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KAPITOLA I. 
 

DĚJINY EXISTUJÍ POUZE U BÍLÝCH NÁRODŮ 
 
   Až do chvíle, kdy půjdeme se španělskými dobyvateli na pevninu americkou, opustíme nyní 
tyto osamělé národy, které byly méně ohroženy rasovým míšením nežli jiné národy, mohly 
proto zachovat po dlouhé řady století svou civilizaci. Tuto vzácnou podívanou nám 
poskytovala Indie a Čína ve své odloučenosti od ostatního světa. My uvidíme už jen národy, 
jak navěšují svoje zájmy, svoje myšlenky, svoje nauky, a osudy na dění jiných národů jinak 
vytvářených. Stejně tak už neuvidíme dlouho trvat sociální instituce. Nikde už ani na okamžik 
nebudeme mít iluzi, jež v Nebeské Říši a v zemi brahmanů mohla uvažujícího pozorovatele 
pohnout, aby se sám sebe ptal, zda myšlenka lidská není nesmrtelná. Místo tohoto velebného 
trvání, místo oné solidnosti takřka nezhynutelné, velkolepé to výsady, kterou poměrná 
jednolitost plemen zaručuje oběma společnostem, jež právě jsem jmenoval, nebudeme 
pozorovat v rušné aréně, do níž se vrhá většina bílých národů, počínaje 7. stoletím př. Kr., nic 
nežli nestálost, neustálenost myšlenky civilizační. Hned pokud jde o měření délky časové, tu 
bývalo nutno pořadí událostí čínských a indských měřit na desítky století. Brzy zjistíme, že 
civilizace, trvající pět až šest set let, je velmi úctyhodná. Nejskvělejší výtvory politické 
nebudou mít větší délku života než dvě stě nebo tři sta let a je-li překročena tato mez, musejí 
se buď změnit nebo zhynout. Oslněni na okamžik. pomíjející slávou Řecka, republikánského 
Říma, vstupujíce do moderních dob budeme velmi potěšeni pomyšlením, že když naše 
sociální konstrukce trvají krátce, mají aspoň tolik životnosti a délky života jako všechno, co 
Asie a Evropa viděly rodit, čemu se lidé obdivovali, čeho se báli a po čem, když to bylo 
mrtvé, nohama dupali od té doby 7. století př. Kr., doby to takřka úplného obnovování a 
přetváření pro bílý vliv v pozemském dění v zemích západních. 
  
   Západ býval vždycky střediskem světa. Podobnou domýšlivost chovávaly a živily všecky 
oblasti, i ty malé. Pro Indy je Aryavarta uprostřed krajin podlunárních; kolem této posvátné 
země se prostírají Dwipas, souvisící se svatým středem na ten způsob jako souvisí květná 
korunka lotosu s kalíškem této božské rostliny. Podle Číňanů Vesmír září kolem Nebeské 
Říše. Podobný nápad těšil Řeky; jejich templ v Delfách byl prý pupkem Dobré Bohyně. 
Egypťané byli podobně pošetilí. Není správné, aby podle zeměpisné své polohy si některý 
národ nebo soubor národů domýšlel, že mu přísluší ústřední úkol na zeměkouli. Správné 
stanovisko mimo všechny zájmy vlastenecké je pouze stanovisko mravnosti, jež praví, že 
těžiště sociálního světa vždy kývalo v západních zemích, nikdy je neopustivlo a mívalo podle 
dob krajní polohy Babylon a Londýn na východě a západě a Stokholm a Egypt na severu a na 
jihu; mimo tyto hranice je jen osamocení utlačování jakékoli osobitosti, nemohoucnost 
vyvolat celkové sympatie a pak už jen barbarství všech forem.  
 
   Západní svět, tak jak jsem vyznačil jeho obrys, je jako šachovnice, na níž se přišly potýkat 
velké zájmy. To je jezero, jež vždycky přetékalo na ostatek světa, někdy jej pustošíc, většinou 
zůrodňujíc. Je to jakési pole rozmanitě oseté různými rostlinami, léčivými i jedovatými, 
výživnými i otravnými, jež všechny našly své pěstitele. Největší počet konfliktů, 
nejrozmanitější a nejdalekosáhlejší události, co do důsledků se tu soustřeďují, kdežto v Číně a 
v Indii sice došlo ke mnoha významným otřesům, o nichž se ani všeobecnost nic nedověděla, 
ani věda, upozorněná jistými stopami, toho mnoho o nich neobjeví, leda s velkou námahou. 
Oproti tomu u civilizovaných národů západu není jediné bitvy trochu významnější, ani jedné 
revoluce poněkud krvavější, ani změna dynastie, byť i nevýznamné, která by se udála za 
posledních 13 stoletích, jež by se nebyla dostala až k nám, mnohdy s podrobnostmi, jež udiví 
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čtenáře asi na ten způsob jako bývá udiven starožitník, když na prastarých památkách najde 
něžné plastické jemnosti.  
 
   Odkud tato rozdílnost? To je z toho, že ve východních dílech světa neustálé zápasy 
etnických vznětů se vyřizovaly vždy mezi živlem arijským na jedné straně a živlem černým 
nebo žlutým na druhé straně. Není ani třeba poznamenávat, že tam, kde černá plemena 
bojovala jen mezi sebou, nebo kde se žlutá plemena obracela sama proti sobě, nebo tam, kde 
jsou ve sporu dnes míšenci tmaví a žlutí, není možné psát dějiny. Poněvadž v těchto případech 
bývají výsledky sporů vybojovaných v podstatě stejně neplodné jako etnické vzněty, jež pro ně 
byly směrodatné; nic se neobjevilo, nic po nich nezbylo. Tak tomu je v Americe, tak tomu je 
ve většině Afriky a na velmi značné části Asie. Dějiny tryskaj jen tam, kde se stýkají plemena 
bílá.  
 
