитині виповниться рік, інші діти та бабусі та дідусі роблять більшу частину 

догляду. По мірі дорослішання дітей вони ставляться до старших дітей на основні потреби. У Чорній Африці та на 

Чорному Карибському басейні, як і в американському гетто підкласи, групи допідлітків та підлітків залишаються 

досить вільними від нагляду дорослих. 

Довговічність та Приріст Населення 

Коефіцієнти смертності показують ту саму схему расових відмінностей. У чорношкірих більше 

захворювань та вищий рівень смертності в кожному віці. Східні жителі мають найнижчу смертність і 

переживають білих людей на два роки, приблизно стільки, скільки білі люди переживають негрів. 
Чорношкірі американські діти вдвічі частіше помирають у немовляті, ніж білі діти. Однак, одиноке 

батьківство, бідність або недостатня освіта - не єдині причини. Одне дослідження випускників коледжів, які 

мають доступ до гарної медичної допомоги, показує, що рівень смертності все ще вдвічі вищий серед чорних 

немовлят, ніж серед білих немовлят. 
Різниці смертності продовжуються і в зрілому віці. В одному з досліджень ВМС США, у Чорних 

спостерігалися більші випадки випадкової та насильницької смерті від усіх причин. Ще одне дослідження 

виявило, що у Чорних спостерігалися більш високі показники смертності в автокатастрофах. 
Це глобальна закономірність. Країни Східної Азії, такі як Японія та Сінгапур, мають нижчий рівень 

смертності, ніж європейські. Європейські країни мають нижчий рівень смертності, ніж країни Африки та 

Чорного Карибського басейну. Але модель самогубства зворотна. Країни Східної Азії мають найвищі 

показники - близько 15 самогубств на 100 000 людей. Європейські ставки становлять близько 12 на 100 000, 

тоді як країни Африки та Карибського басейну мають найнижчі показники - близько 4 на 100 000.  
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aggressive, dominant, and impulsive than Whites and Whites are less so than Blacks. Orientals are more 
cautious than either Whites or Blacks. 

There are important race differences in time-orientation and motivation. One study asked Black 
children in the Caribbean to choose between a small candy bar now and a larger bar a week later. Most 
chose the small one now. A focus on the present moment as opposed to delayed gratification is a major 
theme in the research on Black psychology. 

It may be surprising to learn that Blacks have higher self esteem than do Whites or Orientals. This 
is true even when Blacks are poorer and less educated. In one large study of 11- to 16-year-olds, Blacks 
rated themselves as more attractive than did Whites. Blacks also rated themselves higher in reading, 
science and social studies but not mathematics. The Blacks said this even though they knew they had 
lower actual academic achievement scores than White children. 
 

Parenting and Out-of-Wedlock Births 
 

Racial differences in personality and obeying rules also show up in divorce rates, out of wedlock 
births, child abuse, and delinquency. Orientals are more successful than Whites or Blacks. They have 
fewer divorces, fewer out of wedlock births, and less child abuse than Whites. 

On the other hand, Black family stability is a concern. In 1965 the Moynihan Report showed the 
higher rates of marital breakup, female headed families, and out of wedlock births among Blacks. Since 
then the figures have tripled! About 75% of births to Black teenagers are out of wedlock, compared with 
25% of White teenagers. 

The female-headed family is not unique to the U.S. Nor is it the result of the legacy of slavery or 
inner city decay. It is found in large areas of Black Africa. 

In Africa, the female-headed family is part of an overall social pattern. It consists of early sexual 
activity, loose emotional ties between spouses and sexual union and the procreation of children with many 
partners. It includes fostering children away from home, even for several years, so mothers remain 
sexually attractive. Males likewise compete more for females and fathers are less involved in child 
rearing. 

Compared to others in poor countries, African women stop breastfeeding their children early. 
This allows ovulation to resume, so mothers conceive again, thus producing a higher birth rate. Once a 
child is about a year old, other children and grandparents do much of the caretaking. As children grow 
older, they look to older children for basic needs. In Black Africa and the Black Caribbean, as in the 
American underclass ghetto, groups of pre-teens and teenagers are left quite free of adult supervision. 
 

Longevity and Population Growth 
 

Death rates show the same pattern of racial differences. Blacks have more disease and a higher 
death rate at every age. Orientals have the lowest death rate and outlive Whites by two years, about as 
long as Whites outlive Blacks. 

Black American babies are twice as likely to die in infancy as White babies. Single parenting, 
poverty, or lack of education, however, are not the only causes. One study of college graduates with 
access to good medical care shows a death rate that is still twice as high among Black infants as among 
White infants. 

Mortality differences continue into adulthood. In one U.S. Navy study, Blacks had higher rates of 
accidental and violent deaths from all causes. Another study revealed Blacks had higher rates of death in 
auto accidents. 

This is a global pattern. East Asian countries like Japan and Singapore have lower death rates 
than European countries. European countries have lower death rates than African and Black Caribbean 
countries. But, the pattern for suicide is reversed. East Asian countries have the highest rates, about 15 
suicides per 100,000 people. European rates are about 12 per 100,000, while African and Caribbean 
countries have the lowest rates of about 4 per 100,000. 
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Більш високий рівень народжуваності більше, ніж компенсує коротший термін життя Чорного. Приріст 

населення Африки викликає занепокоєння. Це 3,2% на рік. Найвищий показник у світі! Темпи приросту Південної 

Азії та Латинської Америки на 2,1% та 2,5% зменшили приріст населення з 1960 року. У США середня жінка 

матиме 14 нащадків, включаючи дітей, онуків та правнуків. Середня африканська жінка налічує 258. 

Африканський континент становив 9% населення планети в 1950 році. Незважаючи на СНІД, війни, хвороби, 

посуху та голод, Африка зросла до 12% населення світу.  

Висновок 

Тристороння закономірність різниць людської раси стосується темпів зростання, тривалості життя, 

особистості, функціонування сім'ї, злочинності та успіху в соціальній організації. Чорні дітки дозрівають швидше, 

ніж білі діти; Східні діти дозрівають повільніше, ніж білі люди . Така ж закономірність стосується і статевої зрілості, 

позашлюбних пологів і навіть жорстокого поводження з дітьми. У всьому світі чорношкірі мають найвищий рівень 

злочинності, найменше східці, білі люди між ними. Така ж закономірність стосується і особистості. Чорношкірі - 

найвідступніші і навіть мають найвищу самооцінку. Східні жителі найбільш охоче відкладають задоволення. Білі 

люди потрапляють між ними. Чорні гинуть найчастіше, Білі люди поруч, Східні - останні, навіть коли всі мають 

гарну медичну допомогу. Тристоронній расовий зразок тримається від колиски до могили. 

Додаткові читання 
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A higher birth rate more than makes up for the shorter Black life span. Africa's population growth 
has been a concern. It is 3.2% a year. The highest rate in the world!  South Asia and Latin America 
growth rates of 2.1% and 2.5% have reduced population increase since 1960. In the U.S. the average 
woman will have 14 descendants including children, grandchildren, and great-grandchildren. An average 
African woman will have 258. The African continent accounted for 9% of the world's population in 
1950. Despite AIDS, warfare, disease, drought and famine, Africa has grown to be 12% of the world’s 
population today. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is true for growth rates, life span, personality, family 
functioning, criminality, and success in social organization. Black babies mature faster than White babies; 
Oriental babies mature slower than Whites. The same pattern is true for sexual maturity, out of wedlock 
births, and even child abuse. Around the world, Blacks have the highest crime rate, Orientals the least, 
Whites fall in between. The same pattern is true for personality. Blacks are the most outgoing and even 
have the highest self-esteem. Orientals are the most willing to delay gratification. Whites fall in between. 
Blacks die earliest, Whites next, Orientals last, even when all have good medical care. The three-way 
racial pattern holds up from cradle to grave. 
 
Additional Readings 
 
Herman-Giddens, M. E., and others. (1997). Secondary sexual characteristics and menses in young girls 

seen in the office practice. Pediatrics, 99, 505-512. 
 
Rushton, J. P. (1995). Race and crime: International data for 1989-1990. Psychological Reports, 76, 307-

312. 
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3 - Секс, Гормони та СНІД 

Відмінності між расою існують у сексуальній 
поведінці. В людські раси відрізняються в тому , 
як часто вони хотіли б мати статевий акт. Це 

впливає на показники захворювань, що 
передаються статевим шляхом. За всіма 

підрахунками, східні жителі є найменш 
сексуально активними, чорні найбільше, а білі 

люди перебувають між ними. В раси 
розрізняються за кількістю близнюків і 

багатоплідних пологів, рівень гормонів, в 
сексуальних відносинах, і навіть в їх сексуальної 

анатомії. 

В людські раси розрізняються за рівнем статевих гормонів. Рівень гормонів найвищий у Чорних і 

найнижчий у Східних. Це може нам сказати, чому у чорношкірих жінок найбільше є передменструальний 

синдром (ПМС), а найменше - східні. 
В людські раси розрізняються також рівень тестостерону , який допомагає пояснити поведінку 

чоловіків. В одному дослідженні студентів коледжу рівень тестостерону був на 10-20% вищим у чорних, ніж у 

білих людей . Для старшого зразка американських військових ветеранів, темношкірі мали рівень на 3% 

вище, ніж білі люди (див. Випуск стероїдів 1992 року ). У дослідженні студентів університету, Блек. 

Американці мали на 10-15% вищий рівень, ніж білі американці. Японці (в Японії) мали ще нижчий рівень. 
Тестостерон діє як "головний перемикач". Це впливає на такі речі, як само-концепція, агресія, 

альтруїзм, злочинність і сексуальність не лише у чоловіків, але і у жінок. Тестостерон також контролює такі 

речі, як м’язова маса та поглиблення голосу в підліткові роки. 

Сексуальна поведінка та ставлення 

Чорні сексуально активніші в більш ранньому віці, ніж білі люди . Білі люди , у свою чергу, сексуально 

активніші раніше, ніж східні. Опитування Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що ця тристороння 

расова закономірність є дійсною у всьому світі. Національні опитування Великобританії та США дають однакові 

результати. 
Дослідження в Лос-Анджелесі встановило, що вік першої сексуальної активності у старшокласників склав 

16,4 року для східних, 14,4 років для негрів, а білі люди в середині. Відсоток сексуально активних студентів 

становив 32% для східних, але 81% для негрів. Білі люди знову потрапили між двома іншими расами . Канадське 

дослідження показало, що східні люди є більш стриманими, навіть у фантазії та мастурбації. Східні жителі 

Канади були так само стримані, як недавні азіатські іммігранти. 
По всьому світу сексуальна активність для подружніх пар йде за тристоронній схемою. Опитування 

1951 року запитувало людей, як часто вони займалися сексом. Тихоокеанські острівці та корінні американці 

заявляли від 1 до 4 разів на тиждень, білі люди США відповідали 2 - 4 рази на тиждень, а африканці 

заявляли, що займалися сексом 3 - 10 разів на тиждень. Пізніші опитування підтвердили ці результати. 

Середня частота статевих контактів на тиждень для подружніх пар у двадцяті роки становить 2,5 для 

японців та китайців в Азії. Це 4 для американських білих людей . Для американських негрів це 5. 
Расові відмінності виявляються в сексуальній вседозволеності, мисленні про секс і навіть у рівнях 

сексуальної провини. В одному дослідженні три покоління японських американців та японських студентів Японії 

мали менший інтерес до сексу, ніж європейські студенти. І все ж у кожного покоління японців американців було 

більше сексуальної провини, ніж білі американці свого віку. В іншому дослідженні британські чоловіки та жінки 

сказали, що вони мали втричі більше сексуальних фантазій, ніж японські чоловіки та жінки. Східні мешканці 

найбільше говорили, що секс має послаблюючу дію. Чорні сказали, що вони мали більше випадкових контактів і 

відчували менше занепокоєння з цього приводу, ніж білі люди .  
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3 
Sex, Hormones, and AIDS 

 
Race differences exist in sexual 

behavior. The races differ in how often they 
like to have sexual intercourse. This affects 

rates of sexually transmitted diseases. On 
all the counts, Orientals are the least 

sexually active, Blacks the most, and Whites 
are in between. The races also differ in the 

number of twins and multiple births, in 
hormone levels, in sexual attitudes, and 

even in their sexual anatomy. 
 

The races differ in their level of sex hormones. Hormone levels are highest in Blacks and the 
lowest in Orientals. This may tell us why Black women have premenstrual syndrome (PMS) the most and 
Orientals the least. 

The races also differ in testosterone level which helps to explain men's behavior. In one study of 
college students, testosterone levels were 10 to 20% higher in Blacks than in Whites. For an older sample 
of U.S. military veterans, Blacks had levels 3% higher than Whites (see the 1992 issue of Steroids). In a 
study of university students, Black. Americans had 10 to 15% higher levels than White Americans. The 
Japanese (in Japan) had even lower levels. 

Testosterone acts as a "master switch." It affects things like self-concept, aggression, altruism, 
crime, and sexuality, not just in men, but in women too. Testosterone also controls things like muscle 
mass and the deepening of the voice in the teenage years. 
 

Sexual Behavior and Attitudes 
 

Blacks are sexually active at an earlier age than Whites. Whites, in turn, are sexually active 
earlier than Orientals. Surveys from the World Health Organization show this three-way racial pattern to 
be true around the world. National surveys from Britain and the United States produce the same findings. 

A Los Angeles study found that the age of first sexual activity in high school students was 16.4 
years for Orientals, 14.4 years for Blacks, with Whites in the middle. The percentage of students who 
were sexually active was 32% for Orientals but 81% for Blacks. Whites again fell between the two other 
races. A Canadian study found Orientals to be more restrained, even in fantasy and masturbation. 
Orientals born in Canada were just as restrained as recent Asian immigrants. 

Around the world, sexual activity for married couples follows the three-way pattern. A 1951 
survey asked people how often they had sex. Pacific Islanders and Native Americans said from 1 to 4 
times per week, U.S. Whites answered 2 to 4 times per week, while Africans said they had sex 3 to 10 
times per week. Later surveys have confirmed these findings. The average frequency of intercourse per 
week for married couples in their twenties is 2.5 for the Japanese and Chinese in Asia. It is 4 for 
American Whites. For American Blacks it is 5. 

Racial differences are found in sexual permissiveness, thinking about sex, and even in levels of 
sex guilt. In one study, three generations of Japanese Americans and Japanese students in Japan had less 
interest in sex than European students. Yet each generation of Japanese Americans had more sex guilt 
than White Americans their age. In another study, British men and women said they had three times as 
many sexual fantasies as Japanese men and women. Orientals were the most likely to say that sex has a 
weakening effect. Blacks said they had casual intercourse more and felt less concern about it than whites 
did. 
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Сексуальна Фізіологія та Анатомія 

Частота овуляції відрізняється від людської раси , як і частота близнюків. Чорношкірі жінки, як 

правило, мають коротший цикл, ніж білі жінки. Вони часто виробляють два яйця за один цикл. Це робить їх 

більш родючими. 
Швидкість двояйцевих близнюків менше 4 на кожні 1000 народжень для східних. Це для білих людей 

8 , але для чорношкірих це 16 або більше. Трійняти і чотиримісні дуже рідкісні у всіх групах, але вони 

демонструють однаковий порядок у трьох напрямках - у чорних найбільше, тоді у Білих людей , а в східних - 

найменше. 
З 8 по 16 століття арабська ісламська література показала, що чорні африканці, як чоловіки, так і жінки, 

мають високу сексуальну потенцію та великі органи. Європейські антропологи дев'ятнадцятого століття 

повідомляли про положення жіночих геніталій (найвищі східні, найменші чорношкірі, проміжні білі люди ) та кут 

ерекції чоловіка (східні паралелі тіла, чорні під прямим кутом). Вони стверджували, що у східних людей є 

найменші вторинні статеві ознаки (видимі м’язи, сідниці та груди), а чорні - найбільше. Інші ранні антропологи 

також повідомили, що люди змішаної людської раси, як правило, потрапляли між ними. 
Чи варто сприймати ці ранні звіти сторонніх людей на настільки чутливій темі? Сучасні дані, здається, 

підтверджують ці ранні спостереження. Зараз в усьому світі органи охорони здоров'я видають безкоштовні 

презервативи, щоб допомогти уповільнити поширення СНІДу та врятувати життя. Розмір презервативів може 

вплинути на те, чи використовується такий, тому ці агенції беруть до уваги розмір пеніса, коли видають 

презервативи. Посібники Всесвітньої організації охорони здоров’я визначають презерватив для Азії 49-мм 

шириною, 52-мм шириною для Північної Америки та Європи та 53-мм шириною для Африки. Зараз Китай 

виготовляє власні презервативи - 49 мм. 
Людські раси відмінність в розмірах яєчка також було виміряно (азіати = 9 грам, європейці = 21 г). Це 

не лише тому, що європейці мають трохи більший розмір тіла. Різниця занадто велика. Стаття 1989 року в 

Nature, провідний британський науковий журнал, зазначає, що різниця у розмірі яєчок може означати, що 

білі люди в день роблять у два рази більше сперми, ніж у східних. Поки ми не маємо інформації про 

відносний розмір негрів. 

СНІД та ВІЛ 

Відмінності в сексуальній поведінці між людьми мають результат у реальному житті. Вони впливають 

на показники захворювань, що передаються статевим шляхом. Всесвітня організація охорони здоров'я бере 

до уваги такі статеві захворювання, як сифіліс, гонорея, герпес та хламідіоз. Вони повідомляють про низький 

рівень у Китаї та Японії та високий рівень в Африці. Європейські країни знаходяться в середині. 
Расова закономірність цих захворювань вірна і в США Частота сифілісу в 1997 році серед темношкірих 

була в 24 рази більша за показник Білого. Загальнонаціональний рівень сифілісу для Чорних становив 22 

випадки на 100 000 людей. Це було 0,5 випадків на 100 000 для білих людей і навіть нижче для східних. 

Нещодавній звіт виявив, що до 25% дівчат із внутрішніх міст (переважно чорних) мають хламідії. 
Расові відмінності проявляються і в умовах кризи СНІДу. Понад 30 мільйонів людей у всьому світі 

живуть з ВІЛ або СНІДом. Багато негрів у США отримують СНІД через вживання наркотиків, але більше - 

через секс. З іншого боку, все більше хворих на СНІД в Китаї та Японії є гемофіліками. Європейські країни 

мають проміжні показники ВІЛ-інфекції, переважно серед гомосексуальних чоловіків. 
Діаграма 5 показує щорічні оцінки рівня ВІЛ-інфекції в різних частинах світу від Організації 

Об'єднаних Націй. Епідемія почалася в Чорній Африці наприкінці 1970-х. Сьогодні 23 мільйони дорослих 

живуть із ВІЛ / СНІДом. Більше п'ятдесяти відсотків - жінки. Це показує, що передача переважно 

гетеросексуальна. В даний час 8 із 100 африканців заражаються вірусом СНІДу, і епідемія вважається поза 

контролем. У деяких районах рівень СНІДу сягає 70%. У Південній Африці кожен з 10 дорослих живе з ВІЛ. 
Рівень зараження ВІЛ також високий у Чорному Карибському басейні. Близько 2%! Тридцять три 

відсотки випадків СНІДу - жінки. Цей високий показник серед жінок показує, що розповсюдження має 

тенденцію до гетеросексуального акту. Високий показник ВІЛ-інфекції в межах 2000 миль в країнах 

Карибського басейну поширюється від Бермудських островів до Гайани, і він, здається, є найвищим на Гаїті, 

із рівнем, близьким до 
6%. Це найбільш заражена територія за межами Чорної Африки.  
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Sexual Physiology and Anatomy 
 

Ovulation rates differ by race, as does the frequency of twins. Black women tend to have shorter 
cycles than do White women. They often produce two eggs in a single cycle. This makes them more 
fertile. 

The rate of two-egg twins is less than 4 in every 1,000 births for Orientals. It is 8 for Whites, but 
for Blacks it is 16 or greater. Triplets and quadruplets are very rare in all groups, but they show the same 
three-way order – Blacks have the most, then Whites, and Orientals the least.  

From the 8th to the 16th centuries, Arab Islamic literature showed Black Africans, both men and 
women, as having high sexual potency and large organs. Nineteenth century European anthropologists 
reported on the position of female genitals (Orientals highest, Blacks lowest, Whites intermediate) and the 
angle of the male erection (Orientals parallel to the body, Blacks at right angles). They claimed Orientals 
also had the least secondary sex characteristics (visible muscles, buttocks, and breasts), Blacks the most. 
Other early anthropologists also reported that people of mixed race tended to fall in between. 

Should we take these early reports by outsiders on so sensitive a subject seriously? Modern data 
seem to confirm these early observations. Around the world, public health agencies now give out free 
condoms to help slow the spread of AIDS and help save lives. Condom size can affect whether one is 
used, so these agencies take note of penis size when they give out condoms. The World Health 
Organization Guidelines specify a 49-mm-width condom for Asia, a 52-mm-width for North America and 
Europe, and a 53-mm-width for Africa. China is now making its own condoms -- 49 mm. 