   V Indii ušlechtilé lidstvo má třecí plochy jen se dvěma odpůrci nižšími. Je na počátku ve 
své arijské podstatě soudržné, mohlo se věnovat výhradně jen obraně proti vpádu, proti 
zatopení živly cizími. Tato vytrvalecká práce se provádí energicky, s vědomím nebezpečí a s 
prostředky, jež by se mohly nazývat zoufalými a jež by skutečně byly romantické, kdyby 
odedávna nebyly měly výsledky praktické. Tento skutečný, tak opravdový zápas není při tom 
takové povahy, aby zakládal dějiny v pravém slova smyslu. Bílé spoluúčinkující pokolení, jak 
jsem právě uvedl, je soudržné, a ježto má jediný cíl, jedinou civilizační myšlenku, jedinou 
formu, stačí mu vědomí, že zvítězilo a že žije. Malá rozmanitost v původu podnětů plodí i 
málo touhy po zachování stop událostí a stejně tak jako kdosi poznamenal, že šťastné národy 
nemívají žádné letopisy, lze k tomu ještě doložit, že nemají proto, že si nemohou vyprávět nic, 
co by se všeobecně nevědělo. Poněvadž vývoj tak jednotné civilizace jako byla v Indii 
poskytoval národnímu přemýšlení jen málo novotářských překvapujících námětů, nečekaných 
obratů myšlenkových, novot vědeckých a impulsů mravních, a nemá ani nic vážného co by 
vyprávěl, pochází z toho, že letopisy indské braly na se vždycky formu teologickou, zdobily 
se barvami poezie a že vždy se v nich jeví takový úplný nedostatek chronologie a takové 
mezery co do záznamu věcí vůbec. 
  
   Sbírat záznamy o událostech je v Číně prastarým zvykem. Vysvětlujeme si to tím, že Čína 
bývala odedávna ve styku s národy početně tak slabými, že ji nemohly přemoci, ale přece jen 
dost silnými, aby ji znepokojovaly a občas jí trochu pohnuly a jež, utvořeny celé nebo zčásti z 
živlů bílých, nepřicházely pouze se šavlemi v ruce, když útočily, nýbrž i s myšlenkami. Čína, 
třebaže velmi vzdálena styku s Evropou, mívala přece jen mnoho účasti na různých 
stěhováních a čím více budou čteny soupisy jejich spisovatelů, tím více se tam najde poučení 
o našem vlastním původu, zpráv, jež dějiny Aryavarty nám nepodávají s takovou zevrubností. 
Před delší dobou pracemi učenců celkem velmi dobře byly poopraveny četné mylné pojmy o 
Hunech a Alanech. Byly jimi i shromážděny cenné podrobnosti o Slovanech a snad se 
takovýmto způsobem poněkud i doplní nějakými objevy nepatrný počet zpráv, jež máme o 
Sarmatech. Ostatně, a to budiž podtrženo, mnohem více starých skutečností, jež uchovala 
literatura Nebeské Říše, se vztahuje na severozápadní oblasti Číny nežli na jih tohoto státu. 
Příčinu toho je nutné hledat ve třenicích národů Nebeské Říše bíle pomíšených se kmeny 
bílými nebo míšenými na hranicích; takovým způsobem, sledujíce jasné pořadí, počínající 
zatvrzelým mlčením plemen černých a žlutých, nacházíme zprvu Indii s jejími civilizátory, 
mající jen poskrovnu dějin, poněvadž má málo vztahů s ostatními větvemi téhož plemene. Pak 
tu máme Egypt, jenž jich má jen o málo více ze stejných důvodů. Pak přichází Čína, jež jich 
skýtá více, poněvadž třenice s arijskou cizinou byly obnoveny a pak se přichází na západní 
území světa, na přední Asii, do krajin evropských, kde se vyvíjejí letopisy se stálým 
charakterem a s neúnavnou čilostí. To proto, že tam se nesetkáváme jen s jednou nebo dvěma 
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nebo třemi větvemi ušlechtilého druhu, bránícími se co nejlépe proti spleti nižších větví 
lidského stromu. Podívaná je zcela jiná a na rušném jevišti od sedmého století před naším 
letopočtem četné skupiny bílých míšenců s různými svými způsoby, potýkající se jedna s 
druhou nejen pěstí, nýbrž i myšlenkami, obměňují neustále vzájemně příslušné civilizace 
uprostřed bojiště, kdež se černé a žluté národy objevují jen jaksi přestrojené staletými 
míšeními a působí jen utajeným přiměšováním, jehož hlavním pomocníkem je čas. Jedním 
slovem, když od této chvíle se vyvíjejí děje v krajích západních, bude v čele všech stran 
míšenina bílá a nepůjde již než o Arijce a Semity (protože Chamité už splynuli se Semity). 
Půjde tedy již jen o Kelty, Slovany, vše to již národy slušné a ušlechtilé, mající zvláštní 
myšlenky, z nichž si každý již vytvořil civilizační soustavu více či méně vytříbenou, a každý 
už tu nějakou soustavu má; všichni se vzájemně překvapují a udivují naukami, jež vytvářejí o 
všech věcech a jimiž hledí vítězit nad naukami soupeřů. Toto nesmírné a neustálé 
intelektuální soupeřství se zdávalo vždy těm, kteří je prováděli, hodné pozornosti, úvahy, 
hodné zaznamenání každou hodinou, kdežto jiné národy, méně trápeny, nepovažovaly za 
užitečné zachovat významnou vzpomínku na doby stále stejné sociální existence, přes všecka 
vítězství, vybojovaná nad plemeny skoro němými. Tak západ Asie a Evropy je velikým 
pracovním polem, kde se předkládaly a vyřizovaly největší otázky a spory lidstva. Tam také 
kromě toho se soustřeďovalo pro účely civilizačního boje vše, co mělo hodnotu pro takovýto 
účel.  
 