Race differences in testicle size have also been measured (Asians = 9 grams, Europeans = 21 g). 
This is not just because Europeans have a slightly larger body size. The difference is too large. A 1989 
article in Nature, the leading British science magazine, said that the difference in testicle size could mean 
that Whites make two times as many sperm per day as do Orientals. So far, we have no information on the 
relative size of Blacks. 
 

AIDS and HIV 
 

Race differences in sexual behavior have results in real life. They affect sexually transmitted 
disease rates. The World Health Organization takes note of sexual diseases like syphilis, gonorrhea, 
herpes and chlamydia. They report low levels in China and Japan and high levels in Africa. European 
countries are in the middle. 

The racial pattern of these diseases is also true in the U.S. The 1997 syphilis rate among Blacks 
was 24 times the White rate. The nationwide syphilis rate for Blacks was 22 cases per 100,000 people. It 
was 0.5 cases per 100,000 for Whites, and even lower for Orientals. A recent report found up to 25% of 
inner city girls (mainly Black) have chlamydia. 

Racial differences also show in the current AIDS crisis. Over 30 million people around the world 
are living with HIV or AIDS. Many Blacks in the U.S. do get AIDS through drug use, but more get it 
through sex. At the other extreme, more AIDS sufferers in China and Japan are hemophiliacs. European 
countries have intermediate HIV infection rates, mostly among homosexual men. 

Chart 5 shows the yearly estimates of the HIV infection rate in various parts of the world from the 
United Nations. The epidemic started in Black Africa in the late 1970s. Today 23 million adults there are 
living with HIV/AIDS. Over fifty percent of these are female. This shows that transmission is mainly 
heterosexual. Currently, 8 out of every 100 Africans are infected with the AIDS virus and the epidemic is 
considered out of control. In some areas the AIDS rate reaches 70%. In South Africa one in 10 adults is 
living with HIV. 

The HIV infection rate is also high in the Black Caribbean. About 2%! Thirty-three percent of the 
AIDS cases there are women. This high figure among women shows that the spread tends to be from 
heterosexual intercourse. The high rate of HIV in the 2,000 mile band of Caribbean countries extends 
from Bermuda to Guyana, and it seems to be the highest in Haiti, with a rate close to 
6%. It is the most infected area outside of Black Africa. 
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Діаграма 5 

Темпи ВІЛ / СНІДу (%) для Дітей від 15 до 49 Років у 1999 Році 
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Дані, опубліковані центрами США з контролю та профілактики захворювань, показують, що 

афроамериканці мають рівень ВІЛ-інфекції, аналогічний Чорному Карибському басейну та частинам Чорної 

Африки. Три відсотки чорношкірих чоловіків та 1% чорношкірих жінок живуть з ВІЛ (діаграма 5). Коефіцієнт 

для білих американців менше 0,1%, а для азіатських американців - менше 0,05%. Ціни для Європи та 

Тихоокеанського краю також низькі. Звичайно, СНІД - це серйозна проблема охорони здоров'я у всіх расових 

групах, але особливо це стосується африканців та людей африканського походження. 

Висновок 

Тристороння закономірність різниць за расовою ознакою виявляється у частотах багаторазового 

народження (побратимство з двома яйцем), рівні гормонів, статевих відносинах, статевій анатомії, частоті 

статевих контактів та венеричних захворюваннях (ЗПСШ). І рівень чоловічого, і жіночого статевого гормону 

найвищий у Чорних, найнижчий у східних, з білими людьми між ними. Статеві гормони впливають не тільки на 

наше тіло, але і на те, як ми діємо та думаємо. Чорношкірі є найбільш сексуально активними, мають найбільш 

множинні пологи і мають найдозволеніші стосунки. Східні є найменш сексуально активними і виявляють 

найменше сексуальну фантазію та саму сексуальну провину. Білі люди в середині. Статеві захворювання 

найчастіше зустрічаються у негрів, принаймні, у східних, з білими людьми між ними. Дуже високий рівень 

захворюваності на СНІД в Африці, Чорному Карибському басейні та в чорних американців викликає тривогу.  
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Data published by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention show that African 

Americans have HIV rates similar to the Black Caribbean and parts of Black Africa. Three percent of 
Black men and 1% of Black women in the U.S. are living with HIV (Chart 5). The rate for White 
Americans is less than 0.1%, while the rate for Asian Americans is less than 0.05%. Rates for Europe and 
the Pacific Rim are also low. Of course AIDS is a serious public health problem for all racial groups, but 
it is especially so for Africans and people of African descent. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is found in rates of multiple births (two-egg twinning), 
hormone levels, sexual attitudes, sexual anatomy, frequency of intercourse, and sexually transmitted 
diseases (STDs). Both male and female sex hormone levels are the highest in Blacks, the lowest in 
Orientals, with Whites in between. Sex hormones affect not only our bodies, but also the way we act and 
think. Blacks are the most sexually active, have the most multiple births, and have the most permissive 
attitudes. Orientals are the least sexually active and show the least sexual fantasy and the most sexual 
guilt. Whites are in the middle. Sex diseases are most common in Blacks, least so in Orientals, with 
Whites in between the two. The very high rate of AIDS in Africa, the Black Caribbean and in Black 
Americans is alarming. 
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4 - Інтелект та Розмір Мозку 

Тести IQ вимірюють інтелект та прогнозують 
реальний успіх у житті. В раси розрізняються за 

розміром мозку і на тестах IQ. В далекосхідний 
мають найбільший мозок і найвищий IQ. 

Чорношкірі в середньому найнижчі, а білі люди 
потрапляють між ними. Різниці в розмірах мозку 

пояснюють різницю IQ як у групах, так і між 
групами. 

Психологи використовують тести IQ для вимірювання того, що ми називаємо "інтелектом" або 

"розумовою здатністю". Розумний люди отримують вищі результати на тести на IQ, ніж більшість людей. 

Менш яскраві люди оцінюють нижче. Тести на IQ не є ідеальними, але вони корисні і багато говорять нам. 
Тести на IQ складаються в середньому 100. "Нормальний" діапазон переходить від "тупий" (IQ близько 

85) до "яскравий" (IQ близько 115). IQ 70 передбачає гандикап, а IQ 130 і вище прогнозує обдарованість. 

Середній східний IQ становить близько 106, білий IQ близько 100, а чорний IQ близько 85. Ця закономірність 

зустрічається по всьому світу, а чорні в Африці мають нижчий IQ, ніж чорні в Америці. 
Найкращий продавець 1994 року Крива Дзвіноподібної Форми показує, як IQ прогнозує успіх у 

навчанні, робочих місцях та навчанні. Низький рівень IQ прогнозує жорстоке поводження з дітьми, 

злочинність та правопорушення, стан здоров'я, схильність до нещасних випадків, народження дитини поза 

шлюбом, розлучення до п'яти років шлюбу та навіть куріння під час вагітності. У групах з вищим IQ є більш 

обдаровані люди. Поки східні люди розвивали складні суспільства в Азії, а білі люди виробляли складні 

цивілізації в Європі, чорні африканці цього не робили. 
Чорно-біла різниця в IQ з’являється вже в трирічному віці. Якщо людські раси збігаються за освітою та 

доходами, розрив зменшується лише на 4 бали IQ. Отже, чорно-білі відмінності пов'язані не лише із соціальним 

класом. Мало відомо, що у східних людей вищий IQ, ніж у білих людей . 
Крива Дзвіноподібної Форми підкреслила 20-річне опитування британського психолога Річарда Лінна 

про глобальну схему показників IQ. Він виявив, що у Тихого океану східні люди мають IQ в діапазоні від 101 до 

111, білі люди в Європі мають IQ від 100 до 103, а чорні в Африці мають IQ близько 70 (див. Графік 6). 
Середній показник IQ 70 для чорношкірих, що живуть в Африці, є найнижчим за всю історію. Прогресивні 

матриці Ворона вимірюють міркування, а не культурно конкретну інформацію. Використовуючи цей тест, Кеннет 

Оуен знайшов чорний африканський IQ 70 для 13-річних дітей у шкільній системі Південної Африки. Так само 

зробив і Фред Зінді, Чорний Зімбабвій, у дослідженні 12 - 14-річних дітей у своїй країні. Цікаво, що студенти 

змішаної раси у Південній Африці мали IQ 85 - такий самий, як у Чорних у Сполучених Штатах, Британії та на 

Карибському басейні. Генетичні методи (як і ті, які використовуються в тестах на батьківство) показують, що 

чорношкірі за змішаною расою мають близько 25% походження білих. Їх IQ потрапляє на півдороги між чистими 

неграми (70) та чистими білими людьми (100).  
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4 
Intelligence and Brain Size 

 
IQ tests measure intelligence and predict 
real life success. The races differ in brain 

size and on IQ tests. On average Orientals 
have the largest brains and highest IQs. 

Blacks average the lowest, and Whites fall 
in between. The brain size differences 
explain the IQ differences both within 

groups and between groups. 
 

Psychologists use IQ tests to measure what we call “intelligence” or “mental ability.” Brighter 
people score higher on IQ tests than most people. Less bright people score lower. IQ tests are not perfect, 
but they are useful and tell us a lot. 

IQ tests are made to have an average of 100. The “normal” range goes from “dull” (IQ around 85) 
to “bright” (IQ around 115). IQs of 70 suggest handicap, while IQs of 130 and above predict giftedness. 
The average Oriental IQ is about 106, the White IQ about 100, and the Black IQ about 85. This pattern is 
found around the world, with Blacks in Africa having a lower IQ than Blacks in America. 

The 1994 best seller The Bell Curve shows how IQ predicts success in education, jobs, and 
training. Low IQ predicts child abuse, crime and delinquency, health, accident proneness, having a child 
out of wedlock, getting a divorce before five years of marriage, and even smoking during pregnancy. 
Groups with higher IQs have more gifted people. While Orientals developed complex societies in Asia, 
and Whites produced complex civilizations in Europe, Black Africans did not. 

The Black-White difference in IQ appears as early as three years of age. If the races are matched 
for education and income, the gap only goes down by 4 IQ points. So, Black-White differences are not 
due only to social class. It is less well known that Orientals have a higher IQ than Whites. 

The Bell Curve highlighted British psychologist Richard Lynn’s 20 year survey of the global 
pattern of IQ scores. He found Orientals in the Pacific Rim to have IQs in the 101 to 111 range, Whites in 
Europe to have IQs of 100 to 103, and Blacks in Africa to have IQs of around 70  (see Chart 6). 

The average IQ of 70 for Blacks living in Africa is the lowest ever recorded. The Raven’s 
Progressive Matrices measures reasoning, not culturally specific information. Using this test, Kenneth 
Owen found a Black African IQ of 70 for 13-year-olds in the South African school system. So did Fred 
Zindi, a Black Zimbabwean, in a study of 12-to 14-year-olds in his country. Interestingly, the Mixed-Race 
students in South Africa had an IQ of 85 -- the same as Blacks in the United States, Britain, and the 
Caribbean. Genetic methods (like those used in paternity tests) show that Mixed-Race Blacks have about 
25% White ancestry. Their IQs fall half way between pure Blacks (70) and pure Whites (100). 
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Діаграма 6 
Середні Показники IQ для Різних Рас 
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Джерело: Третє нестримне видання Раси, Еволюції та Поведінки ( Стр -I5 -I6, 135-137, 278-
280). 

Тести з Ярмарку Культури 

Чи справедливо порівнювати Расата IQ? Так. По-перше, тести на IQ прогнозують досягнення в школі 

та на роботі так само добре, як і для чорношкірих, і для білих людей та східних жителів. По-друге, ті ж самі 

відмінності між людськими расами виявляються як на тестах, зроблених як «без культури», так і на 

стандартних тестах на IQ. Насправді, чорні оцінюють трохи вище, ніж у стандартних тестах на IQ, ніж у цих 

тестах, що не потребують культури. Це протилежне тому, що прогнозує теорія культури. 
Чорні набирають вищих результатів на словесних тестах, ніж на невербальних тестах, і на тестах 

шкільних знань вони краще, ніж на тестах міркувань. З 1 по 12 клас, чорні падають так само далеко, ніж білі люди 

в шкільній роботі, як і на тести на IQ. Чорношкірі набирають балів нижче ще більше знедолених груп, таких як 

американські індіанці. Знову ж таки, це не те, що прогнозує теорія культури. 
Чорно-білі відмінності найбільші на тестах міркувань та логіки. Чорні найкраще роблять на тестах 

простої пам'яті. Наприклад, чорні майже так само, як і білі люди, на тестах Forward Digit Span, в яких люди 

повторюють серію цифр у тому ж порядку, як вони їх чули. Темношкірі набагато бідніші, ніж білі люди , проте 

на тестах Backward Digit Span, в яких люди повторюють цифри назад у зворотному порядку. Сотні 

досліджень, розглянутих у книзі Артура Дженсена « Фактор g», показують, як важко пояснити різницю між 

людськими расами в IQ лише з точки зору культурної упередженості.  
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Culture Fair Tests 

 
Is it fair to compare race and IQ? Yes. First, IQ tests predict achievement in school and on the job 

just as well for Blacks as for Whites and Orientals. Second, the very same race differences show up on 
tests made to be “culture-free” as well as on standard IQ tests. In fact, Blacks score slightly higher on 
standard IQ tests than they do on these “culture-free” tests. This is the opposite of what culture theory 
predicts. 

Blacks score higher on verbal tests than they do on nonverbal tests, and they do better on tests of 
school knowledge than they do on tests of reasoning ability. From grades 1 to 12, Blacks fall just as far 
below Whites in school work as they do on IQ tests. Blacks score below even more disadvantaged groups, 
such as American Indians. Again, this is not what culture theory predicts. 

Black-White differences are greatest on tests of reasoning and logic. Blacks do best on tests of 
simple memory. For example, Blacks do almost as well as Whites on tests of Forward Digit Span, in 
which people repeat a series of digits in the same order as they have heard them. Blacks do much poorer 
than Whites, however, on tests of Backward Digit Span, in which people repeat the digits back in reverse 
order. Hundreds of studies reviewed in Arthur Jensen’s book The g Factor show how hard it is to explain 
race differences in IQ just in terms of cultural bias. 
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Можливо, час реакції - це найпростіший ментальний тест на культуру. У тесті "Не так, як інші" діти від 

9 до 12 років дивляться на набір вогнів. Вони повинні вирішити, який з них триває, а потім натиснути кнопку, 

найближчу до цього світла. 
Тест настільки простий, що всі діти можуть зробити це менше ніж за одну секунду. Навіть тут діти з вищими 

показниками IQ швидші, ніж діти з нижчим IQ. У всьому світі діти східні швидше, ніж діти Білі, які швидші, ніж 

Чорні діти. 

Інтелект та Розмір Мозку 

У моїй статті з компакт-диска Енкні "Розмір мозку та когнітивна здатність" у випуску журналу " 

Психономічний вісник та рецензія " за 1996 рік було досліджено всі опубліковані дослідження на цю тему. 

Вона включала дослідження, в яких використовувалася сучасна техніка, відома як магнітно-резонансна 

томографія (МРТ), яка дає дуже гарне зображення людського мозку. Було вісім цих досліджень із загальним 

розміром вибірки 381 дорослого. Загальна кореляція між IQ та розміром мозку, виміряна МРТ, становить 

0,44. Це набагато вище, ніж кореляція 0,20, виявлена в попередніх дослідженнях, використовуючи прості 

заходи розміру голови (хоча 0,20 все ще є значущим). Кореляція розміру МРТ / коефіцієнт IQ 0,44 настільки ж 

висока, як кореляція між соціальним класом при народженні та IQ у дорослих. 

Відмінності Раси в Розмірі Мозку 

На діаграмі 7 видно, що за розмірами мозку існують різниці між людьми . Східні люди в середньому на 1 

кубічний дюйм більше речовини мозку, ніж білі люди , а білі люди в середньому дуже великі на 5 кубічних дюймів 

більше, ніж у чорношкірих. Оскільки один кубічний дюйм речовини мозку містить мільйони клітин мозку та сотні 

мільйонів з'єднань, різниці розмірів мозку допомагають пояснити, чому людські раси відрізняються IQ. 
Діаграма 7 

Середній Розмір Мозку для Трьох Рас 
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Джерело: Третє невзброєне видання про людську Раса , Еволюцію та Поведінку (Стр. 
13,113-133, 282- 8 4 )   
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Probably reaction time is the simplest culture free mental test. In the “odd-man-out” test, 9- to 12-
year-old children look at a set of lights. They have to decide which one goes on, and then press the button 
closest to that light. 
The test is so easy that all children can do it in less than one second. Even here, children with higher IQ 
scores are faster than lower IQ children. Around the world, Oriental children are faster than White 
children who are faster than Black children. 
 

Intelligence and Brain Size 
 

My article with C. D. Ankney “Brain Size and Cognitive Ability” in the 1996 issue of the journal 
Psychonomic Bulletin and Review surveyed all the published research on this topic. It included studies 
that used the state-of-the-art technique known as Magnetic Resonance Imaging (MRI) which gives a very 
good image of the human brain. There were eight of these studies with a total sample size of 381 adults. 
The overall correlation between IQ and brain size measured by MRI is 0.44. This is much higher than the 
0.20 correlation found in earlier research using simple head size measures (though 0.20 is still 
significant). The MRI brain size/IQ correlation of 0.44 is as high as the correlation between social class at 
birth and adult IQ. 
 

Race Differences in Brain Size 
 

Chart 7 shows that there are race differences in brain size. Orientals average 1 cubic inch more 
brain matter than Whites, and Whites average a very large 5 cubic inches more than Blacks. Since one 
cubic inch of brain matter contains millions of brain cells and hundreds of millions of connections, brain 
size differences help to explain why the races differ in IQ. 
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У решті цієї глави документовано, що чотири різні методи, що використовуються для вимірювання 

розміру мозку, дають однакові результати. Методами є МРТ, зважування мозку при розтині, вимірювання 

об’єму порожнього черепа та вимірювання зовнішньої частини голови. Зауважте, що різниці в розмірах мозку 

у людини залишаються навіть після того, як ви налаштуєтесь на розмір тіла. 

Магнітно-Резонансна Томографія 

Одне дослідження МРТ різниць людської різниці в розмірах мозку розглянуло понад 100 людей у 

Британії. (Це було опубліковано у випуску « Психологічна медицина 1994 року» ). Чорні африканці та 

західноіндійці в цьому дослідженні в середньому мали менші мізки, ніж у білих людей . На жаль, дослідження 

не дало багато інформації про вік, стать та розмір тіла випробовуваних людей. 

Вага Мозку при Розтині 

У 19 столітті відомий невролог Пол Брока виявив, що у східних людей більший і важчий мозок, ніж у 

білих людей , а у білих людей більший і важчий мозок, ніж у чорних. Брока також встановив, що у білих мізків 

більше складання поверхні, ніж у чорних. (Чим більше складена поверхня мозку, тим більше мозкових клітин 

він може містити.) Білий мозок також мав більші лобові частки, які використовуються для самоконтролю та 

планування. 
На початку 20 століття анатоми повідомляли про вагу мозку при розтині в таких журналах, як Science 

та American Journal of Physical Anthropology. Ці ранні дослідження виявили, що ваги мозку японців і корейців 

були приблизно такими ж, як у європейців, хоча східці були коротшими на зріст і легшими за вагою. 
У 1906 році Роберт Бін повідомив про 150 мізків розкритих чорношкірих та білих людей в 

Американському журналі анатомії. Вага мозку змінювалася залежно від кількості білого походження від 

відродження Білого = 1,157 грам до половини походження Білого = 1347 грам. Він виявив, що мізки Чорних 

були менш складеними, ніж у білих людей, і в них менше волокон, що ведуть до лобових часток. 
Після цього було проведено багато інших досліджень. У 1934 р. Вінт відзначив результати аутопсійного 

дослідження ваги мозку у чорних африканців у " Журналі анатомії". Він виявив, що мізки африканців на 10% 

легші, ніж у білих людей . У випуску Science за 1934 р. Реймонд Перл переглянув результати розтину чорно-білих 

солдатів, які загинули в Громадянській війні США (1861-1865). Він виявив, що мізки білих людей важили 

приблизно на 100 грам більше, ніж мізки Чорних. І серед Blacks, Перл також виявив, що вага мозку збільшується 

зі збільшенням кількості походження Білого. 
У статті 1970 року в американському журналі «Фізична антропологія» Філіп В. Тобіас стверджував, 

що всі ці ранні дослідження були помилковими. Він сказав, що вони ігнорують такі фактори, як "стать, розмір 

тіла, вік смерті, харчування дітей, походження зразка, професія та причина смерті". Однак, коли я сам 

усереднював усі дані в огляді Тобіаса, я виявив, що це все ще показало, що у східних та білих людей важчий 

мозок, ніж у чорних. Навіть Тобіас нарешті повинен був погодитися, що у східних людей "на мільйони" більше 

зайвих нейронів, ніж у білих людей, які мають "мільйони" більше, ніж у чорних. 
У 1980 році команда Кеннета Хо підтвердила чорно-білі розбіжності. Їх дослідження аутопсії було 

опубліковано в архіві патології та лабораторної медицини. Це дозволило уникнути можливих помилок, на які 

претендував Тобіас. Оригінальні дані про вагу мозку для 1261 дорослого американця показали, що білі люди в 

середньому на 100 грам більше ваги мозку, ніж у Чорних. Оскільки Чорні в дослідженні були за розміром тіла 

схожі на білих людей , відмінності в розмірі тіла не пояснюють цих відмінностей між людською расою в розмірах 

мозку.  
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The rest of this chapter documents that four different methods used to measure brain size all 

produce the same results. The methods are MRI, weighing the brain at autopsy, measuring the volume of 
an empty skull, and measuring the outside of the head. Note that race differences in brain size remain 
even after you adjust for body size. 
 