   I když se tu vše nevytvořilo, přece jen tu bylo vše požadováno a vždy se úspěchu docílilo 
pokud bílá podstata vládla, protože – nesmí být zapomenuto - bílá rasa není nikde čistá a 
všude spočívá na základě různorodém, který ji ve většině případů doplňkově vyrovnává 
způsobem ne všude sice patrným, ale vždy rozhodujícím. V dobách, kdy činnost bílých 
bývala nejsvobodnější, ve střediscích západních, v tom oceáně, do nějž se přelévají všechna 
civilizační proudění, bylo vídat intelektuální výboje jiných větví bílých, účinkující v 
působištích velmi vzdálených okruhů a obohacující společný duševní majetek rodiny. Tak se 
v krásných dobách Řecka zmocnily Athény toho nejlepšího co znával Egypt a všeho, co 
nejsubtilnějšího mívala Indie.  
 
   Podobně i v Římě ovládali umění jak uchopit objevy z nejvzdálenějších míst zeměkoule. Ve 
středověku, kdy občanská společnost se zdá mnohým posuzovatelům nižší než společnost za 
doby Césarů a Augustů, se zdvojuje horlivost a dociluje se velkých úspěchů při soustřeďování 
vědomostí. Proniklo se daleko dovnitř stánků východní moudrosti a nasbíralo se tam mnoho 
správných poznatků; a současně neohrožení cestovatelé, puzeni dobrodružným duchem svého 
plemene, konali daleké cesty, vedle nichž popsání pobřežních plaveb Scylaxe a Annona, 
Pýthease a Néarka si skoro ani nezasluhují být zmiňována. A byl při tom snad francouzský 
král, byl papež dvanáctého století, původci a podpůrci takovýchto podniknutí, byli oni 
srovnatelni s kolosy autorit, které druhdy ovládaly římský svět? To proto, že ve středověku 
bílý živel byl ušlechtilejší, čistší, činorodější a proto jej římské paláce neznaly. 
  
   Ale jsme v 7. století před érou křesťanskou, v tomto důležitém údobí,· v němž na velkém 
kolbišti západního světa skutečné dějiny počínají aby už nikdy neutuchly, v údobí, v němž 
dlouhé bytí států už nebude možné, kdy nárazy národů a civilizací se budou následovat v 
krátkých intervalech, kdy plodnost sociální budou sesazovat a nahrazovat v téže zemi podle 
menší nebo větší tloušťky živlů bílých, jež povlakem budou překrývat černý a žlutý základ. 
Zde bude vhodné vrátit se k tomu, co jsem v prvé knize uvedl o důležitosti, jež se přikládá 
některými vědci zeměpisné situaci v těchto příčinách. 
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   Nebudu tu znovu vypočítávat důvody proti této nauce. Nebudu opakovat, že kdyby umístění 
Alexandrie, Konstantinopole byla osudem určena za budoucí velká střediska lidstva, by byla 
zůstala takovými na věky věkoucí, což je vyvráceno událostmi. Já také ani neuvedu, že kdyby 
se takto usuzovalo, ani Paříž, ani Londýn, ani Vídeň, ani Berlín, ani Madrid by neměly nároku 
na nějakou slávu hlavních měst, jimiž všecka se stala, a že bychom na jejich místě viděli již 
od narození prvních prakupců Cadix nebo snad lépe Gibraltar, Alexandrii daleko spíše než 
Tyr nebo Sidon, pak Cařihrad (jenž by věčně vylučoval Oděsu, Benátky, zcela beznadějně 
ovšem Trieste), jak si vylichvařily přirozenou nadvládu obchodní, na nikoho nepřenesitelnou, 
neodňatelnou, nezkrotnou, smím-li toho slova použít, a viděli bychom dějiny věčně kroužit 
kolem těchto předurčených bodů. Skutečně to jsou místa Západu nejlépe položená pro okružní 
službu. Ale, a to je věc velmi šťastná, svět má jiné, daleko větší zájmy nežli zájmy 
obchodnické. Jeho záležitosti se neřídí jen podle hospodářské sekty. Daleko vyšší činidla 
nežli „dal“ a „má dáti“ dávaj í směr jeho jednáním a Prozřetelnost takto již od svítání věků 
stanovila pravidla sociální gravitace tak, že není místo nejvhodnější pro nakupování a 
prodávání, pro přepravu a pro výrobu potravin, pro pěstování a těžení surovin nejdůležitějším 
místem na zeměkouli. Nejdůležitějším místem je to, na kterém obývá v určité době nejčistší, 
nejinteligentnější a nejsilnější skupina bílých lidí. A kdyby i nějakým seskupením 
nepřekonatelných událostí sídlila tato skupina někde v zákoutí polárních ledů nebo pod žárem 
slunečním na rovníku, tedy tam by tíhnul intelektuální svět. Tam, a jen tam by se sbíhaly 
všechny snahy, všechna úsilí, a není přirozených překážek, které by tam mohly zamezit 
dopravu potravin a výrobků z nejvzdálenějších míst přes hory a doly, přes řeky a moře. 
  