Magnetic Resonance Imaging 
 

One MRI study of race differences in brain size looked at over 100 people in Britain. (It was 
published in the 1994 issue of Psychological Medicine). The Black Africans and West Indians in the 
study averaged smaller brains than did the Whites. Unfortunately, the study did not give much 
information on the age, sex, and body size of the people tested. 
 

Brain Weight at Autopsy 
 

In the 19th century, the famous neurologist Paul Broca found that Orientals had larger and 
heavier brains than did Whites, while Whites had larger and heavier brains than did Blacks. Broca also 
found that White brains had more surface folding than Black brains. (The more folded the surface of the 
brain, the more brain cells it can contain.) White brains also had larger frontal lobes which are used in self 
control and planning. 

By the early 20th century, anatomists had reported brain weights at autopsy in journals such as 
Science and the American Journal of Physical Anthropology. These early studies found the brain weights 
of Japanese and Koreans were about the same as those of Europeans, even though the Orientals were 
shorter in height and lighter in weight. 

In 1906, Robert Bean reported on 150 brains of autopsied Blacks and Whites in the American 
Journal of Anatomy. Brain weight varied with the amount of White ancestry from no White ancestry = 
1,157 grams to half-White ancestry = 1,347 grams. He found the brains of Blacks were less folded than 
those of Whites and had fewer fibers leading to the frontal lobes. 

Many other studies followed. In 1934, Vint noted the results of an autopsy study of brain weights 
from Black Africans in the Journal of Anatomy. He found that the brains of Africans were 10% lighter 
than those of Whites. In the 1934 issue of Science, Raymond Pearl reviewed autopsy results from Black 
and White soldiers who had died in the American Civil War (1861-1865). He found the brains of Whites 
weighed about 100 grams more than the brains of Blacks. And among Blacks, Pearl also found that brain 
weight increased with the amount of White ancestry. 

In a 1970 article in the American Journal of Physical Anthropology, Philip V. Tobias claimed 
that all these early studies were wrong. He said they ignored factors like “sex, body size, age of death, 
childhood nutrition, origin of sample, occupation, and cause of death.” However, when I myself averaged 
all the data in Tobias’s review, I found it still showed that Orientals and Whites have heavier brains than 
Blacks. Even Tobias finally had to agree that Orientals have “millions” more extra neurons than Whites 
who have “millions” more than Blacks. 

In 1980, Kenneth Ho’s team confirmed the Black-White differences. Their autopsy study was 
published in the Archives of Pathology and Laboratory Medicine. It avoided the possible errors claimed 
by Tobias. Original brain weight data for 1,261 American adults showed that Whites averaged 100 grams 
more brain weight than did Blacks. Because the Blacks in the study were similar in body size to the 
Whites, differences in body size do not explain away these race differences in brain size. 
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Вимірювання Розміру Черепа 

Ще один спосіб вимірювання розміру мозку - це наповнення черепів пакувальним матеріалом. У 19 

столітті американський антрополог Семюел Джордж Мортон вивчав понад 1000 черепів. Він виявив, що у 

Чорних черепи приблизно на 5 кубічних дюймів менше, ніж у Білих людей . 
У 1942 році анатоміст Кетрін Сіммонс повідомила про понад 2000 черепів у журналі Біологія людини. 

Вона підтвердила попередню роботу Мортона, виявивши, що у білих людей черепи більше, ніж у чорних. 

Оскільки Чорні в її зразку були вищими за Білих людей , різниці розмірів черепа не могли бути обумовлені 

розміром тіла. 
Кеннет Білз та його команда далі підтвердили ці висновки у випуску 1984 р. " Сучасна антропологія". 

Вони повідомили про вимірювання до 20 000 черепів з усього світу. Розміри черепа варіювали від місця 

походження. Черепи зі Східної Азії були на 3 кубічні дюйма більшими, ніж у Європи, на 5 кубічних дюймів 

більше, ніж черепи з Африки. 

Вимірювання Живих Голів 

Розмір головного мозку можна виміряти за допомогою зовнішніх вимірювань голови. Ці результати 

підтверджують результати, засновані на методі зважування мізків та наповнення черепів. 
Я повідомляв (у журналі Intelligence, 1992) про зразок тисяч особового складу армії США. Навіть після 

виправлення розміру тіла східні мали більший розмір голови, ніж у білих людей , які мали більший розмір голови, 

ніж у чорних (див. Діаграму 2, стор. 23). У 1994 році я повідомив (також в розвідці) про дослідження десятків тисяч 

чоловіків і жінок, зібране Міжнародним бюро праці в Женеві, Швейцарія. Розміри голови (скориговані на розмір 

тіла) були більші для східних азіатців, ніж для європейців. Європейці мали більші голови, ніж чорні. 
В іншому дослідженні (у випуску " Інтелект" за 1997 рік ) я повідомив про вимірювання 35000 дітей, які 

проводились від народження до 7 років, відомим спільним перинатальним дослідженням. При народженні 

чотирьох місяців, одного року та семи років у східних дітей були більші розміри черепа, ніж у білих дітей, які мали 

більші розміри черепа, ніж у чорних дітей (див. Діаграму 2, стор. 23). Ці відмінності не були обумовлені розміром 

тіла, оскільки чорношкірі діти були старшими та важчішими, ніж діти Білого та Східного. 

Узагальнення Відмінностей Розмірів Мозку 

Діаграма 7 показує середній розмір мозку для трьох людських рас, використовуючи всі чотири методи 

вимірювання, а також (де можливо) коригуючи розмір тіла. Східні люди в середньому становили 1364 см 3, 

білі люди в середньому 1347 см 3, а чорні в середньому 1,267 см 3. Природно, середні значення змінюються 

між зразками, і людські раси перетинаються. Але результати різних методів на різних зразках показують 

однаковий середній зразок східних людей > білих людей > негрів. 

Висновок 

Дослідження відмінностей між розмірами мозку у людській расі використовують низку методів, включаючи 

МРТ. Всі методи дають однакові результати. Східні мають найбільший мозок (в середньому), найменший - чорні, 

а білі люди - посеред. Ці відмінності в розмірі мозку не обумовлені розміром тіла. Відкоригування розміру тіла все 

одно призводить до тієї ж схеми. Тристоронній шаблон також справедливий для IQ. Ці різниці між людьми у 

розмірах мозку означають, що в східних людей приблизно на 102 мільйони більше клітин мозку, ніж у білих людей 

, а у білих людей приблизно на 480 мільйонів більше, ніж у чорношкірих. Ці відмінності у розмірі мозку, ймовірно, 

пояснюють расові відмінності IQ та культурних досягнень. 

Додаткові читання 

Jensen, AR (1998). G Фактор. Вестпорт, штат Кентуккі: Праегер.  
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Measuring Skull Size 
 

Another way to measure brain size is by filling skulls with packing material. In the 19th century, 
over 1,000 skulls were studied by American anthropologist Samuel George Morton. He found that Blacks 
had skulls about 5 cubic inches smaller than Whites. 

In 1942, anatomist Katherine Simmons reported on over 2,000 skulls in the journal Human 
Biology. She confirmed Morton’s earlier work finding that Whites have larger skulls than Blacks. 
Because the Blacks in her sample were taller than the Whites, the skull size differences could not be due 
to body size. 

Kenneth Beals and his team further confirmed these findings in the 1984 issue of Current 
Anthropology. They reported the measurements of up to 20,000 skulls from around the world. Skull sizes 
varied with place of origin. Skulls from East Asia were 3 cubic inches larger than those from Europe 
which were 5 cubic inches larger than skulls from Africa. 
 

Measuring Living Heads 
 

Brain size can be measured by taking outside head measurements. These results confirm the 
findings based on the method of weighing brains and filling skulls. 

I reported (in the journal Intelligence, 1992) on a sample of thousands of U.S. Army personnel. 
Even after correcting for body size, Orientals had a larger head size than Whites, who had a larger head 
size than Blacks (see Chart 2, page 23). In 1994, I reported (also in Intelligence) a study of tens of 
thousands of men and women collected by the International Labour Office in Geneva, Switzerland. Head 
sizes (corrected for body size) were larger for East Asians than for Europeans. Europeans had larger 
heads than Blacks. 

In another study (in the 1997 issue of Intelligence), I reported the measurements for 35,000 
children followed from birth to age 7 by the famous Collaborative Perinatal Study. At birth, four months, 
one year, and seven years, Oriental children had larger cranial sizes than White children, who had larger 
cranial sizes than Black children (see Chart 2, p. 23). These differences were not due to body size because 
the Black children were taller and heavier than the White and Oriental children. 
 

Summarizing Brain Size Differences 
 

Chart 7 shows average brain size for the three races using all four measurement techniques and 
also (where possible) correcting for body size. Orientals averaged 1,364 cm 3 , Whites averaged 1,347 cm 
3 , and Blacks averaged 1,267 cm 3 . Naturally the averages vary between samples and the races do 
overlap. But the results from different methods on different samples show the same average pattern — 
Orientals > Whites > Blacks. 
 

Conclusion 
 

Studies of race differences in brain size use a number of methods, including MRI. All methods 
produce the same results. Orientals have the largest brains (on average), Blacks the smallest, and Whites 
in between. These differences in brain size are not due to body size. Adjusting for body size still results in 
the same pattern. The three-way pattern is also true for IQ. These race differences in brain size mean that 
Orientals average about 102 million more brain cells than Whites, and that Whites have about 480 million 
more than Blacks. These differences in brain size probably explain the racial differences in IQ and 
cultural achievement. 
 
Additional Readings 
 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
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5 - Гени, Довкілля чи Обидва? 

Ряд досліджень показує, що різницю між расами 
викликають і гени, і середовище. Спадкові 

властивості, прийняття між расами , генетичні 
ваги та регрес до середнього показника 

розповідають ту саму історію. Присвоєння раси 
між людьми дають одні з найкращих доказів 

того, що гени викликають різницю між 
людськими расами в IQ. Вирощування в Білому 

домі середнього класу не знижує середній 
показник IQ для східних і не підвищує його для 

чорних. 

Чи може будь-який чинник навколишнього середовища пояснити всі дані про швидкість розвитку 

зубів, вік статевої зрілості, розмір мозку, IQ, рівень тестостерону та кількість багаторазових народжень? 

Здається, гени залучені. Але як ми можемо точно знати? 
Деякі риси явно успадковуються. Наприклад, нам відомо, що відмінності між людською расою у швидкості 

побратимування обумовлені спадковістю, а не навколишнім середовищем. Дослідження дітей східної, білої та 

змішаної людської раси на Гаваях та дітей білої, чорної та змішаної людської раси в Бразилії показують , що 

визначальним фактором є Раса, а не батько. Але роль расової спадковості виявляється і для інших рис. 

Дослідження Спадкоємності 

Спадковість - величина варіації ознаки, обумовлена генами. Спадковість 1,00 означає, що відмінності 

вроджені, а навколишнє середовище не впливає. Спадковість нуля (0,00) означає, що ознака контролюється 

навколишнім середовищем, а не генами. Спадковість 0,50 означає, що відмінності походять як від генів, так і 

від навколишнього середовища. 
Спадковість корисна для тваринників. Їм подобається знати, наскільки гени впливають на такі речі, як 

молочність та видатність великої рогатої худоби, або визначають, яких собак можна полювати, а які хороші з 

дітьми. Чим більша спадковість, тим більше потомство буде нагадувати своїх батьків. З іншого боку, низька 

спадкова здатність означає, що фактори навколишнього середовища, такі як дієта та здоров'я, мають більш 

важливе значення. 
Для людей ми вимірюємо спадковість, порівнюючи членів сім'ї, особливо тотожних братніх близнюків, 

та усиновлених дітей із звичайними братами та сестрами. Однояйцеві близнюки діляться 100% своїх генів, 

тоді як братні близнюки діляться лише 50%. Звичайні брати і сестри також ділять 50% своїх генів, а 

усиновлені діти не поділяють генів. Якщо гени важливі, однакові близнюки повинні бути вдвічі схожішими 

один на одного, ніж братні близнюки або звичайні брати і сестри - і так вони є. 
Деякі однакові близнюки відокремлюються на початку життя і виростають окремо. Знамените 

дослідження Міннесоти-близнюків Томаса Дж. Бушара та інших порівняли багато з них. (Див. Діаграму 8). 
Хоча вони виросли в різних будинках, однакові близнюки виростають дуже схожими один на одного. Вони 

схожі як за фізичними ознаками (як висота і відбитки пальців), так і за поведінковими рисами (як IQ та 

особистість). Ідентичні близнюки, які ростуть у різних будинках, діляться всіма своїми генами, але не поділяють 

наслідків виховання. Як видно з діаграми 8, спадковість становила 97% різниці за відбитками пальців, а 

навколишнє середовище лише 3%. Соціальне ставлення становило спадковість на 40%, навколишнє 

середовище на 60%. IQ був спадковістю 70%, середовищем 30%. 
Ідентичні близнюки часто настільки схожі, що навіть близькі друзі не можуть розрізнити їх. Хоча 

близнюки в проекті штату Міннесота жили окремим життям, вони поділили багато лайків і не любить. Вони 

часто мали однакові захоплення та насолоджувались однаковою музикою, їжею та одягом. Їхні манери та 

жести часто були однаковими. Близнюки були дуже схожими, коли вони одружилися (а іноді й розлучились) 

та на виконаних ними роботах. Вони навіть дали подібні імена своїм дітям та домашнім тваринам.  
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5 
Genes, Environment, or Both? 

 
A number of studies show that race 

differences are caused by both genes and 
environment. Heritabilities, cross-race 

adoptions, genetic weights, and regression-to- 
the-average all tell the same story. 

Cross-race adoptions give some of the best 
proof that the genes cause race differences 
in IQ. Growing up in a middle-class White 

home does not lower the average IQ for 
Orientals nor raise it for Blacks. 

 
Can any environmental factor explain all the data on speed of dental development, age of sexual 

maturity, brain size, IQ, testosterone level, and the number of multiple births? Genes seem to be involved. 
But how can we know for sure? 

Some traits are clearly inherited. For example, we know that the race differences in twinning rate 
are due to heredity and not to the environment. Studies of Oriental, White, and Mixed-Race children in 
Hawaii and of White, Black, and Mixed-Race children in Brazil show that it is the mother's race, and not 
the father's, that is the determining factor. But the role of racial heredity is found for other traits as well. 
 

Heritability Studies 
 

Heritability is the amount of variation in a trait due to the genes. A heritability of 1.00 means that 
the differences are inborn and the environment has no effect. A heritability of zero (0.00) means the trait 
is controlled by the environment and not at all by the genes. A heritability of 0.50 means that the 
differences come from both the genes and the environment. 

Heritability is useful for animal breeders. They like to know how much genes influence things 
like milk yields and beefiness in cattle or determine which dogs can hunt, and which are good with 
children. The higher the heritability, the more the offspring will resemble their parents. On the other hand, 
low heritabilities mean that environmental factors like diet and health are more important. 

For people, we measure heritability by comparing family members, especially identical with 
fraternal twins, and adopted children with ordinary brothers and sisters. Identical twins share 100% of 
their genes, while fraternal twins share only 50%. Ordinary brothers and sisters also share 50% of their 
genes, while adopted children share no genes. If genes are important, identical twins should be twice as 
similar to each other as are fraternal twins or ordinary siblings — and so they are. 

Some identical twins are separated early in life and grow up apart. The famous Minnesota Twin 
Study by Thomas J. Bouchard and others compared many of these. (See Chart 8). 

Even though they grew up in different homes, identical twins grow to be very similar to each 
other. They are similar both in physical traits (like height and fingerprints) and in behavioral traits (like 
IQ and personality). Identical twins who grow up in different homes share all their genes but do not share 
the effects of upbringing.  As you can see in Chart 8, heredity accounted for 97% of the difference for 
fingerprints, and the environment only 3%. Social attitudes were 40% heredity, 60% environment. IQ was 
70% heredity, 30% environment. 

Identical twins are often so alike that even close friends cannot tell them apart. Although the 
twins in the Minnesota Project lived separate lives, they shared many likes and dislikes. They often had 
the same hobbies and enjoyed the same music, food, and clothes. Their manners and gestures were often 
the same. The twins were very alike in when they got married (and sometimes divorced) and in the jobs 
they held. They even gave similar names to their children and pets. 
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Діаграма 8 

Подібність у Ідентичних Близнюків Виховується Однаково 

Джерело: Третє нестримне видання Раса ,  
Еволюції та Поведінки (Стр. 45-47). 

Одну з цих пар, «Джим-близнюки», були прийняті в якості немовлят двома різними сім'ями 

робітничого класу. Але вони позначили своє життя слідом подібних імен. Обоє назвали свого домашнього 

вихованця «Іграшкою». Як одружені, так і розлучені жінки на ім'я Лінда, а потім одружені жінки на ім'я Бетті. 

Один близнюк назвав свого сина Джеймсом Алленом, інший назвав його сином Джеймсом Аланом. 
Ще одна пара розділених близнюків були безпорадними хихиканнями. Кожна близнюк сказала, що її 

усиновителі були стримані та серйозні. Кожна сказала, що ніколи не зустрічала нікого, хто сміявся так легко, 

як і вона, - поки не познайомився зі своїм двійником! 
Спадковість також впливає на статевий потяг. Вік нашого першого сексуального досвіду, те, як часто ми 

займаємось сексом, і наша загальна кількість сексуальних партнерів мають спадкоємність близько 50%. Тож 

зробіть шанси, що ми розлучимось. У кількох дослідженнях встановлено, що гомосексуалізм, лесбійство та інші 

сексуальні орієнтації є приблизно 50% генетичними. 
Дослідження-близнюки показують, що навіть соціальна позиція є частково генетичною за походженням. 

В одному з австралійських досліджень 4000 пар-близнюків було виявлено генетичний вплив на конкретні 

політичні переконання, такі як смертна кара, аборти та імміграція. Виявляється, кримінальна тенденція також є 

спадковою. Близько 50% однояйцевих близнюків, які мають судимість, мають близнюків із судимістьми, тоді як 

лише близько 25% братніх близнюків. 
Гени впливають на допомогу поведінці та агресії. Велике дослідження британських близнюків 

виявило, що бажання допомогти чи заподіяти шкоду іншим має спадкоємність близько 50%. Для чоловіків 

бойові дії, носіння зброї та боротьба з поліцейським - близько 50%.  
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One of these pairs, the “Jim twins,” were adopted as infants by two different working-class 
families. But they marked their lives with a trail of similar names. Both named their childhood pet “Toy”. 
Both married and divorced women named Linda and then married women named Betty. One twin named 
his son James Allen, the other named his son James Alan. 

Another pair of separated twins were helpless gigglers. Each twin said her adoptive parents were 
reserved and serious. Each one said she never met anyone who laughed as easily as she did -- until she 
met her twin! 

Heredity also affects the sex drive. The age of our first sexual experience, how often we have sex, 
and our total number of sexual partners all have heritabilities of about 50%. So do the odds that we will 
get divorced. Several studies find that homosexuality, lesbianism, and other sexual orientations are about 
50% genetic. 

Twin studies show that even social attitudes are partly genetic in origin. One Australian study of 
4,000 twin pairs found there was a genetic influence on specific political beliefs like capital punishment, 
abortion, and immigration. It turns out that criminal tendency is also heritable. About 50% of identical 
twins with criminal records have twins with criminal records, while only about 25% of fraternal twins do. 

Genes influence helping behavior and aggression. A large study of British twins found that the 
desire to help or hurt others has a heritability of around 50%. For men, fighting, carrying a weapon, and 
struggling with a police officer are all about 50% heritable. 
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Моя стаття в науках про поведінку та мозок 1989 р. Показує, що кого ми одружуємось і кого 

вибираємо як друзів, також частково генетично. Коли порівнюються групи крові та спадкоємність друзів і 

подружжя, ми виявляємо, що люди обирали партнерів, генетично схожих на себе. Тенденція до подібного 

залучення подобається корінням у генах. 