   Neustálé změny, jež nastávají v sociální důležitosti velkých měst, jsou důkazem této 
skutečnosti, kterou nemůže banda nadutých národohospodářských teoretiků nikdy pochopit. 
Není nic ohavnějšího, nežli důvěra, ve které si hoví lecjaká pavěda, jež z nějakých 
povšechných empirických zjištění, užívaných zdravým rozumem Arijců od pradávna, dodavši 
jim trochu dogmatické soudržnosti, vytvořila nejnebezpečnější praktické nehoráznosti; která 
zmocnivši se obecenstva přespříliš chytlavého na dojem sesquipedalia verba, se vyzdvihuje 
do smutné úlohy opravdového kacířství, dodávajíc si vzezření panovnice, ochutnávající, 
opravující podle svého názoru náboženství, zákony a mravy. Zaldádajíc celý lidský život a 
podobně život národů na slovech, jež ve školách se stala kabalistickými průpověďmi „vyrábět 
a spotřebovati“, nazývá čestným to, co je pouze přirozené a správné: práci vykonanou; slovo 
čest pak tratí úplně na vznešenosti svého prvotného významu. Ze soukromého hospodářství 
činí nejvyšší ctnost a přehánějíc výhody opatrnosti pro jednotlivce a dobrodiní míru pro stát 
působí, že oddanost, veřejná věrnost, srdnatost a neohroženost se stávají podle těchto zásad 
skoro neřestmi. Není to věda, protože její úzkou základnou je nejbídnější popírání pravých 
potřeb člověka, a to těch nejsvětějších. To je výdělečnost nějakého mlynáře nebo přadleny, 
povýšená na modlu pro říše národů. Ale abych se omezil na odmítnutí nejmenších bludů, 
pravím ještě jedenkrát, že přes všechny obchodní dohody, které by snad mohly doporučovat 
ten nebo onen bod topograficky určený, šinuly se antické civilizace vždy k západu prostě 
proto, že kmeny bílé sledovaly tutéž cestu a teprve když přišly na náš kontinent, setkaly se s 
míšenci žlutými, kteří je odchýlili na užitkářské myšlenky, jež plemeno arijské přijalo s 
velikou zdrželivostí a jež plemeno semitské zneuznalo. Dlužno se také připravit na to, že 
uzříme jak národy arijské jsou čím dále tím více realističtějšími, čím dále tím méně 
uměleckými, jak budeme s pozorováními pokračovat k západu. Tomu je tak, ale nikoli z 
důvodů podnebních vlivů. To je jedině proto, že budou čím dále tím více pomíšeny do žluta a 
vyprostěny ze vlivu tmavých plemen. Sestavme zde, abychom se snáze přesvědčili, seznam 
odstupňovaných výsledků, jež tu uvádím. Je třeba, aby čtenář tomu věnoval pozornost. Iránci, 
bude to zjištěno ihned, byli realističtější, mužnější nežli Semité, kteří zase byli realističtější 
nežli Chamité; a z toho vyplývá tato řada: Černí, Chamité, Semité, Iránci.  
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   Pak uzříme plynout monarchii Dariovu vespod živlu semitského a předávat palmu krve 
Řekům, kteří, třebaže míšení, byli přece v době Alexandra více prosti směsi tmavých plemen. 
Brzy pak Řekové, utonulí v živlu asijském, budou etnicky nižší nežli Římané, kteří panství 
světa posunou o hodný kus směrem k západu a kteří by ve svém slabě žlutém soukrvenství, 
daleko bělejším a konečně semitizovaném čím dále tím více byli přes to udrželi nadvládu, 
kdyby nebyli znovu přišli uchazeči bělejší. Hle, proč germánští Arijci rozhodným způsobem 
usměrnili civilizaci na severozápadě.  
 
   Právě tak jako jsem tu připomenul princip z první knihy, že zeměpisné umístění národů není 
původem jejich slávy a že přispívá (mohl jsem to doložit) jen malou měrou k oživení jejich 
politické, intelektuální a obchodní činnosti, právě tak pro suverénní země otázky klimatu jsou 
tak podřadné, jako by vůbec nebyly a tak jako jsme viděli v Číně starobylou supremacii, 
danou v první době v Junnanu přecházet potom na Pečeli; jako v Indii krajiny na severu jsou 
dnes nejživější, kdežto druhdy po dlouhá staletí vynikával nejvíce jih, právě tak není na 
západě starého světa podnebního pásma, které by nebylo mělo své dny slávy a moci. Babylon, 
kde nikdy nepršívá, a Anglie, kde prší pořád, Petrohrad, kde je třeskutá zima až k smrti, 
vidíme ty krajní meze! A slavná civilizace se vyskytuje a vyskytovala ve všech těchto 
různých místech.  
 
   Mohl bych po těchto problémech ještě přijít s otázkou úrodnosti; není nic zbytečnějšího. 
Holandsko nám odpoví, že duch lidský přijde na kloub všemu, že vybuduje veliká města ve 
vodě, vytvoří si vlast na pilotech, přitáhne zlato a pocty celého světa do neúrodných bahnisek. 
Benátky dokazují ještě víc: praví, že vůbec bez jakéhokoli území, dokonce i bez bažin, i bez 
mokrého pískoviště, se může založit stát, který co do nádhery zápolí s největšími státy a 
přežívá o mnoho roků státy léty požehnané.  
 
   Je tedy tím stanoveno, že otázka rasy je  prvotně důležitá pro docenění vitálního principu ve 
velkých útvarech veřejných, že historie se vytvořila, rozvinula a udržela jen tam, kde se 
stýkalo více bílých větví; že nabývá tím pozitivnějšího charakteru, čím se zabývá více 
dějinami národů bílých, což lze vyjádřit i slovy, že tyto bílé národy jedině jsou národy 
historickými a že jedině na jejich vzpomínkách a památkách lidstvu záleží. Z toho vyplývá, že 
dějiny v různých údobích se zabývají významněji s tím národem, který více dominuje, čili 
jinak řečeno, čím jeho bílý původ je čistší.  
  
   Nežli začnu studii o změnách v 7. století př. Kr. v západních společnostech, měl jsem za to, 
že bude dobře konstatovat upotřebení jistých zásad dříve položených za základ a z území, po 
němž kráčím, nechat vyklíčit nová pozorování. Nyní se pustím do rozboru toho, co poskytuje 
nejpozoruhodnějšího plemenná skladba Zoroastrovců. 
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KAPITOLA II. 
 