Навчальні Дослідження 

Хороша перевірка результатів подвійних досліджень виходить із досліджень, які приймають 

усиновлення. Датське дослідження (у випуску Science за 1984 р. ) Дослідило 14 427 дітей, відокремлених від 

батьків народження, як немовлят. Хлопчики мали більше шансів мати судимість, якщо батьки їх народження 

мали судимість, ніж якщо це робили їх усиновителі. Незважаючи на те, що їх виховували в різних будинках, 

20% повних братів і 13% напівбратів мали аналогічні кримінальні дані. Лише 9% непов'язаних хлопчиків, які 

виховувались в одному будинку, обидва мали кримінальну справу. 
Проект усиновлення в Колорадо виявив, що ген збільшує вплив у міру старіння. У віці від 3 до 16 років 

усиновлювані діти зростають як у рості, вазі та IQ, схожі на своїх батьків. До 16 років усиновлені діти не 

нагадували людей, які їх виховували. Спадковість росту, ваги та IQ у грудному віці становить близько 30%. До 

підліткових років вони становлять близько 50%, а в зрілому віці - близько 80%. Таким чином, коли діти 

дорослішають, їх домашнє середовище має менший вплив, а їх гени мають більший вплив, якраз протилежне 

тому, що прогнозує теорія культури. 

Расата Спадковість 

Чи може наслідок щось нам сказати про відмінності між людськими расами ? Да багато! Дослідження 

показують, що, коли спадковість у білих людей висока , вона також висока у східних та негрів. Коли він низький у 

білих людей , він також низький у східних та негрів. Наприклад, спадковість IQ становить приблизно 50% для 

чорношкірих, східних та інших груп, як і для білих людей . Отже, існує генетична основа для інтелекту у всіх трьох 

людських рас . 
В одному дослідженні було використано батарею професійної здатності для збройних служб (ASVAB), 

яку дали багатьом чоловікам і жінкам, які йдуть у військову службу. Він встановив, що у всіх трьох людських рас 

схожість серед побратимів була однаковою. Генетичний вплив на IQ у східних людей , білих людей і чорних 

приблизно однаковий. Не існує спеціального чинника, як, наприклад, історія рабства чи білого расизму, який би 

зробив культурні впливи для однієї людської раси сильнішою, ніж для іншої. 

Дослідження Міжрасового Усиновлення 

Найкращі докази генетичної основи відмінностей між людською расою - IQ є результатами досліджень 

міжрасового усиновлення східних дітей, чорношкірих дітей та дітей змішаної раси . Всі ці діти були усиновлені 

батьками Білого в ранньому віці і виросли в будинках Білого середнього класу. 
Одне добре відоме дослідження міжрасового усиновлення - проект Сандра Скарр у штаті Міннесота. 

Діти, які були усиновленими, були або немовлятами білого, чорного, або змішаного людського роду (чорно-

білі). Діти здавали тести на IQ, коли їм було сім років і знову, коли їм було 17. 
У своєму первинному звіті автори вважали, що їхнє дослідження довело, що хороший дім може 

підняти IQ чорних дітей. У віці 7 років їх показник IQ становив 97, що значно перевищує середнє значення 

Чорного у 85 років і майже дорівнює середньому серед Білого - 100. Однак, коли діти були перевірені у віці 

17 років, результати розповіли іншу історію (повідомлялося у випуску розвідки 1992 року ). 
У віці семи років діти , чорні, змішані, людські та білі, мали усиновлені показники IQ, ніж середні для 

їх групи. Виросли в хорошому будинку допомогли всім дітям. Незважаючи на це, расова закономірність була 

точно такою, яку передбачила генетична теорія, а не теорія культури. Діти чорних, які виросли в цих 

хороших будинках, мали середній показник IQ 97, але діти змішаної людської раси в середньому становили 

IQ 109, а білі діти IQ 112. Докази генетичної теорії посилювалися, коли діти дорослішали. До 17 років IQ 

усиновлених дітей наблизилися до очікуваного середнього для їх роду . У віці 17 років усиновлені білі діти мали 
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My article in the 1989 Behavioral and Brain Sciences shows that who we marry and who we 
choose as friends is also partly genetic. When the blood groups and heritabilities of friends and spouses 
are compared, we find that people chose partners who are genetically similar to themselves. The tendency 
for like to attract like is rooted in the genes. 
 

Adoption Studies 
 

A good check on the results of twin studies comes from adoption studies. A Danish study (in the 
1984 issue of Science) examined 14,427 children separated from their birth parents as infants. Boys were 
more likely to have a criminal record if their birth parents had a criminal record than if their adoptive 
parents did. Even though they were brought up in different homes, 20% of the full brothers and 13% of 
the half-brothers had similar criminal records. Only 9% of the unrelated boys brought up in the same 
home both had criminal records. 

The Colorado Adoption Project found that genes increase in influence as we age. Between age 3 
and 16, adopted children grew to be more like their birth parents in height, weight, and IQ. By age 16 the 
adopted children did not resemble the people who had reared them. The heritability of height, weight, and 
IQ in infancy are all about 30%. By the teenage years, they are about 50%, and by adulthood, they are 
about 80%. Thus, as children grow older, their home environments have less impact and their genes have 
more impact, just the opposite of what culture theory predicts. 

 
Race and Heritability 

 
Can heritability tell us anything about the differences between races? Yes, a lot! Studies show that 

when the heritability is high in Whites, it is also high in Orientals and Blacks. When it is low in Whites, it 
is also low in Orientals and Blacks. For example, the heritability of IQ is about 50% for Blacks, Orientals, 
and other groups, just as it is for Whites. So there is a genetic basis for intelligence in all three races. 

One study used the Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB), given to many men 
and women going into the military. It found that in all three races the similarity among siblings was the 
same. The genetic influence on IQ in Orientals, Whites, and Blacks is about equal. There is no special 
factor, like the history of slavery or White racism, that has made cultural influences stronger for one race 
than for another. 
 

Trans-racial Adoption Studies 
 

The best evidence for the genetic basis of race-IQ differences comes from trans-racial adoption 
studies of Oriental children, Black children, and Mixed-Race children. All these children have been 
adopted by White parents at an early age and have grown up in middle-class White homes. 

One well known trans-racial adoption study is Sandra Scarr's Minnesota project. The adopted 
children were either White, Black, or Mixed-Race (Black-White) babies. The children took IQ tests when 
they were seven years old and again when they were 17. 

In their initial report, the authors thought that their study proved that a good home could raise the 
IQs of Black children. At age 7, their IQ was 97, well above the Black average of 85 and almost equal to 
the White average of 100. However, when the children were retested at age 17, the results told another 
story (reported in the 1992 issue of Intelligence). 

At age seven, Black, Mixed-Race, and White adopted children all had higher IQ scores than 
average for their group. Growing up in a good home helped all the children. Even so, the racial pattern 
was exactly as predicted by genetic theory, not by culture theory. Black children reared in these good 
homes had an average IQ of 97, but the Mixed-Race children averaged an IQ of 109, and the White 
children an IQ of 112. 

The evidence for genetic theory got stronger as the children grew older. By age 17, the IQs of the 
adopted children moved closer to the expected average for their race. At age 17 adopted White children 
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коефіцієнт IQ близько 106, змішана Раса прийняла IQ приблизно 99, а усиновлені Чорношкірі мали IQ 

близько 89. Оцінки IQ не є єдиним доказом цього дослідження. Шкільні класи, класи та тести на здатність 

показують ту саму схему.   
Коли Сандра Скарр отримала результати свого подальшого дослідження у 17 років, вона змінила свою 

думку про причину того, чому негрів та білих людей відрізняються. Вона написала: "У усиновлювачів з двома 

батьками афро-американських народжень були показники IQ, які не були значно вищими за показник IQ у чорних 

молодих людей, які виросли в сімей Чорних". Виростання в будинку білого середнього класу призвело до 

незначного або зовсім тривалого підвищення IQ чорних дітей. 
Деякі психологи не погоджувалися з нею. Вони заявляли, що "ефекти очікуваної тривалості", а не гени, 

пояснювали закономірність. Вони стверджували, що до чорно-білих дітей не ставляться однаково. Навіть якщо 

батьки добре піклувалися про своїх дітей, школи, однокласники та суспільство в цілому дискримінували 

чорношкірих дітей, і це завдало шкоди їхній IQ. Оскільки ми очікували, що чорні діти погано навчаються в школі, 

вони виправдали наші низькі сподівання. 
Чи є якийсь спосіб визначитися між генетичною теорією та теорією очікуваної тривалості? Існує. 

Спеціальний аналіз дослідження Scarr порівнював батьків, які вважали, що вони усиновили дитину Чорного, 

але насправді усиновили дитину змішаної людини (Чорно-біла). Середній показник IQ для цих дітей 

змішаної людської раси був приблизно таким самим, як для інших дітей змішаної людської раси, і вище, ніж 

для дітей, прийнятих у Чорну. Це було правдою, навіть незважаючи на те, що батьки, які усиновили цих 

дітей із змішаної людської раси, вважали, що їхні діти мають двох батьків Чорного кольору 
Діаграма 9 підсумовує результати для східних дітей, усиновлених у будинках середнього класу Білого. 

Корейські та в'єтнамські діти з бідним походженням, багато з яких були недоїданими, були усиновлені 

білоамериканськими та бельгійськими сім'ями. Коли вони виросли, вони відзначилися в школі. IQ усиновлених 

східних дітей на 10 і більше балів перевищує середній показник по країні для країни, в якій вони виросли. Транс-

расове усиновлення не збільшує або зменшує IQ. Тристороння закономірність людської раси 
відмінності в IQ залишаються. 

Затвердження Дослідження Міннесота Transracial також показало , що є раса людей відмінність в 

особистості. Чорні 17-річні були більш активними та руйнівними, ніж білі 17-річні. Корейські діти, які 

виховуються в сімействах Білих Америк, були тихішими та менш активними, ніж діти Білого. 

Спадкові Властивості Прогнозують Расові Відмінності 

Є й інші способи перевірити вплив генів та середовища на різницю між людськими расами . Деякі 

тестові вироби мають більшу спадковість, тобто вони є більш наслідком спадковості, ніж інші. Якщо гени 

спричиняють чорно-білі IQ відмінності, то чорношкірі та білі люди повинні відрізнятися на цих елементах 

високої спадковості. Книга Артура Дженсена 1998 року, "Фактор g", показує, що дійсно різниця між расами 

вища в тестах з більшою спадковістю, навіть для малюків. 
Депресія консангдає нам ще один спосіб перевірити, чи гени пояснюють чорно-білі відмінності. Це 

відбувається, коли шкідливі рецесивні гени поєднуються та знижують зріст, здоров'я та IQ. Депресія 

консангчастіше виникає, коли діти народжуються близькими людьми (наприклад, двоюрідними братами). 

Більшість тестів на IQ складаються з декількох підтестів, таких як словниковий запас, пам'ять та логічні 

міркування. 
Діти одружених шлюбів мають нижчий IQ, ніж інші діти, і їхні показники в деяких субтестах на IQ більше 

пригнічені, ніж у інших. Чим більше інбридингова депресія впливає на субтест, тим більше ми знаємо, що гени 

впливають на продуктивність субтесту. Тому генетична теорія передбачає, що тести, що показують найбільш 

інбридингову депресію, також покажуть найбільшу різницю Чорно-Білого. 
У дослідженні, опублікованому в Intelligence в 1989 році, я перевірив кількість дебрінгової депресії на 

балах серед двоюрідних шлюбів в Японії для 11 субтестів добре відомого тесту на IQ. Тоді я порівняв, які 

субтести показали найбільше інбридингову депресію, а які - найбільш чорно-білу різницю в США. Підтести, які 

показали найбільше інбридингову депресію, також показали найбільш чорно-білі відмінності. Оскільки кількість 

депресійних депресій з'явилася в результаті вивчення японських шлюбних родичів, культурні відмінності між 

чорними та білими людьми в США не можуть пояснити, чому чорні знаходять деякі тести на IQ важче, ніж інші.  
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had an IQ of about 106, Mixed-Race adoptees an IQ of about 99, and adopted Blacks had an IQ of about 
89. IQ scores are not the only evidence in this study. School grades, class ranks, and aptitude tests show 
the same pattern. 

When Sandra Scarr got the results of her follow-up study at age 17, she changed her mind about 
the cause of why the Blacks and Whites differed. She wrote, “those adoptees with two African American 
birth parents had IQs that were not notably higher than the IQ scores of Black youngsters reared in Black 
families.” Growing up in a White middle-class home produced little or no lasting increase in the IQs of 
Black children. 

Some psychologists disagreed with her. They claimed “expectancy effects,” not genes, explained 
the pattern. They argued that the Black and White children were not treated the same. Even if parents took 
good care of their children, the schools, classmates, and society as a whole discriminated against Black 
children and this hurt their IQs. Because we expected Black children to do poorly in school, they lived up 
to our low expectations. 

Is there any way to decide between the genetic theory and the expectancy theory? There is. A 
special analysis of the Scarr study compared parents who believed that they had adopted a Black baby 
but, really, had adopted a Mixed-Race (Black-White) child. The average IQ for these Mixed-Race 
children was just about the same as for other Mixed-Race children and above that for adopted Black 
children. This was true even though the parents who adopted these Mixed-Race children thought their 
babies really had two Black parents. 

Chart 9 summarizes the results for Oriental children adopted into White middle-class homes. 
Korean and Vietnamese babies from poor backgrounds, many of whom were malnourished, were adopted 
by White American and Belgian families. When they grew up, they excelled in school. The IQs of the 
adopted Oriental children were 10 or more points higher than the national average for the country they 
grew up in. Trans-racial adoption does not increase or decrease IQ. The three-way pattern of race 
differences in IQ remains. 

The Minnesota Transracial Adoption Study also showed that there are race differences in 
personality. Black 17-year-olds were more active and more disruptive than White 17-year-olds. Korean 
children raised in White American families were quieter and less active than White children. 
 

Heritabilities Predict Racial Differences 
 

There are other ways to test the influence of genes and environment on race differences in IQ. 
Some test items have higher heritability, i.e. they are more the result of heredity than others. If genes 
cause the Black-White IQ differences, then Blacks and Whites should differ on these high heritability 
items. Arthur Jensen’s 1998 book, The g Factor, shows that indeed race difference are higher on tests 
with higher heritability, even for toddlers. 

Inbreeding depression gives us still another way to test if genes explain Black-White differences. 
It occurs when harmful recessive genes combine and lowers height, health, and IQ. Inbreeding depression 
is more likely when children are born to closely related people (such as cousins). Most IQ tests are made 
up of several sub-tests such as vocabulary, memory, and logical reasoning. 

The children of cousin marriages have a lower IQ than do other children and their scores are more 
depressed on some IQ sub-tests than on others. The more inbreeding depression affects a sub-test, the 
more we know that genes affect sub-test performance. Therefore, genetic theory predicts that the tests 
showing the most inbreeding depression will also show the most Black-White difference. 

In a study published in Intelligence in 1989 I looked at the amount of inbreeding depression on 
scores among cousin marriages in Japan for 11 sub-tests of a well known IQ test. Then I compared which 
sub-tests showed the most inbreeding depression and which ones had the most Black-White difference in 
the U.S. The sub-tests that showed the most inbreeding depression also showed the most Black-White 
differences. Since the inbreeding depression numbers came from a study of Japanese cousin marriages, 
the cultural differences between Blacks and Whites in the U.S. cannot explain why Blacks find some IQ 
sub-tests harder than others. 
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Графік 9 Оцінки  

IQ для Усиновлених Дітей Різних Рас Після Того, як їх Вирощували в Будинках 
Середнього Класу (Середній Бал У Віці 7 та 17 Років) 

 

 

Джерело: Третє нестримне видання про людську расу , еволюцію та поведінку (Пр. 187-
194) 

Регрес до Середнього 

Регрес до середнього дає ще один спосіб перевірити, чи є генетичні відмінності між людьми . Діти дуже 

високих батьків вище середнього. Але вони коротші за своїх батьків і ближче до середнього рівня їх людського 

роду . Так само діти дуже коротких батьків коротші за середні, але старші за своїх батьків. Це називається 

Законом регресії до середнього. Це не стосується лише висоти, але й IQ. Більшість фізичних та психологічних 

рис виявляють деякий ефект регресії. 
Регрес до середнього трапляється, коли дуже високі (або дуже високі показники IQ) люди спаровуються 

через те, що вони передають деяким, але не всім, свої виняткові гени своїм нащадкам. Те саме відбувається з 

дуже короткими (або дуже низькими показниками IQ) людьми. Це схоже на те, щоб закатати пару кісток і 

запропонувати їм два шістдесят чи два. Шанс полягає в тому, що в наступному рулоні ви отримаєте деяке 

значення, яке не таке високе (або як низьке). 
Ось чому регресія є важливою для наших досліджень. Оскільки білі люди та чорні люди походять від 

різних людських рас , вони мають багато різних генів. Закон регресії передбачає, що за будь-якої ознаки 

бали повернуться до середнього рівня людського роду . Закон про регресію передбачає, що в США 

чорношкірі діти з батьками IQ 115 будуть регресувати до середнього рівня Чорного 85, тоді як білі діти з 

батьками IQ 115 будуть регресувати лише в середньому до 100 серед Білих. 
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Regression to the Average 
 

Regression to the Average provides still another way to test if race differences are genetic. The 
children of very tall parents are taller than average. But they are shorter than their parents and nearer the 
average of their race. Similarly, children of very short parents are shorter than average, but taller than 
their parents. This is called the Law of Regression to the Average. It is not true just for height, but for IQ 
as well. Most physical and psychological traits show some regression effect. 

Regression to the Average happens when very tall (or very high IQ) people mate because they 
pass on some, but not all, of their exceptional genes to their offspring. The same thing happens with very 
short (or very low IQ) people. It's like rolling a pair of dice and having them come up two sixes or two 
ones. The odds are that on the next roll, you'll get some value that is not as high (or as low). 

Here’s why regression is important to our studies. Because Whites and Blacks come from 
different races, they have many different genes. The Law of Regression predicts that for any trait, scores 
will return to the average of their race. The Regression Law predicts that in the U.S., Black children with 
parents of IQ 115 will regress toward the Black average of 85, while White children with parents of IQ 
115 will regress only toward the White average of 100. 

The law also works at the other end of the scale. Black children with parents of IQ 70 will move 
up toward the Black average IQ of 85, but White children with parents of IQ 70 will move further up 
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Закон також працює на іншому кінці шкали. Чорні діти з батьками IQ 70 будуть рухатися вгору до 

Чорного середнього показника IQ 85, але Білі діти з батьками IQ 70 рухатимуться далі до середнього рівня 

Білого 100. Коли ми перевіряємо ці прогнози щодо регресії до середнього від батьківського до дитина, вони 

виявляють правду. 
Закон про регресію також працює для братів і сестер. Чорно-білі діти, які відповідають IQ 120, мають 

побратимів, які демонструють різну кількість регресії. Чорні брати і сестри спрямовуються до IQ 85, тоді як 

білі брати і сестри регресують лише до 100. На нижньому кінці шкали відбувається навпаки. Чорно-білі діти, 

які відповідають IQ 70, мають братів і сестер, які регресують по-різному. Чорні брати і сестри в середньому 

досягають 85, тоді як білі брати і сестри рухаються до 100. 
Регресія до середнього пояснює ще одну цікаву знахідку. У чорношкірих дітей, народжених багатими 

батьками, показники IQ на два-чотири бали нижчі, ніж у білих дітей, народжених бідними батьками. Батьки 

високої IQ Black не змогли передати свою перевагу IQ своїм дітям, навіть якщо вони дали їм повноцінне 

харчування, хорошу медичну допомогу та хороші школи. Тільки гени плюс середовище розповідають усю 

історію. 

Висновок 

Гени відіграють велику роль в IQ, особистості, ставленнях та інших поведінках. Це стосується східних 

людей , білих людей і негрів. Дослідження міжрасового усиновлення (де немовлят однієї людської раси 

усиновлені та виховуються батьками різної людської раси ), дослідження регресії до середнього рівня (які 

порівнюють батьків та братів і сестер у різних расових групах), а також інбридингової депресії (яка вивчайте 

дітей тісно пов’язаних батьків), всі вони свідчать про те, чому гени спричиняють різницю між людськими расами 

за IQ та особистістю. Жодна суто культурна теорія не може пояснити ці результати, які не тільки пояснюються, 

але й прогнозуються генетичною теорією. 

Додаткові Читання 

Jensen, AR (1998). g Фактор. Вестпорт, штат Кентуккі: Праегер. 

Weinberg, RA, Scarr, S., & Waldman, ID (1992). Дослідження транснаціонального усиновлення Міннесоти: 

подальший результат виконання тесту на IQ у підлітковому віці. Розвідка, 16, 117-135.  



 

 

33 

toward the White average of 100. When we test these predictions about Regression to the Average from 
parent to child they prove true. 

The Regression Law also works for brothers and sisters. Black and White children matched for 
IQs of 120 have siblings who show different amounts of regression. Black siblings regress toward an IQ 
of 85, while White siblings regress only to 100. The opposite happens at the lower end of the scale. Black 
and White children matched for IQs of 70 have siblings who regress differently. Black siblings regress 
toward an average of 85, whereas White siblings move to 100. 

Regression to the Average explains another interesting finding. Black children born to rich 
parents have IQs that are two to four points lower than do White children born to poor parents. The high 
IQ Black parents were not able to pass on their IQ advantage to their children even though they did give 
them good nutrition, good medical care, and good schools. Only genes plus environment tell the whole 
story. 
 