ZOROASTROVCI 
 
   Baktrové, Médové a Peršané byli částí té skupiny národů, které se současně s Indy a Řeky 
odčlenily od ostatní bílé rodiny vysoké Asie. Sestoupily s nimi nedaleko severních hranic 
Sogdiany. Tam hellenské kmeny opustily vystěhovalecký houf a uhnuly k západu podle hor a 
spodního okraje Kaspického moře. Indové a Zoroastrovci žili i nadále pospolu a jmenovali se 
stejným jménem Aryas nebo Airyas po dost dlouhou dobu, až náboženské spory, jež, jak se 
zdá, hodně zahořkly, rozvedly obojí lid tak, že došlo k vytvoření obou národů rozličných. 
  
   Zoroastrovské národy zaujímaly veliká území jejichž severovýchodní hranice těžko 
stanovit. Pravděpodobně se prostíraly až k roklím Muztahu a na vnitřní plošiny, z nichž 
potom odešly a přinesly Evropě slavná jména Sarmatů, Alanů a Ásů. Směrem jižním se 
hranice znají lépe. Zaplavily od Sogdiany Baktrii a zemi Mardů až ke hranicím Arachosie, 
pak až k Tigridu. Ale tyto širé oblasti zahrnují i nesmírné plochy úplně neplodné a 
neobyvatelné pro velká množství lidí. Tyto oblasti jsou přerušovány písečnými pouštěmi, 
prostoupeny naprosto neúrodnými horstvy. Nemohlo se tam tedy udržet arijské obyvatelstvo 
ve větším počtu. Síla rasy byla tedy takto navždy vržena daleko od střediska činnosti, které 
potom připadlo později monarchii medské a perské. Tato síla měla být Prozřetelností 
zachována, aby značně později vytvořila civilizaci evropskou.  
 
   Jakkoli odděleni od Indů, zoroastrovské národy při východní hranici si nepřipadaly samy 
před sebou ani v očích Řeků, že by byly valně od Indů rozdílní. Nicméně obyvatelé 
Aryavarty, třebaže je považovali za svoje soukmenovce, zdráhali se s velikou hrůzou 
považovat je za krajany. Těmto pohraničním kmenům bylo tím snáze se považovat jen za 
poloviční zoroastrovce, ježto povaha náboženské reformy, původ celého národa, zakládajíc se 
na svobodě, ani zdaleka nevytvořila takové sociální pouto jako v Indii. Spíše bychom věřili, 
protože vzpoura byla namířena proti tyranské nauce, že podle přirozeného výsledku celé 
reakce vzpurný duch, chtěje zažehnat přísný řád brahmanský, uhnul poněkud do leva a 
vytvořil jisté uvolnění. Skutečně se nám jeví národy zoroastrovské dost nevraživými 
vzájemně a potírají se vespolek. Každý z těchto národů vedl si svůj rušný život mezi 
bohatými stády, spravován činovníky volenými nebo dědičnými, kterým vždy bylo počítat s 
veřejným míněním. Tedy všechny tyto kmeny si zakládaly na neodvislosti. Takto 
organizováni, postupovali směrem na jihozápad, kde konečně je čekalo setkání s Asyřany. 
  
   Dříve než se s nimi setkaly, první jejich tlupy našly v okolí Gedrosie lid černý, nebo při 
nejmenším chamitský, a smísili se těsně s ním. Odtud přišlo, že jižní národy zoroastrovské, ty, 
které byly; účastny slávy perské, byly hned záhy zatíženy jistou dávkou tmavé krve. Největší 
část jich, prosycená příliš bohatě, ještě dlouho před pádem Babylonu sešla skoro na stav 
semitský. To dosvědčuje ta okolnost, že Baktrové, Medové a Peršané byli jediní Zoroastrovci, 
kteří jakousi úlohu hráli. Ostatní se spokojili s tím, že tyto ušlechtilé rodiny prostě 
podporovali.  
 
   Mohlo by se zdát zvláštním, že tito Arijci, prosycení takto krví černých přímo nebo 
prostřednictvím spojů s Chamity a degenerovanými Semity, mohli zmoci takovou úlohu, 
kterou jim dějiny připisují. Kdybychom měli za to, že je správné předpokládat u všech kmenů 
stejné poměry míšení krve, bylo by těžko etnicky vysvětlit nadvládu těch nejušlechtilejších z 
nich nad lidem asyrským.  
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   Ale abychom šli najisto, stačí vzájemně porovnat zoroastrovské jazyky. Zendština, o tom 
není pochyby, jak jí mluvili Baktrové, obyvatelé veleměsta Balk, v Orientě zvaného matka 
měst, nejmocnější to národ z původních Zoroastrovců, neměla skoro vůbec příměsků 
semitských a dialekt farsi, třebaže nebyl tak čistý, byl přece jen nad jazyk medský, který zase 
byl méně semitizován než jazyk pehlvi takovým způsobem, že krev budoucích dobyvatel 
přední Asie zachovávala v nejušlechtilejších svých větvích na jihu charakter arijský, 
postačitelný k vysvětlení jejich nadřazenosti.  
 
   Medové a zvláště Peršané byli nástupci bývalého vlivu Baktrů, kteří řídili prvé kroky rodiny 
zoroastrovské na cestách magismu1, ztratili svou převahu způsobem dnes neznámým. Jejich 
dědicové si zasluhovali té cti, jež jim připadla. Vidíme, že zůstali Arijci, sice nepochybně 
méně arijští než Zoroastrovci severovýchodu, a i méně nežli Řekové, nicméně aspoň na tolik 
jako Indové ve stejném období a mnohem více nežli jejich již takřka vypotřebovaní druzi na 
Nilu. Veliká a nenapravitelná nevýhoda, kterou si Medové a Peršané s sebou přinesli na 
politickou scénu světa, byla jejich malá početnost a pokročilá degenerace druhých kmenů 
(jižních), jejich přirozených spojenců. Nicméně, po jistou dobu mohli rozkazovat. Měli ještě 
velmi čestný charakter ušlechtilého druhu, náboženství bližší pravému zdroji než Semité, 
podle jejichž názoru sem byli povoláni, aby dělali násilné skutky. 
  
   Již jednou, v dávných dobách, jeden medský kmen vládl nad Asyrií. Jeho početná slabost jej 
přinutila, aby se poddal chamitsko-semitskému vpádu, jenž přišel od severozápadních hor. Od 
té doby poměrně úctyhodné náboženské nauky se pojí ke jménu Zoroastra, jménu to také i 
prvního krále této arijské dynastie: nemá arci ničeho společného s náboženským 
reformátorem; ale je-li tu takové jméno r. 2234 př. Kr., múže býti důkazem, že Medové a 
Peršané 7. století zachovávali stejnou víru monotheistickou jako jejich nejstarší předkové.  
 
   Tato dogmata vytvořili a vyvinuli Baktrové a kmeny arijské na severním a východním 
pohraničí. Viděli zrod proroka v oněch prastarých dobách, kdy pod panstvím králů 
kaianských zoroastrovské národy, čítaje v ně i ty, ze kterých měli jednoho dne vzejít Sarmaté, 
se právě oddělily od Indů. 
  
   V této době jejich národní náboženství, jakkoli svojí reformou se odcizivší kultu purohitů, 
prvotnímu to dědictví celého bílého plemene v severských končinách světa, bylo 
nesrovnatelně důstojnější, mravnější, vznešenější než náboženství Semitů. Lze to usoudit z 
toho, že v 7. století přes všechny kazy bylo lepší než polytheismus, jenž však byl méně strohý 
a pro nějž odedávna se rozhodli Řekové. Pod náboženským vedením zachovaly mravy svoji 
sílu a nepoklesly. Medové žili podle organizace arijských plemen jako kmeny rozptýlené ve 
velkých vesnicích. Volili si svoje pohlaváry jako druhdy volívali jejich otcové svoje vis-pati. 
Byli bojovní a neklidní, ale měli smysl pro pořádek a osvědčili to tím, že nakonec se vzdali 
svého hlasovacího práva ve prospěch dědičné monarchie. Není tu ničeho, co by se nedalo také 
najít u starých Indů, u arijských Egypťanů, u Makedonců, Thessalců, Epirotů a u národů 
germánských. Všude vůle národa tvoří vládní formu, skoro všude dává přednost monarchii a 
ponechává vládu v rukách jedné rodiny. Tito Medové, pastýři a válečníci zůstali svobodnými 
lidmi v celé platnosti toho slova i v té době, kdy pro nepatrný svůj počet se museli podrobit 
pod svrchovanost chaldejskou; třebaže jejich duch přílišně po neodvislosti toužící, pudící je 
dodrobení a tříštění sil, jistě prodloužil jejich dobu poddanskou, dlužno se při tom velmi 
podivovat tomu, že toto poddanství nezhoršilo jejich povahu a že po dlouhých tápáních národ 
                                                 
1 magismus, magie, prvotné mystické perské náboženství; slovo magie v průběhu věků nabylo 
poněkud jiný význam, pozn. vydavatele 
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sjednotil všechny svoje síly a v podobě monarchie se zmohl po 1600 letech tak, aby se znovu 
ujal myšlenky na dobytí Asyrie a také to dokázal.  
  
   Od té doby, co byl tento národ medský vypuzen z Ninive, nikterak nesešel. Setrval na svém 
náboženském kultu, což je úctyhodná vzácnost, zajisté pro svoji jednolitou celistvost. Tato 
jednolitost mu zachovala ten smysl pro neodvislost pod vládou - ostatně málo zvládajícími 
svoje poddané: medský národ zůstal arijským2. Když jednou byl národ utišením rozbrojů 
vytržen ze své bojovačné anarchie, bojovníci tak pozbyli zaměstnání, i bylo třeba nějak 
využitkovat jejich válečnou energii; a tak se připadlo na výboje proti sousedům. Počínaje 
podrobením příbuzných národů v sousedství sídlících, mezi nimiž byli Peršané, posílili se 
jejich spojenectvím. Potom, když přivedli pod svoje prapory a slili v jeden celek všechny jižní 
národy svého náboženství, v jichž čelo se postavili, Medové napadli ninivetskou říši. Mnozí 
spisovatelé spatřovali v těchto válkách střední Asie, v těchto rychlých výbojích, v těch státech 
tak rychle budovaných a tak rychle rozvrácených jen pouze rány rozpřažené ruky bez 
jakéhokoli vzájemného vztahu, jen řadu událostí bez hlubokých pohnutek a tedy také bez 
valného dosahu. Nevěřme takovému úsudku.  
 
   Poslední stěhování semitská z arménských pohoří ustala a už neohrožovala národy asyrské. 
Pobřežní kraje Kaspického moře a sousedství Kavkazu už neměly koho by vysílaly v cizí 
kraje. Dávno už tomu, co putující pluky Řeků dorazily k cíli své cesty, a Semité, zůstavší v 
těchto krajích, nebyli nikým vypuzováni. Asyrie tedy neobnovovala svou krev od staletí a 
hojnost černého živlu, pořád při asimilační práci, způsobila úpadek vyšších ras. 
  
   V Egyptě se stalo cosi podobného. Ale protože kastovnická soustava, byť i nedokonalá, 
sloužila ještě této společnosti svými konstitutivními zásadami, vládcové Memfidy, cítíce se 
neodolnými proti jakémukoli nárazu, řídili svou politiku tak, aby mezi nimi a říší ninivetskou, 
které se báli ze všeho nejvíce, byla jakási opona drobných království syrských. Skryti za 
takový zásek, vlekli se dále svou vyjetou kolejí, sestupujíce po svahu civilizačním tak, jak 
černé míšení se na ně hrnulo. 
  