Conclusion 
 

Genes play a big part in IQ, personality, attitudes, and other behaviors. This is true for Orientals, 
Whites, and Blacks. Trans-racial adoption studies (where infants of one race are adopted and reared by 
parents of a different race), studies of regression to the mean (which compare parents and siblings in the 
different racial groups), and of inbreeding depression (which study the children of closely-related parents) 
all provide evidence for why genes cause the races to differ in IQ and personality. No purely cultural 
theory can explain these results, which are not only explained but predicted by genetic theory. 
 
Additional Readings 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
 
Weinberg, R. A., Scarr, S., & Waldman, I. D. (1992). The Minnesota Transracial Adoption Study: A  

follow-up of IQ test performance at adolescence. Intelligence, 16, 117-135. 
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6 - Теорія Історії Життя 

Теорія життєвих історій r-K пояснює всесвітню 
трибічну закономірність різниць різниці. r-
стратегія означає бути дуже сексуально 
активною і мати багато потомства. K-

стратегія означає мати менше потомства, але і 
мати, і батько надають їм більше піклування. 

Люди - найбільш К стратеги з усіх видів. Серед 
людей східні жителі дотримуються найбільшої K-

стратегії, чорні - най r-стратегію, а білі люди 
потрапляють між ними.  

Попередні глави показали, що важливі відмінності між людською расою за розмірами мозку, рівнем 

гормонів, навіть розвитком кісток і зубів, а також сексуальною поведінкою, агресією та злочинністю. Тристороння 

картина, за якою різняться людські раси - східні люди з одного кінця, чорні - з іншого, і білі люди - правда у 

всьому світі. Погляд на історію показує, що відмінності між людськими расами, які ми бачимо сьогодні, також 

спостерігалися в минулому. 
Чому людські раси відрізняються? Звичайно, важливі фактори бідності, харчування та культурні 

фактори. Але так само є і гени. Сама культурна теорія не може пояснити всі результати. 

r-K Теорія Історії Життя  

Біолог Гарвардського університету Е.О. Вілсон вперше застосував термін r-K Теорія життєвої 

історії. Він використовував це для пояснення зміни популяції рослин і тварин. Я застосував це до людських 

рас.  
Історія життя - це генетично організована група рис, які складалися разом для випробувань життя - 

виживання, зростання та відтворення. Для наших цілей r - це термін у рівнянні Вілсона, який означає 

природну швидкість відтворення (кількість потомства). Символ K означає суму турботи, яку батьки надають, 

щоб переконатися, що їх потомство виживе. Рослини та тварини мають різні стратегії історії життя. Одні 

більше r, а інші відносно більше K. 
Стратеги r і K відрізняються за кількістю яєць, які вони виробляють. r-стратеги схожі на кулеметників. 

Вони вистріляють стільки пострілів, що принаймні один із них потрапить у ціль. r-стратеги виробляють багато 

яєць і сперми, а також спарюють і народжують часто. К-стратеги, з іншого боку, схожі на снайперів. Вони 

вкладають час і сили на кілька ретельно розміщених кадрів. К-стратеги надають своєму потомству багато 

турботи. Вони спільно працюють в пошуку їжі та притулку, допомагають своїм родичам і мають складні соціальні 

системи. Ось чому К-стратегам потрібна більш складна нервова система та більший мозок, але виробляють 

менше яєць та сперми. 
Цей основний закон еволюції пов'язує репродуктивну стратегію з інтелектом та розвитком мозку. Чим 

менш складний мозок тварини, тим більший його репродуктивний вихід. Чим більший мозок тварини, тим довше 

потрібно досягти статевої зрілості і менше потомства воно виробляє (див. Графік 10). Наприклад, у устриць 

нервова система настільки проста, що їм не вистачає справжнього мозку. Щоб компенсувати це, вони 

виробляють 500 мільйонів яєць на рік. Навпаки, шимпанзе мають великий мозок, але народжують одну дитину 

приблизно кожні чотири роки. 
У різних видів рослин і тварин ми знаходимо послідовну закономірність між цими двома змінними - 

інтелект та швидкість відтворення. Кількість потомства, час між народженнями, кількість турботи, яку надають 

батьки, дитяча смертність, швидкість зрілості, тривалість життя, навіть соціальна організація, альтруїзм та розмір 

мозку - все це разом, як частинки пазла. Повна загадка утворює малюнок, який біологи називають стратегією r-K 

Історії Життя.   
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6 
Life History Theory 

 
The theory of r-K life histories explains the 

worldwide three-way pattern in race 
differences. The r-strategy means being very 

sexually active and having many offspring. 
The K-strategy means having fewer 

offspring, but with both mother and father 
giving them more care. Humans are the 
most K strategists of all species. Among 

humans, Orientals follow the most K-strategy, 
Blacks the most r-strategy, and 

Whites fall in between. 
 
The previous chapters showed that there are important race differences in brain size, hormone 

levels, even bone and tooth development, as well as sexual behavior, aggression, and crime. The three-
way pattern in which the races differ -- Orientals at one end, Blacks at the other, and Whites in between -- 
is true all around the world. A look at history shows that the race differences we see today were also seen 
in the past. 

Why do the races differ? Of course, poverty, nutrition, and cultural factors are important. But so 
too are the genes. Culture theory alone cannot explain all the findings. 
 

r-K Life History Theory 
 

Harvard University biologist E.O. Wilson was the first to use the term r-K Life-History Theory. 
He used it to explain population change in plants and animals. I have applied it to the human races. 

A life-history is a genetically-organized group of traits that have evolved together to meet the 
trials of life -- survival, growth, and reproduction. For our purposes, r is a term in Wilson's equation that 
stands for the natural rate of reproduction (the number of offspring). The symbol K stands for the amount 
of care parents give to insure that their offspring survive. Plants and animals have different life history 
strategies. Some are more r and others are relatively more K. 

The r and K strategists differ in the number of eggs they produce. The r-strategists are like 
machine-gunners. They fire so many shots that at least one of them will hit the target. The r-strategists 
produce many eggs and sperm, and mate and give birth often. The K-strategists, on the other hand, are 
like snipers. They put time and effort into a few carefully placed shots. K-strategists give their offspring a 
lot of care. They work together in getting food and shelter, help their kin, and have complex social 
systems. That is why the K-strategists need a more complex nervous system and bigger brain, but produce 
fewer eggs and sperm. 

This basic law of evolution links reproductive strategy to intelligence and brain development. The 
less complex an animal's brain, the greater its reproductive output. The bigger an animal’s brain, the 
longer it takes to reach sexual maturity and the fewer offspring it produces (see Chart 10). Oysters, for 
example, have a nervous system so simple that they lack a true brain. To offset this they produce 500 
million eggs a year. In contrast, chimpanzees have large brains but give birth to one baby about every four 
years. 

In different species of plants and animals we find a consistent pattern between these two variables 
-- intelligence and reproductive rate. The number of offspring, the time between births, the amount of care 
parents give, infant mortality, speed of maturity, life span, even social organization, altruism, and brain 
size all fit together like pieces of a puzzle. The complete puzzle forms a picture biologists call the r-K 
Life History Strategy. 
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Діаграма 10 
Шкала R - K Репродуктивної Стратегії: Збалансування Результатів Яєць та Батьківського 

Піклування 

 

500 000 000 
на рік

8000 
на рік

200
на рік

12
на рік

2 
на рік

1 
кожні 5 років

r K

 

Устриці є прикладом дуже r-стратегії. Вони виробляють 500 мільйонів запліднених яєць на 
рік і не надають батьківської допомоги. Великі мавпи є прикладом дуже K-стратегії. Вони 
народжують одного немовляти кожні п’ять-шість років та надають широку батьківську 
допомогу. 

Джерело: Невимушене видання, Раса, Еволюція та Поведінка (С. 202)  

Історія життя r типу передбачає більш високий рівень відтворення, тоді як стратегія типу K вимагає 

більшого батьківського піклування та використання психічних ознак. Оскільки більшим мізкам потрібно більше 

часу для побудови, всі стадії розвитку також сповільнюються. Період гестації для деяких приматів меншого 

розміру (наприклад, лемурів і мавп) становить 18 тижнів. Але для приматів з більшими мозками (як шимпанзе та 

горили) це 33 тижні. Деякі мавпи мають свою першу вагітність у віці дев'яти місяців. Горили, які мають більший 

мозок і більший інтелект, мають свою першу вагітність у десять років. 
Мавпи народжуються з мозком майже на 100% від його дорослого розміру, тоді як шимпанзе і горили 

народжуються приблизно з 60% розміру мозку дорослої людини. Людські діти народжуються з мозком, який 

становить менше 30% від його дорослого розміру. Перші кілька місяців життя мавпи краще, ніж антропоїдні мавпив 

більшості тестів сенсомоторної поведінки. І дитячі антропоїдні мавпи перевершують немовлят у цих завданнях. 

Співвідношення r-K стосується різних видів, а також стосується людей.  
Діаграма 10 показує, де різні тварини потрапляють за шкалою r-K. Звичайно, різні види є лише 

відносно r або K. Кролики є К-стратегами порівняно з рибами. Але вони r-стратеги порівняно з приматами 

(мавпи, мавпи та люди, які є кращими К-стратегами серед ссавців). Люди можуть бути самим K видом з усіх. 

А деякі люди кращі К-стратеги, ніж інші.  
Діаграма 11 перераховує ознаки, характерні для репродуктивних стратегій r та K. Кожен вид і кожна Раса 

мають певну історію життя, яку ми можемо описати через r-K Положення кожного виду (або людського роду ) на 

шкалі r-K показує стратегію, яка дала своїм предкам найкращі шанси вижити в місця їх проживання.  
Діаграма 12 показує фази життя та терміни гестації (зачаття до народження) для шести різних приматів. 

Вони показують масштаб збільшення K: від лемура до макака, до гібона, до шимпанзе, до ранньої людини, до 

сучасної людини. Кожен крок у масштабі означає, що вид приділяє більше часу та енергії на турботу про своїх 

молодих та забезпечує їх виживання. Кожен крок також означає не мати стільки потомства. Зверніть увагу на 

різні розміри кожної з фаз для різних видів на графіку 12. Лише люди мають пострепродуктивну (тобто після 

менопаузи) фазу.  
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The r-type life history involves higher levels of reproduction, while the K-type strategy requires 
greater parental care and use of mental attributes. Since larger brains need more time to be built, all the 
stages of development are also slowed down. The gestation period for some smaller-brained primates 
(like lemurs and monkeys) is 18 weeks. But for bigger-brained primates (like chimpanzees and gorillas) it 
is 33 weeks. Some monkeys have their first pregnancy at the age of nine months. Gorillas, which have 
bigger brains and greater intelligence, have their first pregnancy at ten years. 

Monkeys are born with a brain very nearly 100% its adult size, while chimpanzees and gorillas 
are born with about 60% of adult brain size. Human babies are born with a brain that is less than 30% of 
its adult size. For the first few months of life, monkeys are better than apes in most tests of sensory-motor 
behavior. And infant apes are superior to infant humans on these tasks. The r-K relationship is true for 
different species and also applies to humans. 

Chart 10 shows where various animals fall on the r-K scale. Different species are, of course, only 
relatively r or K. Rabbits are K-strategists compared to fish. But they are r-strategists compared to 
primates (monkeys, apes, and humans, who are the best K-strategists among mammals). Humans may be 
the most K species of all. And some humans are better K-strategists than others. 

Chart 11 lists traits typical of r and K reproductive strategies. Every species and every race has a 
certain life history that we can describe in terms of r-K. The position of each species (or race) on the r-K 
scale shows the strategy that gave its ancestors the best chance to survive in their habitat. 

Chart 12 shows the life phases and gestation times (conception to birth) for six different primates. 
They show a scale of increasing K, from lemur to macaque, to gibbon, to chimp, to early humans, to 
modern humans. Each step in the scale means that the species puts more time and energy into caring for 
its young and insuring their survival. Each step also means not having as many offspring. Note the 
different sizes of each of the phases for the different species in Chart 12. Only humans have the 
postreproductive (i.e., after menopause) phase. 
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Діаграма 11 
Деякі Відмінності між Історією Життя 

r-Стратегі та К-Стратегі 
 

 r-стратег К-стратег  

 Сімейні особливості 

 Великий розмір посліду Невеликий розмір посліду 

 Короткий інтервал народження Довгий інтервал народження 

 Багато потомства Мало потомства 

 Висока дитяча смертність Низька дитяча смертність 

 Маленька батьківська турбота Багато батьківського піклування 

 Індивідуальні характеристики 

 Швидке дозрівання Повільне дозрівання 

 Раннє статеве розмноження Затримка статевого розмноження 

 Коротке життя Довге життя 

 Високі репродуктивні зусилля Низьке репродуктивне зусилля 

 Високе використання енергії Ефективне використання енергії 

 Менші мізки Більші мізки 

 Характеристика населення 

 Опортуністичні експлуататори Послідовні експлуататори 

 Розсіювання колонізаторів Стабільні окупанти 

 Змінна чисельність населення Стабільний чисельність населення 

 Слабка конкуренція Сильна конкуренція 

 Характеристика соціальної системи 

 Низька соціальна організація Висока соціальна організація 

 Низький альтруїзм Високий альтруїзм 

 

Джерело: Невимушене видання, Раса , еволюція та поведінка (с. 203). 

Відмінності в r-K стратегій , які існують навіть у приматів дуже важливі. Жіночий лемур - r-стратег для 

примата. Вона народжує своє перше потомство в дев'ять місяців і тривалість життя складає лише 15 років. 

Жіноча горила - К-стратег. У неї є перша вагітність приблизно у віці 10 років, і вона може дожити до 40 років. 

Лемур може дозріти, мати кількість молодих та померти до того, як у горили з’явиться перша дитина.   
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The differences in r-K strategies that exist even in primates are important. A female lemur is an r-

strategist for a primate. She produces her first offspring at nine months and has a life expectancy of only 
15 years. A female gorilla is a K-strategist. She has her first pregnancy at about age 10 years and can 
expect to live to the age of 40. The lemur may mature, have a number of young, and die before the gorilla 
has her first baby. 
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Діаграма 12 
Збільшення Термінів Гестації, Тривалості Життя та Життєвих Фаз у Приматів 
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Кожен крок за шкалою r - K додає більше енергії для догляду за дитиною та збільшення 
виживання потомства. 

Джерело: Невимушене видання.  Раса, еволюція та поведінка [с. 205] 

Відмінності між Расою та r-K Стратегії 

Як три людські раси потрапляють за шкалою r-K? Подивіться на шаблон расових відмінностей на 

діаграмі 1 (стор. 19). Порівняйте їх з рисами r-Kна діаграмі 11 (стор. 77). Східні - це найбільше К, чорні - 

найбільше, а білі люди потрапляють між ними. Бути більш r означає:  
Менші терміни гестації  
Раніше фізичне дозрівання (м'язовий контроль, розвиток кісток та зубів)  
Менші мізки  
Раніше статевого дозрівання (вік при першій менструації, перший акт, перша вагітність)  
Більш розвинені первинні статеві ознаки (розмір пеніса, піхви, яєчок, яєчників)  
Більш розвинені вторинні статеві ознаки (голос, м'язистість, сідниці, груди)  
Більш біологічний, ніж соціальний контроль поведінки (тривалість менструального циклу, 

періодичність статевої реакції, передбачуваність історії життя від початку статевого дозрівання)  
Підвищення рівня статевих гормонів (тестостерон, гонадотропіни, фолікулостимулюючий гормон)  
Більш високий рівень індивідуальності (нижчий дотримання законів)  
Більш дозвільне сексуальне ставлення  
Більш високі частоти статевого акту (дошлюбні, подружні, позашлюбні)  
Слабкі парні зв’язки  
Більше братів і сестер   
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Race Differences and r-K Strategies 
 

How do the three races fall along the r-K scale? Look back at the pattern of racial differences in 
Chart 1 (page 19). Compare them to the r-K traits in Chart 11 (page 77). Orientals are the most K, Blacks 
are the most r, and Whites fall in between. Being more r means: 

• _ shorter gestation periods 
• _ earlier physical maturation (muscular control, bone and dental development) 
• _ smaller brains 
• _ earlier puberty (age at first menstruation, first intercourse, first pregnancy) 
• _ more developed primary sexual characteristics (size of penis, vagina, testes, ovaries) 
• _ more developed secondary sexual characteristics (voice, muscularity, buttocks, breasts) 
• _ more biological than social control of behavior (length of menstrual cycle, periodicity of sexual 

response, predictability of life history from start of puberty) 
• _ higher levels of sex hormones (testosterone, gonadotropins, follicle stimulating hormone) 
• _ higher levels of individuality (lower law abidingness) 
• _ more permissive sexual attitudes 
• _ higher intercourse frequencies (premarital, marital, extramarital) 
• _ weaker pair bonds 
• _ more siblings 
• _ higher rates of child neglect and abandonment 
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Більш високі показники бездоглядності та покинутості дитини   
Більша частота захворювання    
Скорочення тривалості життя   

  

Тестостерон - Головний Перемикач? 

Тестостерон може бути головним перемикачем, який встановлює положення людських рас за шкалою r-K. 

Ми знаємо, що цей чоловічий статевий гормон впливає на самоконцепцію, темперамент, сексуальність, агресію та 

альтруїзм. Він контролює розвиток м’язів і поглиблення голосу. Це також може сприяти агресії та проблемній 

поведінці. Дослідження понад 4000 військових ветеранів виявило, що високий рівень тестостерону передбачив 

більшу злочинність, зловживання алкоголем та наркотиками, військові проступки та наявність багатьох 

сексуальних партнерів.  
Зараз ми можемо бачити, як різний рівень тестостерону серед трьох рас людських може пояснити 

поведінкові відмінності r-K. З більш високим рівнем тестостерону, менший шанси вкласти час і енергію в 

нащадків. З іншого боку, азіатці та білі люди з нижчим рівнем тестостерону вкладають більше часу та енергії на 

догляд за кількома потомством та складають довгострокові плани. Але, як це сталося? І чому? Для відповідей ми 

повинні звернутися до людського походження та позаафриканської теорії расової еволюції.  

Висновок 

r-K Теорія історії життя, основний принцип сучасної еволюційної біології, пояснює описану раніше 

тристоронній характер відмінностей у розмірі, IQ та поведінці мозку. Кожен вид рослини чи тварини може бути 

розміщений за шкалою r-K. r-кінці шкали коштів, що має більше потомства, созревающее раніше, має менші мізки 

і забезпечуючи менше батьківський догляд. K-кінці шкали засобів , що мають менше потомства, що дозрівають 

пізніше, мають великі мізки, і надання більш батьківського піклування. Люди - це найбільш вид K із усіх. Серед 

людей східні - найбільше К, чорні - найбільше, а білі люди - між ними.  
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• _ greater frequency of disease 
• _ shorter life expectancy 

 
Testosterone -- The Master Switch? 

 
Testosterone may be a master switch that sets the position of the races on the r-K scale. We know 

that this male sex hormone affects self-concept, temperament, sexuality, aggression and altruism. It 
controls the development of muscles and the deepening of the voice. It can also contribute to aggression 
and problem behavior. A study of over 4,000 military veterans found high testosterone levels predicted 
greater criminality, alcohol and drug abuse, military misconduct, and having many sex partners. 

We can now see how different testosterone levels among the three races might explain the r-K 
behavioral differences. With higher testosterone levels, Blacks are more likely to put time and energy into 
having offspring. On the other hand, Asians and Whites with lower testosterone levels put more time and 
energy into caring for a few offspring and making long term plans. But, how did this happen? And why? 
For the answers we must turn to human origins and the Out-of-Africa theory of racial evolution. 
 

Conclusion 
 

r-K Life History Theory, a basic principle of modern evolutionary biology, explains the three-
way pattern of differences in brain size, IQ, and behavior, described earlier. Every species of plant or 
animal can be placed on the r-K scale. The r end of the scale means having more offspring, maturing 
earlier, having smaller brains and providing less parental care. The K end of the scale means having fewer 
offspring, maturing later, having larger brains, and providing more parental care. Humans are the most K 
species of all. Among humans, Orientals are the most K, Blacks the most r, and Whites fall in between. 

 
Additional Readings 
 
Johanson, D. C. & Edey, M. A. (1981). Lucy: The Beginnings of Humankind. New York: Simon &  

Schuster. 
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7 - За Межами Африки 

Найновіша теорія походження людини - поза 
Африкою - забезпечує остаточну частину 

головоломки. Це пояснює, чому теорія r-
Kпояснює різницю між людськими расами в тілі, 

мозку та поведінці. Коли раси переселялися з 
Африки, вони еволюціонували від поведінки типу 

r та до типу K. Виїзд з Африки означав 
збільшення розміру та IQ мозку, але зниження 

репродукції, агресії та сексуальної активності.  