   Asyřané, kteří je děsili ze všeho nejvíce, nebyli jediní, kteří je vzrušovali. Poznávajíce, že 
jsou neschopni zápasit s nepostižitelnou mocí řeckých pirátů Θαλασσοχρατων, Arijců, kteří 
se nazývali králi moře (jako později se tak nazývali Arijci skandinavští), Egypťané se opatrně 
rozhodli uzavřít ústí Nilu. Ramsesovi nástupci doufali za takovéto těžké oběti a 
sebeomezování uchovat dlouho svoji třaslavou existenci. 
  
   Vedle obou těchto velkých říší západního světa takto oslabených se již ukazovali Řekové 
asi v tom stavu, v jakém byli Medové před založením jednotné monarchie. Projevovali tutéž 
rušnost, tutéž lásku k neodvislosti, stejné sklony bojovné a s touže ctižádostí jednou 
rozkazovat jiným národům a poněvadž jim vadila jejich roztříštěnost, nic nepodnikali většího 
než kolonizování již založené při ústích řek na Černomoří, v Itálii a na pobřeží asijském, kde 
jejich města povzbuzena asyrskou politikou mohla konkurovat úspěšně městům fénickým, 
odvisela v podstatě v této příčině od svrchované moci Ninive a Babylonu.  

                                                 
2 Potomci Médů žijí dodnes v afghánském národě Paštunů v horách severního Afghánistánu a 
Pakistánu. V horách lze ještě dnes najít zcela bílé, plavé či rusé jedince, kteří díky své energii  a 
inteligenci tvoří intelektuální elitu (lékaře, učitele), zatímco jih zůstáva zcela semitsko-mongoloidní. 
Tento původem arijský lid je dodnes znám svou vojenskostí a touhou po neodvislosti, díky které 
dokázal porazit sovětskou invazi, židovsko-americkou invazi (USA, Velká Británie, Izrael) i semitsko-
islámskou (pakistánský Taliban) invazi, pozn. vydavatele. 
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   A v této hodině, kdy žádná z velkých starých mocností nebyla s to napadnout svoje sousedy, 
vystoupili Medové jako kandidáti na vladařství všehomíra. Příležitost byla volena velmi 
dobře: ale nechybělo mnoho a herec, jenž se zcela nečekaně vrhnul na scénu, by byl skoro 
docela popletl rozdělení úloh.  
 
   Kimrové, Kimmerové, Kimbrové nebo Keltové, nebo jak se jmenují, lid bílý trochu 
pomíšený se žlutými, nač se ani tak nehledělo, vyrazili najednou v dolní Asii, přicházejíce od 
Tauridy; zpustošili Pontus a všecky okolní krajiny, oblehli Sardy a dobyli je. Tito zuřiví 
výbojníci šířili na své dráze všude děs a hrůzu. 
  
   Jak se zdá, chtěli ospravedlnit názor, že už pouhý pohled na jejich meče poučoval o jejich 
moci. Naneštěstí pro ně opakovali v podstatě jen chybu, kterou už jsme viděli svého času. 
Zvítězili, byli poraženi. Pronásledovali, byli uprchlíky. Zabírali jen proto, aby získali útočiště. 
Byli napadeni ve stepích, které později patřily asijským Sarmatům. Nuceni ustoupit před 
rojem mongolských a skytských národů, uprchli až do míst, kde se Semité třásli u jejich 
nohou. Tam je však přece jen jejich protivníci doběhli. Takto Asie, sotva přeživši prvá 
pustošení keltská, padla do rukou žlutých hord. Ty, potýkajíce se s prchajícími, padly na 
města a poklady zemí napadených, velmi vítanou to kořist. 
  
   Kimmerové byli méně četní nežli jejich nepřátelé. Byli poraženi a rozptýleni. Skytové tedy, 
nemajíce s kým bojovat, pokračovali na vrub úmyslů medských. Cyaxares právě dobýval 
Ninive, což byla poslední překážka k podrobení celé asyrské Asie. Pohněván tímto nemilým 
zákrokem, zanechal obléhání Ninive a šel na Skyty. Ale štěstí mu nepřálo, musel nechat 
barbary (jistě je asi tak nazýval), aby svobodně pustošili dál. Ti pronikli až ke hranici Egypta, 
kde mnohými žádostmi a ještě více mnohými dary se dali přesvědčit, aby nevtrhli. Spokojeni 
s výkupným, šli jinam dobývat vítězství. Toto mongolské bacchanale bylo strašlivé, i když 
trvalo krátce. Za dvacet osm let tu byl konec. Třebaže Medové byli poraženi na první potkání, 
byli skutečně velmi zdatnější nežli Skytové a nesnesli na dlouho porážku. Pokusili se ještě 
jednou, a tentokráte s plným úspěchem. Žlutí jezdci, zahnaní četami Cyaxaresovými, uprchli 
kamsi do zemí na sever od Černého moře. Šli tam pokračovat v anarchických zápasech s 
národy více nebo méně pomíšenými, s Finy, kdežto Zoroastrovci, zbavivše se jich, nasadili 
výboje tam, kde je přerušili. Když byl keltoskytský vpád odražen, bylo Ninive obleženo 
znovu a Cyaxares, inteligentní vítěz, vstoupil do jeho zdí. 
  