Спираючись на свою теорію еволюції, Чарльз Дарвін вважав, що Африка є "колискою людства". У нього 

не було жодних скам'янілостей з Африки, які б підтримали його теорію, але він зробив висновок, що люди 

приїхали з Африки на основі спостереження за шимпанзе та горилою. Якщо африканські мавпи були нашими 

найближчими живими родичами, мало сенс, що люди спочатку еволюціонували на єдиному континенті, де жили 

всі три види. 
Докази генетики, записів копалин та археології з тих пір виявили Дарвіна правильним. Людська лінія 

починалася з африканських видів викопних порід під назвою Australopithecus. Пізніше предки людини Homo 

erectus, а потім Homo sapiens також з'явилися спочатку в Африці. 
Homo sapiens були повністю людиною. Вони були в Африці менше 200 000 років тому. Переїхавши на 

Близький Схід близько 100 000 років тому, вони потім поширилися по всьому світу. Вони замінили групи 

неандертальців та Homo erectus, яких вони зустріли, або боролися або змагалися за їжу. 
Коли сучасні люди покинули Африку, вони почали розвивати расові риси, які ми бачимо сьогодні, 

пристосовуючись до нових регіонів та клімату. Перший розкол людської лінії відбувся близько 100 000 років 

тому між групами, що залишилися в Африці (предками сучасних негрів), і тими, хто покинув Африку. Потім 

приблизно 40 000 років тому група, яка покинула Африку, знову розділилася на предків сучасних білих людей 

та східних. 
Ця історія переїзду спочатку з Африки в Європу, а потім у Східну Азію пояснює, чому білі люди 

потрапляють між східними та чорними на змінні історії життя. Розкол між африканцями та неафриканцями 

відбувся спочатку, майже вдвічі раніше, ніж розкол між східними та білими людьми . 
Теорія поза Африкою пояснює, що вона добре поєднується між рисами життя r-K та відмінностями між 

людьми . Важко вижити в Африці. В Африці є непередбачувана посуха та смертоносні захворювання, які швидко 

поширюються. Більше африканців, ніж азіатців чи європейців, помирає молодим - часто від тропічної хвороби. У 

цих африканських умовах батьківська опіка є менш певним способом переконатися, що дитина виживе. Краща 

стратегія - просто мати більше дітей. Це нахиляє їх історію життя до r-к інця шкали r-K. Більш r-стратегія означає 

не тільки більше потомства та менше батьківського піклування. Це також означає, що менше культури 

передається від батьків до дитини, і це, як правило, знижує інтелектуальні вимоги, необхідні для функціонування 

в культурі. І процес триває від покоління до наступного.  
На відміну від цього, люди, які мігрували до Євразії, стикалися з абсолютно новими проблемами - 

збиранням та зберіганням їжі, забезпеченням притулку, виготовленням одягу та вихованням дітей протягом 

тривалої зими. Ці завдання були більш психічно вимогливими. Вони закликали до збільшення мізків і повільних 

темпів зростання. Вони дозволяли знижувати рівень статевих гормонів, що призводить до зниження сексуальної 

потенції та агресії та більшої стабільності та довговічності в сім'ї. Залишити тропіки для північних континентів 

означало залишити r-стратегію для K-стратегії - і все, що йшло з нею.  
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 7 
Out of Africa 

 
The latest theory of human origins -- Out-of- 

Africa -- provides the final piece to the 
puzzle. It explains why r-K theory accounts 

for race differences in body, brain, and 
behavior. As races moved out of Africa they 

evolved away from r-type behaviors and 
toward K-type. Moving out of Africa meant 

increasing brain size and IQ, but 
lowering reproduction, aggression 

and sexual activity. 
 

Based on his theory of evolution, Charles Darwin thought Africa was “the cradle of mankind.” 
He did not have any fossils from Africa to support his theory but he concluded that humans came from 
Africa based on watching the chimpanzee and the gorilla. If the African apes were our closest living 
relatives, it made sense that humans first evolved on the only continent where all three species lived. 

Evidence from genetics, the fossil record, and archaeology have since all proved Darwin correct. 
The human line began with the African fossil species called Australopithecus. Later human ancestors 
Homo erectus and then Homo sapiens also appeared first in Africa. 

Homo sapiens were fully human. They were in Africa less than 200,000 years ago. Moving to the 
Middle East about 100,000 years ago, they then spread out across the world. They replaced the 
Neanderthal and Homo erectus groups they met either by fighting or competing for food. 

When modern humans left Africa they began to develop the racial traits we see today by adapting 
to the new regions and climates. The first split in the human line took place about 100,000 years ago 
between groups that remained in Africa (ancestors to modern Blacks) and those who left Africa. Then 
about 40,000 years ago the group that left Africa divided once again, into the ancestors of today’s Whites 
and Orientals. 

This history of moving first out of Africa into Europe and then later into East Asia explains why 
Whites fall in between Orientals and Blacks on the life history variables.  The split between Africans and 
non-Africans happened first, almost twice as early as the split between Orientals and Whites. 

The Out of Africa theory explains the good fit between the r-K life history traits and race 
differences. It is hard to survive in Africa. Africa has unpredictable droughts and deadly diseases that 
spread quickly. More Africans than Asians or Europeans die young -- often from tropical disease. In these 
African conditions, parental care is a less certain way of making sure a child will survive. A better 
strategy is simply to have more children. This tilts their life history toward the r-end of the r-K scale. A 
more r-strategy means not only more offspring and less parental care. It also means less culture is passed 
from parent to child, and this tends to reduce the intellectual demands needed to function in the culture. 
And the process continues from one generation to the next. 

In contrast, the humans migrating to Eurasia faced entirely new problems -- gathering and storing 
food, providing shelter, making clothes, and raising children during the long winters. These tasks were 
more mentally demanding. They called for larger brains and slower growth rates. They permitted lower 
levels of sex hormones, resulting in less sexual potency and aggression and more family stability and 
longevity. Leaving the tropics for the northern continents meant leaving the r-strategy for the K-strategy -
- and all that went with it. 
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Докази 

Як ми можемо дізнатися, чи теорія поза Африкою правдива? Щоб відповісти на це запитання, ми 

повинні переглянути докази генетики, палеонтології та археології. 
Історія та географія генів людини (1994) Луїджі Кавалі-Сфорца та його колег розглядає тисячі 

генетичних порівнянь ДНК людських рас . Генетики підраховують кількість мутацій генів у кожній групі, щоб 

оцінити, які групи є найбільш тісно спорідненими та коли групи поділяються одна від одної. Ці дослідження 

ДНК підтверджують теорію поза Африкою, що розкол між африканцями та всіма іншими групами відбувся 

першим. 
Копалини доісторичних людей говорять нам, що перші етапи нашої еволюції відбувалися в Африці. Homo 

sapiens проживали в Африці між 200 000 і 100 000 років тому, але вони дійшли до Близького Сходу приблизно 100 

000 років тому. Раніші гомініди, такі як неандертальці, сильно відрізнялися від сучасних людей. Вони мали 

обличчя, що прямують далі вперед, і у них передні зуби більші, ніж у будь-яких живих європейців, африканців чи 

східних азіатців. Неандертальці мали щільніші кістки, товстіші черепи та більш виражені гребені брів, ніж будь-які 

сучасні люди. Для порівняння, всі живі люди схожі, незважаючи на наші відмінності між людьми . 
Археологія розповідає нам ту саму історію. Сира культура раннього кам'яного віку (називається 

нижній палеоліт) Homo erectus існувала більше мільйона років до появи Homo sapiens . Набір інструментів 

раннього кам'яного віку мав ручні сокири, подрібнювачі та дробинки, всі дуже схожі за формою. Однак, набір 

інструментів середньокам'яного віку неандертальців (названий середнім палеолітом) включав в себе більш 

досконалі кам'яні знаряддя праці та використання кісток. 
Коли сучасні люди вперше з'явилися на сцені 100 000 років тому, все почало змінюватися основними 

способами. Комплект інструментів пізнього кам'яного віку (названий верхнім палеолітом) був 

вузькоспеціалізованим. Він складався з тонших лез, ударених з кам’яних сердечників для виготовлення ножів, 

коп'яків, скреблів та різців. У комплекті інструментів вперше з’явились стандартизовані інструменти для кісток та 

мурашних виробів, включаючи голки для пошиття хутряного одягу. Комплект інструментів пізнього кам'яного віку 

містив інструменти, виготовлені з декількох деталей, зв'язаних або склеєних між собою. Точки списа були 

встановлені у валах, а сокири в ручках. Мотузку використовували для виготовлення сіток для відлову лисиць, 

кроликів та інших дрібних тварин. Передова зброя, як колючі гарпуни, дротики, метателі списів, луки та стріли, 

давала людям пізнього кам'яного віку можливість вбивати тварин з безпечної відстані. 
Виживання в Північно-Східній Азії близько 40 000 років тому також вимагало теплого одягу. Археологи 

знайшли голки, печерні картини парків та могильні орнаменти, що позначають обриси сорочок та штанів. Ми 

знаємо, що носили тепле хутро. Лисики та вовчі скелети, які пропускають лапи, говорять нам про те, що цих 

тварин шкуру виготовляють з хутра. Будинки вкопали в землю для забезпечення утеплення. Ці великі оселі були 

позначені поштовими отворами і мали стіни, зроблені з кісток мамонта. Каміни та кам'яні світильники 

використовувались для освітлення довгої арктичної зимової ночі. 

Географія та Раса 

Африка тепліша, ніж північні материки, але це менш стійке середовище проживання. Засухи, бурі та 

хвороби від вірусів, бактерій та паразитів викликають високу смертність навіть сьогодні. Без сучасної 

медичної допомоги, страхування виживання в Африці означає мати багато молодих (стратегія). У більш 

стабільних умовах Європи та Азії виживання забезпечується тим, що мало молодих, але догляд за ними 

дуже добре (К-стратегія). 
Навколишнє середовище Євразії створювало фізичні відмінності між людськими расами . Похмурість 

Північної Європи означала менше сонячного світла. Це зменшило споживання вітаміну D, тому світліша 

шкіра та волосся були потрібні, щоб більше сонячного світла потрапляло. В результаті європейці, народжені 

зі світлою шкірою та волоссям, були здоровішими. Вони мали більше шансів народити дітей, які виживуть та 

відтворюватимуться. 
Східна Азія була навіть холоднішою, ніж Північна Європа, але з меншим хмарним покривом і більше 

сонячного світла. Там товстіший шар жиру допоміг утеплитись від холоду. Це дає багатьом східцям так званий 

«жовтий» колір обличчя, оскільки він зменшує видимість червоних кровоносних судин близько до шкіри. Тим 

часом в Африці меланін надає шкірі чорний колір, щоб захистити її від палючих променів сонця.  
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The Evidence 
 

How can we know if the Out of Africa theory is true? To answer that question, we have to look at 
the evidence from genetics, paleontology, and archaeology. 

The History and Geography of Human Genes (1994) by Luigi Cavalli-Sforza and his colleagues 
looks at thousands of genetic DNA comparisons of the races. Geneticists count the number of gene 
mutations in each group to measure which groups are most closely related and when the groups split from 
one another. These DNA studies support the Out of Africa theory that the split between Africans and all 
other groups was the first to take place. 

Fossils of prehistoric humans tell us that early steps in our evolution took place in Africa. Homo 
sapiens lived in Africa between 200,000 and 100,000 years ago, but they only reached the Middle East 
about 100,000 years ago. Earlier hominids such as the Neanderthals were very different from modern 
humans. They had faces that jut further forward and they had larger front teeth than any living Europeans, 
Africans, or East Asians. Neanderthals had denser bones, thicker skulls, and more pronounced brow 
ridges than any modern humans. By comparison, all living humans are alike, despite our race differences. 

Archaeology tells us the same story. The crude, Early Stone Age culture (termed Lower 
Paleolithic) of Homo erectus, existed more than one million years before Homo sapiens appeared. The 
Early Stone Age tool kit had hand-axes, choppers, and cleavers, all very similar in shape. However, the 
Middle Stone Age tool kit of the Neanderthals (termed Middle Paleolithic) included more advanced stone 
tools and the use of bone. 

When modern humans first appeared on the scene 100,000 years ago, things started to change in 
major ways. The Late Stone Age tool kit (termed Upper Paleolithic) was highly specialized. It consisted 
of thinner blades struck off of stone cores to make knives, spear barbs, scrapers and cutters. Standardized 
bone and antler tools appeared in the tool kit for the first time, including needles for sewing fur clothes. 
The Late Stone Age tool kit contained tools made of several parts tied or glued together. Spear points 
were set in shafts and ax heads in handles. Rope was used to make nets to trap foxes, rabbits, and other 
small animals. Advanced weapons like barbed harpoons, darts, spear-throwers, and bows and arrows gave 
Late Stone Age people the ability to kill animals from a safe distance. 

Survival in Northeast Asia about 40,000 years ago also required warm clothing. Archeologists 
have found needles, cave paintings of parkas, and grave ornaments marking the outlines of shirts and 
trousers. We know that warm furs were worn. Fox and wolf skeletons missing their paws tell us that these 
animals were skinned to make fur clothes. Houses were dug into the ground to provide insulation. These 
large dwellings were marked by post holes and had walls made from mammoth bones. Fireplaces and 
stone lamps were used to light the long Arctic winter night. 
 

Geography and Race 
 

Africa is warmer than the northern continents, but it is a less stable habitat. Droughts, storms, and 
diseases from viruses, bacteria, and parasites cause high death rates, even today. Without modern medical 
care, insuring survival in Africa means having many young (r-strategy). In the more stable environments 
of Europe and Asia, survival is insured from having fewer young, but caring for them very well (K-
strategy). 

The environment of Eurasia produced physical differences between the races. Northern Europe’s 
cloudiness meant less sunshine. This decreased the intake of vitamin D, so lighter skin and hair were 
needed to let more sunlight get in. As a result, Europeans born with lighter skin and hair were healthier. 
They had more chance of having children who would survive and reproduce. 

East Asia was even colder than North Europe, but with less cloud cover and more sunlight. There 
a thicker layer of fat helped to insulate against the cold. This gives many Orientals a so-called “yellow” 
complexion because it reduces the visibility of red blood vessels close to the skin. Meanwhile in Africa 
melanin gives the skin a black color to protect it from the scorching rays of the sun. 
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Кліматичні відмінності також вплинули на розумові здібності. В Африці їжа та тепло були доступні цілий 

рік. Щоб пережити холодні зими, населення, яке мігрувало на північ, мало стати винахідливішим. Вони повинні 

були знайти нові джерела їжі та методи її зберігання. Їм потрібно було зробити одяг та укриття для захисту від 

стихій. Без них народ би загинув. Обом батькам довелося надавати більше піклування, щоб допомогти своїм 

молодим вижити у суворіших умовах. 
Білим людям та східним жителям Євразії доводилося шукати їжу та зберігати тепло в холодних 

умовах. У тропіках цілий рік рослинні продукти були багатими. В Європі та Азії вони були сезонними і їх не 

можна було знайти протягом багатьох зимових та весняних місяців. 
Щоб пережити довгі зими, предки сучасних білих людей та східників виготовляли складні знаряддя праці та 

зброю для риболовлі та полювання на тварин. Вони виготовляли копні голови, які могли вбивати велику дичину з 

більшої відстані та ножі для різання та шкурки. Для тепла робили пожежі, одяг та укриття. Кісткові голки 

використовували для зшивання шкур тварин, а укриття робили з великих кісток і шкір. 
Створення спеціальних інструментів, пожеж, одягу та притулків вимагало підвищення рівня інтелекту. 

Перехід "поза Африку" означав перехід до життєвої стратегії типу "К". Це означало вищий IQ, більший мозок, 

уповільнення росту та зниження рівня гормонів. Це також означало нижчий рівень сексуальності, агресії та 

імпульсивної поведінки. Потрібні були більше сімейної стабільності, розширеного планування, 

самоконтролю, дотримання правил та довголіття. 

Висновок 

Записи викопних робіт, археологія та генетичні дослідження ДНК живих людських рас підтримують 

уявлення Чарльза Дарвіна про те, що ми еволюціонували в Африці. Потім люди поширилися на Близький Схід, 

Європу, Азію, Австралію, а потім до Америки. Коли люди покидали Африку, їх тіла, мізки та поведінка змінилися. 

Справа з холоднішими зимами та дефіцитнішими продовольчими пропозиціями Європи та Північно-Східної Азії, 

Східної та 
Білі людські раси відійшли від r-стратегії до K-стратегії. Це означало більше батьківських та соціальних 

організацій, що вимагало більшого розміру мозку та більшого IQ. 

Додаткові читання 
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Climate differences also influenced mental abilities. In Africa, food and warmth were available 
all year round. To survive the cold winters, the populations migrating northwards had to become more 
inventive. They had to find new sources of food and methods for storing it. They needed to make clothing 
and shelters to protect against the elements. Without them the people would have died. Both parents had 
to provide more care to help their young survive in the harsher climates. 

Whites and Orientals in Eurasia had to find food and keep warm in the colder climates. In the 
tropics, plant foods were plentiful all year round. In Europe and Asia they were seasonal and could not be 
found during many winter and spring months. 

To survive the long winters, the ancestors of today's Whites and Orientals made complex tools 
and weapons to fish and hunt animals. They made spearheads that could kill big game from a greater 
distance and knives for cutting and skinning. Fires, clothes and shelters were made for warmth. Bone 
needles were used to sew animal skins together and shelters were made from large bones and skins. 

Making special tools, fires, clothing and shelters called for higher intelligence. Moving “Out of 
Africa” meant moving into a K-type life-history strategy. That meant higher IQ, larger brains, slower 
growth, and lower hormone levels. It also meant lower levels of sexuality, aggression, and impulsive 
behavior. More family stability, advanced planning, self-control, rule-following, and longevity were 
needed. 
 

Conclusion 
 

Fossil records, archaeology, and genetic DNA studies of the living races support Charles 
Darwin’s insight that we evolved in Africa. Humans then spread to the Middle East, Europe, Asia, 
Australia, and then to the Americas.  As humans left Africa, their bodies, brains and behavior changed. To 
deal with the colder winters and scarcer food supply of Europe and Northeast Asia, the Oriental and 
White races moved away from an r-strategy toward the K-strategy. This meant more parenting and social 
organization, which required a larger brain size and a higher IQ. 
 
Additional Readings 
 
Cavalli-Sforza, L. L., Menozzi, P., & Piazza, A. (1994). The History and Geography of Human Genes. 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Stringer, C. & McKie, R. (1996). African Exodus. London: Cape. 
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8 - Запитання та Відповіді 

У цьому заключному розділі перераховано 
найважливіші питання, які мені задали щодо 

моєї теорії r-Kта мої відповіді на них. Він 
також дає вказівки на попередні розділи, які 
детальніше обговорюють кожну тему, мої 

заключні думки про Раса, еволюцію та 
поведінку, а також про історію скороченого 

видання. 

Ви можете запитати: "Чому інформація про Раса у цій книзі настільки відрізняється від того, що я 

бачив у журналах, текстах коледжів та на телебаченні?" Відповідь полягає в тому, що приблизно 70 років 

тому соціальні науки пішли не так. Вони покинули дарвінізм і відмовилися дивитися на біологічні основи 

поведінки людини - еволюцію та генетику. Вони також розділилися на окремі академічні поля та втратили ліс 

за деревами. 
У цій книзі я намагаюся знову об'єднати соціальні та біологічні науки з питання людського роду . Докази, 

які я використав, походять з кращих наукових журналів, а не з незрозумілих джерел. Я почав вивчати та 

публікувати наукові статті про Раса на початку 1980-х. З тих пір я отримав багато запитань щодо своєї роботи. 

Напевно, ви самі придумали деякі з цих питань 
У цій заключній главі перераховані питання, які мені задавали найчастіше, і мої відповіді на них. Я 

згрупував питання за основною темою. Кожна тема має вказівник на глави (-и) цього скороченого видання, 

які детально обговорюють цю тему. 

Чи Корисна Концепція Людської Раси ? (Розділ 1) 

З: Ви пишете так, ніби Раса є дійсною біологічною концепцією. Ви не повторювати тільки стереотипи 18 і 19 - 
й європеєць століття? 

В: Правда, існує 200-річна історія "європейських" досліджень людської раси . Але подібні описи були зроблені 

арабськими та турецькими письменниками майже на 1000 років раніше, а деякі навіть можна простежити у 

стародавніх греків. Сьогодні нові методи генетичного аналізу ДНК узгоджуються з оригінальними класифікаціями, 

зробленими ранніми європейськими вченими на основі їхніх спостережень. 

Питання: Але хіба Раса "не просто глибока шкіра"? Невже зараз більшість вчених не згодні з тим, що Раса - 

це соціальний конструкт, а не біологічна реальність? 

Відповідь: Біологічні дані свідчать про те, що Раса не є соціальним конструктом. Коронери у кримінальних 

лабораторіях можуть ідентифікувати Раса зі скелета або навіть просто черепа. Вони можуть ідентифікувати Раса 

за кров'ю, волоссям або спермою. Заперечувати існування людської раси ненаучно і нереально. Раса набагато 

більше, ніж "просто глибока шкіра". 

З: Ваші три основні расові категорії перетинаються, і неможливо віднести кожну людину до людської раси . 

Тож чи не складена ваша тристороння расова класифікаційна схема? 

Відповідь: Так, певною мірою всі людські раси змішуються між собою. Це справедливо в будь-якій системі 

біологічної класифікації. Однак більшість людей можна чітко ототожнити з тією чи іншою людською расою . І в 

повсякденному житті, і в еволюційній біології "чорним" є той, хто більшість предків якого народився в Африці на 

південь від Сахари.  
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8 
Questions and Answers 

 
This final chapter lists the most important 
questions I have been asked about my r-K 

theory and my answers to them. It also 
gives pointers to the earlier chapter(s) 

that discuss each topic in greater 
detail, my closing thoughts on Race, 

Evolution, and Behavior, and on 
the story of the abridged edition. 

 
You may be asking, “Why is the information about race in this book so different from what I 

have seen in magazines, college texts, and on TV?” The answer is that about 70 years ago the social 
sciences took a wrong turn. They left Darwinism and refused to look at the biological basis of human 
behavior -- evolution and genetics. They also divided into separate academic fields and lost the forest for 
the trees. 

In this book I try to re-unite the social and biological sciences on the issue of race. The evidence I 
have used comes from the best scientific journals, not from obscure sources. I began to study and publish 
scientific articles on race in the early 1980s. Since then I have received many questions about my work. 
Probably you've thought of some of these questions yourself. 

This final chapter lists the questions I have been asked most often and my answers to them. I've 
grouped the questions by major topic. Each topic has a pointer to the chapter(s) in this abridged edition 
that discuss the topic in detail. 
 

Is Race a Useful Concept? (Chapter 1) 
 
Q: You write as if race is a valid biological concept. Aren't you only repeating the stereotypes of 18th and 
19th century Europeans? 
 
A: True, there is a 200-year history of “European” research on race. But similar descriptions were made 
by Arab and Turkish writers nearly 1,000 years earlier and some can even be traced back to the ancient 
Greeks. Today, new methods of genetic DNA analysis agree with the original classifications made by 
early European scientists based on their observations. 
 
Q: But isn’t race “just skin deep”? Don't most scientists now agree that race is a social construct, not a 
biological reality? 
 
A: Biological evidence shows that race is not a social construct. Coroners in crime labs can identify race 
from a skeleton or even just the skull. They can identify race from blood, hair, or semen as well. To deny 
the existence of race is unscientific and unrealistic. Race is much more than “just skin deep.” 
 
Q: Your three major racial categories overlap and it isn’t possible to assign each person to a race. So isn't 
your three-way racial classification scheme somewhat made-up? 
 
A: Yes, to a certain extent all the races blend into each other. That is true in any biological classification 
system. However, most people can be clearly identified with one race or another. In both everyday life 
and evolutionary biology, a “Black” is anyone most of whose ancestors were born in sub-Saharan Africa. 
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"Білий" - це той, хто більшість предків якого народився в Європі. А "східний" - це той, хто більшість предків якого 

народився у Східній Азії. Сучасні дослідження ДНК дають майже однакові результати. 

Питання: Чи не означає, що теорія поза Африкою означає, що ми "всі африканці під шкірою"? 

Відповідь: Так і ні. Теорія полягає в тому, що Homo sapiens вперше з'явився в Африці близько 200 000 років 

тому. Потім деякі групи мігрували на північ приблизно 110 000 років тому в Європу та Азію. Подальший 

розкол відбувся між «предковими білими людьми » та «предковими східцями» близько 40 000 років тому. 

Правда, всі люди - брати (і сестри). Але всі ми знаємо, що брати і сестри все ще можуть сильно відрізнятися 

один від одного. 

З: Усі білі люди не однакові. Всі негри не схожі. Також не всі східні. Чи не існує більше варіацій між 

людськими расами, ніж між ними? 

Відповідь: Існує велика кількість варіацій у межах кожної з трьох людських рас . Повний спектр варіацій 

знайдеться в будь-якій з основних расових груп. Все-таки важливі групові середні показники. Кожна расова 

група має розподіл кривих дзвіночків з деякими людьми в кінці, а дехто з нижніх, а більшістю людей в 

середині. 
У групах з високим середнім показником буде набагато більше людей у вищому кінці, і не так багато людей 

у нижчих. 6-бальна різниця IQ між східцями та білими людьми та 15-бальна різниця IQ між білими людьми та 

неграми означає, що більший відсоток східних та менший відсоток негрів виявляється у найвищих категоріях IQ. Ці 

відсотки мають реальний вплив на школу та на роботі. 
Те саме стосується злочину. Більшість людей будь-якої раси працьовиті і дотримуються законів. Не існує 

"злочинної раси ". Однак різниця середнього рівня злочинності означає, що значно більший відсоток негрів може 

потрапити в життя злочину. 85 середнього IQ злочинців майже однакові з 85 середнім IQ у чорних, тому IQ 

пов'язаний зі злочинністю. Хоча Чорні становлять лише близько 12% населення США, вони щороку вчиняють 

близько половини всіх злочинів. 

Питання: Чому ви стільки аргументуєте на відмінностях між трьома основними людськими расами ? Ви не 

ігноруєте підрозділи та підгрупи в межах трьох людських рас ? 

Відповідь: Звичайно, є підрозділи в межах трьох основних людських рас . Східну групу можна поділити на 

північно-східних азіатців (таких як китайці, японці та корейці) та південно-східних азіатців (наприклад, філіппінці та 

малайці). Чорно-білі групи також можна поділити однаково. Тим не менш, мій спрощений тристоронній поділ 

служить цілі. У науці поняття корисне, якщо воно групує факти, щоб з них можна було зробити загальні закони та 

висновки. Тристороння класифікація є науково виправданою, оскільки вона демонструє послідовну схему для 

багатьох різних рис: орієнтали на одному кінці, чорні на іншому та білі люди посеред. 

Чи реальні Відмінності між Людською Расою ? (Глави 2 до 5) 

З: Чи ви не просто вибрали дослідження, які відповідають вашому тристоронньому шаблону людської раси і 

не проігнорували всіх тих, хто цього не робить? 

Відповідь: Якщо це було правдою, то де я проігнорував дослідження? Я не ігнорував жодних важливих досліджень. 

Кожного разу, коли серед кількох досліджень використовуються середні показники, з'являється однаковий 

тристоронній зразок відмінностей між людьми . 

З: Чи не деякі дослідження, які ви використовуєте, особливо ті, що стосуються людської раси та розміру 

мозку, дуже давні? Хіба вони не були показані як приклади расистських упереджень, а не чесні повідомлення 

про наукові факти? 
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A “White” is anyone most of whose ancestors were born in Europe. And an  “Oriental” is anyone most of 
whose ancestors were born in East Asia. Modern DNA studies give pretty much the same results. 
 
Q: Doesn’t the Out of Africa theory imply that we are “all Africans under the skin”? 
 
A: Yes and no. The theory is that Homo sapiens first appeared in Africa about 200,000 years ago. Then 
some groups migrated north about 110,000 years ago into Europe and Asia. A further split took place 
between the “ancestral Whites” and the “ancestral Orientals” about 40,000 years ago. True all humans are 
brothers (and sisters). But we all know that brothers and sisters can still be very different from one 
another. 
 
Q: All Whites aren't the same. All Blacks aren't alike. Neither are all Orientals. Isn’t there more variation 
within races than between them? 
 
A: There is a lot of variation within each of the three races. The full range of variation will be found 
within any of the major racial groups. Still, group averages are important. Each racial group has a bell 
curve distribution with some people at the high end and some at the low end, and most people in the 
middle. 

Groups with a high average will have many more people at the high end and not so many people 
at the low end. The 6-point IQ difference between Orientals and Whites and the 15-point IQ difference 
between Whites and Blacks means that a higher percentage of Orientals and a lower percentage of Blacks 
end up in the highest IQ categories. Those percentages have real implications in school and at work. 

The same is true for crime. Most people of any race are hard-working and law abiding. There is 
no “criminal race.” However, the difference in average crime rate means that a much higher percentage of 
Blacks can fall into a life of crime. The 85 average IQ of criminals is almost identical with the 85 average 
IQ of Blacks, so IQ is related to crime. Although Blacks make up only about 12% of the U.S. population, 
each year they commit about half of all crimes. 
 
Q: Why do you base so much of your argument on the differences between the three major races? Are 
you not ignoring divisions and sub-groups within the three races? 
 
A: Of course there are subdivisions within the three major races. The Oriental group can be subdivided 
into Northeast Asians (such as the Chinese, Japanese, and Koreans) and the Southeast Asians (such as the 
Filipinos and Malays). Black and White groups can also be subdivided in the same way. Nevertheless, my 
simplified three-way division serves a purpose. In science, a concept is useful if it groups facts so that 
general laws and conclusions can be drawn from them. The three-way classification is scientifically 
justified because it shows a consistent pattern for many different traits, with Orientals at one end, Blacks 
at the other, and Whites in between. 
 

Are the Race Differences Real? (Chapters 2 through 5) 
 
Q: Haven’t you just chosen the studies that fit with your three-way race pattern and ignored all the ones 
that do not? 
 
A: If that were true, where are the studies I have ignored? I have not ignored any important studies. 
Whenever averages are used from several studies, the same three-way pattern of race differences appears. 
 
Q: Aren’t some of the studies you use, especially those on race and brain size, very old? Haven't they 
been shown to be examples of racist bias rather than honest reports of scientific facts? 
 
A: No. Even the most recent studies, using the latest technology (such as Magnetic Resonance Imaging to 
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Відповідь: Ні. Навіть останні дослідження, що використовують новітні технології (наприклад, магнітно-резонансна 

томографія) для вимірювання розміру мозку), дають ті самі результати, що і старіші дослідження. Ці 

найсучасніші дослідження розміру мозку розглядаються у главі 4. Вони набагато точніші дослідження, ніж у 

старих, але дають майже такі самі результати. Лише "політична коректність" змусила ранніх висновків 

"зникнути" з екрану наукових радарів. Якщо є якісь упередження, це з боку тих, хто вирішив невірно 

представити як старіші дослідження, так і останні дослідження щодо людської раси та розміру мозку, щоб 

виправдати соціальну програму, яку вони хочуть сприяти. 

З: Чи не ви насправді виробляєте відмінності між людськими расами шляхом усереднення результатів 

багатьох досліджень? Чи не було б краще просто подивитися на найкращі дослідження? 

Відповідь: Використання в середньому всіх даних краще, ніж використання будь-якого одного вимірювання 

або дослідження. Коли ви берете середній показник, помилки зникають і з'являються реальні відмінності. 

Сотні досліджень, опублікованих у кращих журналах, показують тристоронній зразок відмінностей між 

людьми . 

Запитання: Чи не можливо отримати схему відмінностей між людською расою за розмірами мозку (або IQ 

або будь-якою ознакою) просто за допомогою досліджень, які підтримують точку, яку ви намагаєтеся 

зробити? 

Відповідь: Саме тому краще середня оцінка всіх даних. Середні показники використовуються для багатьох 

спортивних змагань, включаючи деякі олімпійські змагання, опитування громадської думки щодо майбутніх 

виборів або показники фондового ринку із середнім показником Dow Jones. Те саме стосується вивчення 

людської раси , розміру мозку, IQ та злочинності. 

Чи Взаємозв'язок між Расою та Злочинністю Дійсний? (Глава 2) 

Запитання: Ваша тристороння закономірність різниць злочинності між людьми ґрунтується на офіційних 

повідомленнях про арешти та судимості. Але чи не показують дослідження самозвітності про те, що в злочині 

немає різниці між людською расою ? 

Відповідь: Самозвіти показують меншу різницю між людськими расами, ніж офіційні записи про арешт та 

судимість. Однак самозвітність є дійсною лише як міра менш насильницьких злочинів. Вони часто включають 

незначні предмети на кшталт "Ви коли-небудь білися?" або "Ви б хотіли переживати борги?" На відміну від 

офіційних повідомлень про злочини, вони часто не дають фактів про частоту злочинної поведінки. Самозвіти не 

розрізняють кар'єрних злочинців та перших злочинців. 

Питання: Але чи не відображають статистичні дані про арешт та засудження з поліцейських управлінь США 

та ФБР історію расизму в Америці? 

Відповідь: Щорічники Інтерполу показують ту саму тристоронність відмінностей між злочинністю між 

людьми . Країни Африки та Карибського басейну мають вдвічі більше насильницьких злочинів на людину, ніж 

європейські країни, і втричі більше, ніж країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, такі як Японія та Китай. 

Питання: Чи справді не є чорношкірі американці жертвами злочину, а не причиною? 

Відповідь: Багато негрів справді є жертвами злочину. І є багато білих та східних злочинців. Тим не менш, 

злочинці непропорційно чорні. Статистика статистики Міністерства юстиції США повідомляє, що у Чорних 

шанс напасти на білих людей у 60 разів, ніж у білих людей . Для 20% насильницьких злочинів, які є 

міжрасовими, 15% - це чорні злочинці та білі жертви; 2% стосуються білих злочинців та жертв Чорних.  
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measure brain size), give the same results as the older studies. These state-of-the-art studies of brain size 
are reviewed in Chapter 4. They are much more precise studies than the older ones, but produce almost 
exactly the same results. Only “political correctness” caused the early findings to “vanish” from the 
scientific radar screen. If there is any bias, it is on the part of those who choose to misrepresent both the 
older studies and the recent research on race and brain size to justify a social agenda they want to 
promote. 
 
Q: Aren't you really producing the race differences by averaging the results of many studies? Wouldn’t it 
be better just to look at the very best studies? 
 
A: Using an average of all the data is better than using any single measurement or study. When you take 
an average, the errors fade and real differences appear. Hundreds of studies published in the best journals 
show the three-way pattern of race differences. 
 
Q: Isn't it possible to get a pattern of race differences in brain size (or IQ or any trait) simply by using the 
studies that support the point you are trying to make? 
 
A: That's exactly why it is better to average all the data. Averages are used for many sports competitions 
including some Olympic events, public opinion polls about upcoming elections, or the stock market 
performance with the Dow Jones Average. The same is true when studying race, brain size, IQ, and 
crime. 
 

Is the Relationship Between Race and Crime Valid? (Chapter 2) 
 
Q: Your three-way pattern in race differences in crime is based on official reports of arrests and 
convictions. But don’t self-report studies show that there are no race differences in crime? 
 
A: Self-reports show a smaller race difference than the official arrest and conviction records. However, 
self-reports are only valid as a measure of less violent crime. They often include minor items like “Have 
you ever been in a fight?” or “Would you worry about being in debt?” Unlike official crime reports, they 
often give no facts about the frequency of criminal behavior. Self-reports do not distinguish between 
career criminals and first offenders. 
 
Q: But don't the arrest and conviction statistics from U.S. police departments and the FBI reflect 
America's history of racism? 
 
A: INTERPOL Yearbooks show the same three-way pattern of race differences in crime. African and 
Caribbean countries have twice as many violent crimes per person as do European countries and three 
times as many as do the Asian Pacific Rim countries like Japan and China. 
 
Q: Aren't Black Americans really the victims of crime, not the cause? 
 
A: Many Blacks are indeed victims of crime. And there are many White and Oriental criminals. 
Nevertheless, the criminals are disproportionately Black. U. S. Department of Justice statistics report that 
Blacks are 60 times more likely to attack Whites than Whites are to attack Blacks. For the 20% of violent 
crimes that are interracial, 15% involve Black offenders and White victims; 2% involve White offenders 
and Black victims. 
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Чи є Взаємозв'язок між Расою та Розмноженням Дійсним?  
(Глава 3) 

Питання: Чи не свідчать про людську расу та розмір статевого члена історії з расистських європейців у 

колоніальній Африці 19 століття? 

Відповідь: Найдавніші результати отримані від арабських дослідників в Африці, і одне дослідження 

французького армійського хірурга, опубліковане в 1898 р. Більш свіжу інформацію отримує Всесвітня 

організація охорони здоров'я. Їх дослідження показують ту саму тристоронність людської раси, як і всі інші 

дослідження. 

Питання: Хіба матеріал про Раса та секс не є різновидом порнографії? Хіба Раса не є достатньо 

суперечливою, якщо не відобразити секс та СНІД? 

Відповідь: Одне дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке я згадував у попередній 

відповіді, вивчав розмір пеніса, щоб забезпечити презервативи потрібного розміру для уповільнення 

поширення СНІДу. Дізнатися, які групи найбільше ризикують захворюваннями, що передаються статевим 

шляхом, може допомогти сповільнити їх поширення та врятувати життя. 

Чи генетичні Дані Підтверджені? (Глава 5) 

З: Як можна говорити про генетичну основу інтелекту, злочинності чи сексуальності? Ніхто ніколи не знайшов 

гена, відповідального за будь-яке з них. Розмір і структура мозку можуть бути генетичними, але ми все ще не 

знаємо, які саме гени важливі для IQ або як вони працюють. 

Відповідь: Нове дослідження дає відповідь. Щодня газета чи телебачення повідомляють, що хтось щойно 

знайшов ген для алкоголізму, інтелекту, імпульсивності, агресії, довголіття чи іншої поведінки людини. Коли 

Проект Геному людини закінчить картування всіх наших генів, ми ще більше дізнаємось про генетичну основу 

поведінки. 

З: Чи не це генетичний детермінізм? 

Відповідь: Я ніколи не стверджував, що різниці між людськими расами є 100% генетичними. Очевидно, що 

фактори навколишнього середовища є важливими. Науковий аргумент справді між "гередаріатами" та 

"егалітарами". Гередаріати, як я, вважають, що найкраще пояснення того, чому різняться людські раси, 

включає як гени, так і навколишнє середовище. Егалітарії стверджують, що людські раси відрізняються через 

100% культурних причин, і деякі з них так сильно відчувають, що намагаються зупинити навіть обговорення 

або дослідження генетики людського роду . 

Питання: Ви використовуєте двійні дослідження, щоб показати, скільки викликано генами і скільки 

спричинене середовищем. Чи насправді взаємодія двох не має значення? 

В: Звичайно, кожна ознака є результатом взаємодії спадковості та середовища. Але якщо взаємодія є 

настільки важливою, чому однакові близнюки, які виховуються в різних будинках, виростають так сильно? Це 

тому, що спадковість відіграє велику роль у розвитку. Чим старше ми стаємо, тим більше наші гени, а не наші 

дитячі середовища беруть під контроль. 

Питання: Навіть якщо спадковість важлива для людей, чи насправді це щось нам говорить про відмінності між 

людьми ? 

Відповідь: Докази глави 5 показують, що гени багато сприяють різниці між расами людини . Докази є 

результатами досліджень з питань расового усиновлення. Східні, змішані людські раси (Чорно-білі) та Чорні діти, 

прийняті в білі будинки середнього класу, виростають схожими на справжніх біологічних батьків, а не на білих 
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Is the Relationship Between Race and Reproduction Valid? (Chapter 3) 
 
Q: Doesn't the evidence on race and penis size come from 19th Century stories by racist Europeans in 
colonial Africa? 
 
A: The earliest findings come from the Arabic explorers in Africa and one study by a French army 
surgeon originally published in 1898. More up-to-date information comes from the World Health 
Organization. Their studies show the same three-way race pattern as do all the other studies. 
 
Q: Isn't the material on race and sex a kind of pornography? Isn't race controversial enough without 
bringing sex and AIDS into the picture? 
 
A: One World Health Organization study I mentioned in the previous answer examined penis size in 
order to provide the right size condoms to slow the spread of AIDS. Finding out which groups are most at 
risk for sexually transmitted diseases can help slow their spread and save lives. 
 

Is the Genetic Evidence Flawed? (Chapter 5) 
 
Q: How can you talk about a genetic basis for intelligence, criminality, or sexuality? No one has ever 
found a gene responsible for any of these. Brain size and structure may be genetic, but we still do not 
know exactly which genes are important for IQ or how they work. 
 
A: New research is providing the answer. Every day the newspaper or TV reports that someone has just 
found a gene for alcoholism, intelligence, impulsivity, aggression, longevity, or other human behavior. 
When the Human Genome Project has finished mapping all our genes, we will know even more about the 
genetic basis of behavior. 
 
Q: Isn’t this Genetic Determinism? 
 
A: I never claimed that race differences are 100% genetic. Obviously, environmental factors are 
important. The scientific argument is really between “hereditarians” and “egalitarians.” Hereditarians, like 
myself, think the best explanation of why the races differ involves both genes and environment. 
Egalitarians claim the races differ for 100% cultural reasons and some of them feel so strongly about it 
that they try to stop even discussion or research on the genetics of race. 
 
Q: You use twin studies to show how much is caused by genes and how much is caused by environment. 
Isn't it really the interaction of the two that matters? 
 
A: Of course, every trait is the result of the interaction of heredity and environment. But if interaction is 
so important, why do identical twins who are brought up in different homes grow to be so much alike? It 
is because heredity plays a big role in development. The older we get, the more our genes, rather than our 
childhood environments, take control. 
 
Q: Even if heredity is important for individuals, does that really tell us anything about race differences? 
 
A: The evidence in Chapter 5 shows that genes do contribute a lot to race differences. Evidence comes 
from trans-racial adoption studies. Oriental, Mixed-Race  (Black-White), and Black children adopted into 
middle-class White homes grow to resemble their true biological parents, not the White families who 
raised them. Mixed-Race (Black-White) infants grow up to have IQs between the IQs of pure Black and 
pure White children. Oriental children raised in White homes obtain IQs higher than White children, even 
if they were malnourished in infancy. 
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сімей, які їх виховували. Немовлята змішаної людської раси (чорно-білі) виростають IQ між IQ чистих чорних та 

чисто білих дітей. Східні діти, вирощені в будинках Білого, отримують IQ вище, ніж діти Білого, навіть якщо вони 

були недоїданими в грудному віці.  
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Q: But don’t most experts believe that the cause of race differences in IQ is environmental, not genetic? 
 
A: A survey done by Mark Snyderman and Stanley Rothman in the 1987 American Psychologist found 
that a majority (52%) of scientists said the Black-White IQ difference was partly genetic. Only 17% said 
it was entirely cultural. More recently, a special task force of the American Psychological Association 
agreed that there was a three-way pattern of race differences in brain size and IQ. Perhaps because of 
political correctness, the Task Force threw up its hands about the causes and decided to play it safe by 
saying “no one knows why” (see the 1996 and 1997 issues of the American Psychologist.). 
 

Is r-K Theory Correct? (Chapter 6) 
 
Q: You use r-K Life History Theory to explain race differences. You claim that Blacks are less K than 
Whites who are less K than Orientals. Haven't you twisted r-K theory to fit your own ideas about race 
differences? 
 
A: Not at all. The key for understanding K-selection is the predictability of the environment. Tropical 
areas like Africa are less predictable because of parasites and sudden droughts. Therefore they select for 
an r-strategy rather than a K-strategy. 
 
Q: Doesn't the r-K theory apply only to differences between different species, not to races within the 
same species? 
 
A: It applies to both. Humans are very K compared to other species. Still, some people are more K than 
others. Highly K-selected men, for example, invest time and energy in their children rather than the 
pursuit of sexual thrills. They are “dads” rather than “cads.” The r-K theory was first used to explain 
differences within species. I have applied it to race differences within humans. 
 

Aren’t Environmental Explanations Sufficient? (Chapter 5) 
 
Q: Couldn't the life-history differences you talk about just be the best response to cultural conditions? 
Since Blacks live in poor environments doesn't the r-strategy make sense? How can you invest if you 
have nothing to invest? 
 
A: That could be, but the facts say no. Well-to-do college-educated Black women have more sexual 
intercourse at an earlier age and suffer greater infant mortality than do poorer White women who haven't 
gone to college. That fits with the r-K theory of race differences, but not with an environmental r-K 
theory. Orientals who have a poorer environment than Whites, have less sexual intercourse, start at a later 
age, and have lower infant mortality. Again, that fits with the r-K theory of race differences, but not with 
an environmental r-K theory. 
 

Is Race Science Immoral? (Chapter 1) 
 
Q: Why haven’t I read this information on race differences in newspapers or seen it on TV? Isn't studying 
race differences immoral? 
 
A: In the 1950s the liberation movements in the Third World and the Civil Rights Movement in the U.S. 
convinced many people, including journalists and politicians, that it was wrong to look at race 
differences. The goal of equal rights seemed to require not just political, but biological sameness. Many 
people wanted to believe that race differences were not at all genetic, and some were willing to distort the 
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Питання: Але чи не вважають більшість експертів причиною різниці між людськими расами в IQ екологічні, а не 
генетичні? 

Відповідь: Опитування, проведене Марком Снайдерманом та Стенлі Ротманом, проведене в 1987 році 

американським психологом, виявило, що більшість (52%) вчених заявили, що різниця у чорно-білій IQ частково 

генетична. Лише 17% сказали, що це повністю культурно. Зовсім недавно спеціальна група Американської 

психологічної асоціації погодилася з тим, що існує тристороння закономірність відмінностей між людьми за 

розмірами та рівнем мозку. Можливо, через політичну коректність робоча група кинула руки щодо причин і 

вирішила захистити її, сказавши «ніхто не знає чому» (див. Випуски американського психолога 1996 та 1997 рр .). 

Чи Правильна Теорія r-K? (Частина 6) 

З: Ви використовуєте r-KТеорію історії життя для пояснення відмінностей між людьми . Ви стверджуєте, що 

темношкірі менше K, ніж білі люди, які менше K, ніж східні. Хіба ви не вивернули теорію # rK #, щоб 

відповідати вашим власним уявленням про різницю між людьми ?  

A: Зовсім не. Ключовим для розуміння K-відбору є передбачуваність середовища. Тропічні райони, такі як 

Африка, менш передбачувані через паразитів і раптових посух. Тому вони вибирають r-стратегію, а не K-

стратегію. 

З: Чи теорія r-Kне застосовується лише до відмінностей між різними видами, а не до людських рас у межах 

одного виду?  

A: Це стосується обох. Люди дуже K до порівняння з іншими видами. Все-таки деякі люди більше К, ніж інші. 

Наприклад, чоловіки з великим K, наприклад, вкладають час і енергію в своїх дітей, а не в пошуки 

сексуальних відчуттів. Вони є "татами", а не "хами". Теорія r-Kбула вперше використана для пояснення 

відмінностей між видами. Я застосував його до гонці людських відмінностей всередині людей.  

Чи не є Екологічні Пояснення Достатніми? (Глава 5) 

Питання: Чи не могли різниці між історією життя, про які ви говорили, просто найкращим чином відповідати 

культурним умовам? Оскільки Чорні живуть у бідних умовах, чи не має сенсу стратегія r? Як можна 

інвестувати, якщо у вас немає чого інвестувати? 

Відповідь: Це може бути, але факти говорять "ні". Заможні освічені коледжі Чорношкірі жінки мають більше 

статевих стосунків у більш ранньому віці і страждають більшою дитячою смертністю, ніж бідніші білі жінки, які 

не ходили до коледжу. Це відповідає теорії r-K відмінності між людськими расами , але не екологічною 

теорією r-K. Східні, у яких бідніше середовище, ніж у білих людей , мають менший статевий акт, починають у 

більш пізньому віці та мають меншу дитячу смертність. Знову ж таки, це відповідає теорії r-K відмінності між 

людськими расами , але не екологічною теорією r-K.  

Є чи Раса Наука Аморальною? (Розділ 1) 

Питання: Чому я не читав цю інформацію про різницю між людськими видами в газетах і не бачив її по 

телевізору? Чи не вивчає людські відмінності аморально? 

Відповідь: У 50-х роках визвольні рухи в Третьому світі та Рух за громадянські права в США переконали багатьох 

людей, включаючи журналістів та політиків, що неправильно дивитися на різницю між людськими расами . Мета 

рівних прав вимагала не просто політичної, а біологічної однаковості. Багато людей хотіли вірити, що різниці між 

людськими расами зовсім не є генетичними, а деякі готові спотворити їх 
суспільні науки шляхом відокремлення їх від біологічних наук. Ця книга намагається знову об'єднати всі науки 

про поведінку. 
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social sciences by separating them from the biological sciences. This book tries to put all the behavioral 
sciences back together again. 
 
Q: Can any good come from your theory of race differences, even if it is true? Weren't theories about race 
differences the reason for racism, genocide and the Holocaust? 
 
A: The Nazis and others used their supposed racial superiority to justify war and genocide. But just about 
every idea -- nationalism, religion, egalitarianism, even self-defence -- has been used as an excuse for 
war, oppression or genocide. Science, however, is objective. It can’t give us our goals, but it can tell us 
how easy or difficult it will be to reach our goals. Knowing more about race differences may help us to 
give every child the best possible education and help us to understand some of our chronic social 
problems better. 
 
Q: Wouldn't we be better off to ignore race and just treat each person as an individual? 
 
A: Treating others as we would like to be treated is one of our highest ethical rules. So is telling the truth. 
The fact is that each of us is influenced by our genes and our environment. Treating people as individuals 
does not mean we should ignore or lie about race differences. Scientists have a special duty to examine 
the facts and report the truth. 
 
Q: Why did the Charles Darwin Research Institute publish this Y2K version of the abridged edition? 
What happened to the original publisher? 
 
A: Transaction Publishers printed 100,000 copies under their copyright. They sent 35,000 to scholars 
around the world — members of the American Anthropological Association, the American Psychological 
Association, the American Sociological Association, and the American Society for Criminology. Then the 
Progressive Sociologists, a self-proclaimed radical group within the American Sociological Association, 
along with some other “anti-racist” groups, threatened Transaction with loss of a booth at its annual 
meetings, advertising space in journals, and access to mailing lists if they continued to send out the 
abridged edition. Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the abridged edition, 
and even apologized. They claimed that the Transaction copyright should never have appeared on the 
book and that it had "all been a mistake." 

These events sadly confirm what I wrote in the first abridged edition -- that some vocal groups in 
academia and the media forbid an open discussion of race. They fear any open discussion of race 
research, all of which has appeared in peer-reviewed scientific journals. Truth, however, always wins out 
in the long run. 
 

Closing Thoughts 
 

The information in this book shows that the races differ in important ways. They differ, on 
average, in brain size, intelligence, sexual behavior, fertility, personality, maturation, life span, crime and 
in family stability. Orientals fall at one end of the three-way pattern of differences, Blacks fall at the other 
end, and Whites usually fall in between. Only a theory that looks at both genes and environment in terms 
of Darwin's theory of evolution can explain why the races differ so consistently throughout the world and 
over the course of time. 

Both science and justice call for us to seek and tell the truth, not to tell lies and spread error. 
While the research in this book first appeared in peer-reviewed academic journals, many in the media, the 
government, and unfortunately even in the universities and colleges, skillfully avoid all such evidence. 
Hopefully this abridged edition will help set the record straight and make the latest scientific findings on 
race, evolution, and behavior open to all. 
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З: Чи може будь-яке добро випливати з вашої теорії відмінностей між людьми , навіть якщо це правда? Чи не 

були теорії про різницю між людьми причиною расизму, геноциду та Голокосту? 

Відповідь: Нацисти та інші використали свою передбачувану расову перевагу для виправдання війни та 

геноциду. Але майже кожна ідея - націоналізм, релігія, егалітаризм, навіть самозахист - була використана як 

привід для війни, утиску чи геноциду. Наука, однак, об'єктивна. Він не може дати нам своїх цілей, але може 

сказати нам, наскільки легко чи важко буде досягти наших цілей. Знання більше про різницю між людьми 

може допомогти нам забезпечити кожну дитину найкращою освітою і допоможе краще зрозуміти деякі наші 

хронічні соціальні проблеми. 

Питання: Чи не було б нам краще ігнорувати Раса і просто ставитися до кожної людини як до особистості? 

Відповідь: Поводження з іншими так, як ми хотіли б, щоб до них ставились - одне з наших найвищих 

етичних правил. Так є правда. Справа в тому, що на кожного з нас впливають наші гени та наше оточення. 

Ставлення до людей як до людей не означає, що ми повинні ігнорувати чи брехати про відмінності між 

людьми . Вчені мають особливий обов'язок досліджувати факти та повідомляти правду. 

Питання: Чому Науково-дослідний інститут Чарльза Дарвіна опублікував цю версію скороченого видання 

Y2K? Що сталося з оригінальним видавцем? 

A: Видавці транзакцій надрукували 100 000 примірників під їх авторським правом. Вони направили 35000 

науковців у всьому світі - членів Американської антропологічної асоціації, Американської психологічної асоціації, 

Американської соціологічної асоціації та Американського товариства кримінології. Тоді прогресивні соціологи, 

самопроголошена радикальна група в рамках Американської соціологічної асоціації, разом з деякими іншими 

"антирасистськими" групами погрожували Трансакції втратою кабінки на її щорічних зборах, рекламному 

просторі в журналах та доступом до списків розсилки якщо вони продовжували надсилати скорочене видання. 

Трансакція піддалася цьому тиску, відмовилася від публікації скороченого видання і навіть вибачилася. Вони 

стверджували, що авторські права на трансакцію ніколи не повинні з'являтися на книгу і що це "все було 

помилкою". 
Ці події сумно підтверджують те, що я писав у першому скороченому виданні, - що деякі вокальні 

групи в академіях та ЗМІ забороняють відкрите обговорення людської раси . Вони побоюються будь-якого 

відкритого обговорення досліджень людської раси , і все це з’явилося в рецензованих наукових журналах. 

Однак правда завжди виграє в довгостроковій перспективі. 

Заключні Думки 

Інформація в цій книзі показує, що людські раси відрізняються важливими способами. Вони в середньому 

відрізняються розмірами мозку, інтелектом, сексуальною поведінкою, родючістю, особистістю, зрілістю, 

тривалістю життя, злочинністю та сімейною стабільністю. Східні люди падають на один кінець тристоронньої 

картини відмінностей, чорні падають на інший кінець, а білі люди зазвичай потрапляють між ними. Тільки теорія, 

що дивиться на гени та навколишнє середовище з точки зору теорії еволюції Дарвіна, може пояснити, чому 

людські раси так послідовно різняться у всьому світі та протягом часу. 
І наука, і справедливість закликають нас шукати і говорити правду, а не говорити брехні та 

поширювати помилки. Хоча дослідження в цій книзі вперше з'явилися у рецензованих академічних журналах, 

багато хто з засобів масової інформації, уряду та, на жаль, навіть в університетах та коледжах, майстерно 

уникають усіх подібних доказів. Сподіваємось, це скорочене видання допоможе встановити рекорд та 

зробить останні наукові висновки про людську расу , еволюцію та поведінку відкритими для всіх. 
Якщо ми хочемо зрозуміти поведінку людини, суспільні науки повинні повернутися разом з біологічними 

науками. Ця книга - це крок у тому напрямку. Коли ми дивимось і на гени, і на навколишнє середовище, ми можемо 

зрозуміти проблеми людини. За допомогою цих знань суспільство може потім намагатися їх вирішити. Перший крок 

- нам бути настільки ж чесними, як ми можемо ставитись до людської раси , еволюції та поведінки. 
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If we want to understand human behavior, the social sciences must get back together with the 
biological sciences. This book is a step in that direction. When we look at both genes and environment we 
may be able to understand human problems. With that knowledge, society can then go about trying to 
solve them. The first step is for all of us to be as honest as we can be about race, evolution, and behavior. 
 
Additional Readings 
 
Levin, M. (1997). Why Race Matters. New York: Praeger. 
 
Rushton, J. P. (2000). Race, Evolution, and Behavior (3rd ed.). New Brunswick, NJ: Transaction.  
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Bulk Rate Ordering for 
2nd Special Abridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
If you enjoyed reading this 110-page special abridged 
pocketbook, which summarizes important social and 
behavioral science research on race and race differences, 
you can order additional copies. Bulk rates are available 
for seminars, workshops, or for distribution to media 
figures (especially columnists who write about race 
issues), professors, teachers, and anyone interested in this 
vital subject. 
Single copy $5.95 
Bulk Rates 
10 copies $25.00 100 copies $100.00 
25 copies $50.00 500 copies $300.00 
50 copies $75.00 1000 copies $400.00 
All prices include postage & handling. 
---------------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the abridged pocketbook 
edition of Race, Evolution, and Behavior. Enclosed is my 
check or money order for $_______ . 
Name_______________________________________ 
Address_____________________________________ 
City/State/Zip________________________________ 
Country (if not USA)_______________________. 
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Замовлення масових тарифів для 

2-е спеціальне скорочене видання 

Раса , еволюція та поведінка 
Якщо вам сподобалось читати цю спеціальну скорочену книжку на 110 сторінках, яка резюмує важливі соціальні та 

поведінкові наукові дослідження щодо людської різниці та різниці між людьми , ви можете замовити додаткові копії. 

Масові тарифи доступні для семінарів, семінарів або для розповсюдження серед представників ЗМІ (особливо 

оглядачів, які пишуть про проблеми людської раси ), професорів, викладачів та всіх, хто цікавиться цією життєво 

важливою темою. 
Одинарна копія $ 5,95 
Масові ціни 
10 примірників 25,00 $ 100 копій 100,00 $ 
25 копій 50,00 $ 500 копій $ 300,00 
50 примірників 75,00 доларів 1000 копій 400,00 доларів 
Усі ціни включають доставку та обробку. 

ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАРЛІ ДАРВІН Поштова скринька 611305, Порт Гурон, MI 48061-1305 Будь 

ласка, надішліть мені копії скороченого видання з кишенькових книг " Раса , еволюція та поведінка". 

Укладений мій 
чек або грошовий переказ за $ .  
Ім'я  
Адреса  
Місто / штат / поштовий індекс  
Країна (якщо не США) .  
49  Третя нестримована редакція 

Раса , еволюція та поведінка 
Це 400-сторінкове нове видання (Y2000) містить понад 1000 посилань на наукову літературу, словник, повне ім'я 

та тематику, а також 65 діаграм, карт, таблиць та рисунків. Це важливий довідник для професіоналів та студентів 

антропології, психології, соціології та людських відносин. Тверда палітурка нескорочені Раса , еволюція і 

поведінку ($ 24) особливо підходить для пожертвування громадських бібліотек, коледжів та університетів. 

Softcover нескорочені видання ($ 14) забезпечує більш економічний спосіб для того , як коледж або випускник 

школи текст. 

CHARLES DARWIN ІНСТИТУТ PO Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 ласка , надішліть мені копії в 

твердій палітурці ($ 24) нескорочені видання раси людини , еволюція та поведінку. 
Або копії м'якої обкладинки (14 дол. Додатково додається мій чек або грошовий переказ на суму $ $ 4,50 

поштових відправлень та обробка 1-ї копії; $ 1,00 більше за кожну додаткову книгу.  
Ім'я  
Адреса  
Місто / штат / поштовий індекс  
Країна  
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Third Unabridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
This 400-page new (Y2000) edition contains over 1,000 
references to the scholarly literature, a glossary, complete 
name and subject indexes, and 65 charts, maps, tables, and 
figures. It is an essential reference book for professionals 
and students of anthropology, psychology, sociology, and 
race relations. The hardcover unabridged Race, 
Evolution, and Behavior ($24) is especially appropriate for 
donation to public libraries, colleges and universities. The 
softcover unabridged edition ($14) provides a more 
economical way to order as a college or graduate school 
text. 
----------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the hardcover ($24) 
unabridged edition of Race, Evolution, and Behavior. 
Or,____copies of the softcover ($14) unabridged edition. 
Enclosed is my check or money order for $ Add $4.50 
postage and handling for 1st copy; $1.00 more for each 
additional book. 
Name___________________________________ 
Address__________________________________ 
City/State/Zip_____________________________ 
Country__________________________________. 
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Для читання двомовних текстів потрібно мати відповідне програмне забезпечення. Я 
використовую PDF Plus Nuance, який коштує грошей, та Adobe Digital Edition, який 
безкоштовний. 
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Let me walk you through the Adobe process for this document.  It probably isplay like the following 
display Adobe.  
 

 
 
Double-click on the gadget clear to the upper right – circled in red in the screenshot above – to get 
more parameters. Down at the bottom choose Odd Spreads from a menu that looks like this: 
 

 
 
You should get to facing pages that look like this: 
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з цього моменту кожен раз, коли ви натискаєте сторінку вниз, слід просунути її на дві сторінки, 
тому ви завжди дивитесь на перекладену мову зліва та англійську мову праворуч. 
  
Ось як роздрукувати друковану версію. 
  
Завантажити й є файл у форматі PDF, використовуючи цей значок.   

 
  
Файл переходить у папку для завантаження. Двічі клацніть по файлу. Adobe відкриє для вас. 
Виберіть значок друку. 

 
Ви отримаєте наступне меню. 
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from this point, every time you press page down should advance it two pages, so you're always 
looking at the translated language on the left and the English on the right. 
 
Here is how to print hard copy. 
 
Download this file to a PDF, using this icon.   

 
 
The file goes to your downloads folder.  Double-click on the file. Adobe will open up for you.  Select 
the print icon. 

 
You will get the following menu. 
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Ви можете видалити останні кілька сторінок за допомогою цих інструкцій. Після цього, ймовірно, 
потрібно всі сторінки, червона крапка вище. Якщо ні, виберіть діапазон сторінок нижче. Далі 
виберіть Додаткові параметри, як обведено помаранчевим кольором вгорі. Скажіть, що ви 
хочете роздрукувати сторінки вгору, обведеними червоним кольором внизу: 

 
Скажіть це добре, і вам слід добре піти. Звичайно, оскільки всі ми знаємо, що Microsoft змінює 
речі без попереднього повідомлення, і ми всі можемо працювати з різними версіями 
програмного забезпечення. Удачі! 
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You may want to delete the last few pages, with these instructions   After that you probably want all 
pages, the red dot above. If not, choose the page range below.  Next, choose Additional Parameters, 
as circled in orange above. Tell it that you want to print the pages two up, as circled in red below: 

 
Tell it okay, and you should be good to go.  Of course, as we all know Microsoft changes things 
without notice, and we all may be working with different versions of software. Best of luck! 
 