   Od této doby bylo pojištěno panování jižního plemene arijsko-zoroastrovského, kterému 
docela vhodně mohu dát napříště jméno Irán3. Teď už nebylo otázky jiné, nežli která z obou 
větví nabude vrchu. Medský lid nebyl právě rasově nejčistší. Proto nemohl udržet nadvládu; 
ale byl velmi civilizovaný svým stykem s chaldejskou kulturou a tím se mohl dostat na 
význačné místo. On první dal přednost pravidelné vládě před nemohoucnými agitacemi, a 
jeho mravy, jeho zvyky byly vytříbenější než jiných větví příbuzných. Nicméně všecky tyto 
výhody, vyplývajíce z jisté příbuznosti s Asyřany, jak také nářečí té doby ukazuje, byly 
vykoupeny za cenu snoubení plemen, jež zhoršovaly medskou krev, zhoršily také medskou 
statečnost vůči jinému kmenu iranskému, a to kmenu perskému, takovým způsobem, že podle 
zákona etnické superiority nadvláda nad Asií byla vzata z rukou společníků Cyaxarových a 
přešla na větev více arijskou. Kyrus, princ, náležející po otci národu perskému, po matce 
královskému domu dejoceskému, vystřídal přímou linii a dal svým krajanům nadvládu nad 
kmenem založivším říši a nade všemi kmeny soukrevnými. Ale nebylo to vystřídání úplné: 
oba kmeny byly již příliš sjednoceny; vytvořil se jen jakýsi odstín mezi vládci, netrvající 

                                                 
3 Irán, ve staré perštině Aryanan, znamená v překladu Země Arijů, pozn. vydavatele. 
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dlouho, protože Peršané pochopili, že je nutné, aby podřídili svoji trochu nevzdělanou sílu 
medské škole zkušenější. A tak se přiházelo velmi brzy, že králové z domu Kyrova bez 
rozpaků obsazovali prvá místa nejschopnějšími muži medskými. Bylo tu tedy skutečné dělení 
mezi oběma svrchovanými kmeny a ostatními semitizovanými národy iranskými. Semité a 
ostatní skupiny chamitizované nebo černé, tvořící nesmírnou většinu lidu podrobeného, byli 
jen společným podnožím zoroastrovskému panství. 
  
   Jistě to byl divný pocit a prazvláštní podívaná pro zbabělé, zvrhlé, degenerované a při tom 
uměnímilovné národy asyrské, když se dostali pod drsné velení plemene bojovného, vážného 
a oddaného prostému kultu, mravného a při tom daleko idealističtějšího než jejich zásady 
náboženské.  
 
   Příchodem Iranců bohoslužebné hrůzy a teologické ničemnosti ustaly. Duch mágů jim 
nemohl přivyknout. Později král Darius, stav se pánem Fénície, poslal karthaginským vzkaz, 
kterým se jim zakazovalo obětovati lidi bohům. Bylo to dvojnásob ohavné Peršanům, jednak 
protože to uráželo útrpnost s bližním, jednak taková oběť znečišťovala posvátný oheň. 
Tentokráte snad po prvé od zavedení polyteismu předpis, vydaný panovníkem, jednalo 
lidskosti. To byl jeden z hlavních charakterů nového asijského režimu. Bylo pečováno o to, 
aby každému se dostalo spravedlnosti a aby veřejné ohavnosti přestaly. Od této doby ubývá 
grandióznosti a vše tíhne k jakési pozitivnosti. Správně řečeno, politika se dělá zdravým 
rozumem a po straně a trochu i nad hlučícími vášněmi. Až dosud tu mnoho mluvily vášně. 
  
   Zároveň co ubývá bouřlivosti u vládnoucích kruhů a co hmotná organizace postupuje, 
umělecký duch klesá velmi nápadně. Monumenty perské doby jsou jen pouhými chabými 
napodobeninami starého slohu asyrského. Není již vynalézavosti, známé světu z hlubokých 
reliefů Persepole. To už nejsou výtvory sochařů, to jsou jen vzorky práce neohrabaných 
nádeníků; a protože veliký král ve své velebnosti už si nedopřával uměleckých požitků jako 
jeho předchůdcové, dlužno mít za to, že prostřední výtvory na zdech jeho paláce, hlásající 
jeho slávu, lichotily postačitelně jeho hrdosti a vyhovovaly jeho vkusu. 
  
   Perská monarchie byla blahobytná a nic více; ve mnohých případech se uchylovala o pomoc 
k egyptské dekadenci, aby tak docílila doma jakýchsi prací druhého sice řádu, ale přece jen 
převyšujících její národní schopnosti.  
 
   Zkusme najít klíč k této záhadě. Již jsme viděli, že arijský národ, vedený ke skutečnostem 
dění a nikoli k nespořádané fantazii, není sám o sobě umělecky založen. Rozvážný, rozumný, 
rozumující a chápavý nejvyšší měrou, schopný vynalézt i nejpodivnější věci, to vše mu 
dlužno přiznat jako doménu. Ale když tato rasa není vůbec pomíšena s tmavou krví, není u 
něj o umění ani potuchy: to už jsem jinde dostatečně vyložil. Ukázal jsem jádro této rodiny, 
složené z budoucích společností Hindů, Řeků, Iranců, Sarmatů, rodiny to výtvarnicky velmi 
neschopné a třebaže jsou veliké zříceniny na březích Jeniseje a na hřbetech Altaje, nikde se 
tam nenajde nějaká známka jemného uměleckého citu. Byl-li tedy nějaký veliký vývoj co do 
hmotného podání myšlenky o krásnu v Egyptě nebo v Asyrii, když i v Indii vypučelo 
poměrně pozdní umění, tu se to nedá jinak vysvětlit než účinkem míšení s černými, 
bezuzdným a hojným v Asýrii, umírněným v Egyptě, omezenějším na indické půdě a tak se 
také vysvětlí troje různé výtvory těchto zemí. Výtvory prvního druhu dosahují rychle vrcholu, 
pak umění degeneruje neméně rychle, upadajíc do obludností, do nichž je uvrhla převaha 
temné krve. Výtvor druhých, ježto živel arijský, pramen života a zdroj místní civilizace byl co 
do počtu slabý, rovněž brzy propadl černému vlivu. Nicméně bránil se dělením na kasty a 
umělecký cit, jejž první náběh vyvolal, zůstal ztrnulý a stálý, bez postupu; proto měl daleko 
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více času k dekadenci a degradaci než v Asyrii. V Indii (výtvory třetích), ježto ohrada zcela 
jinak pevná byla postavena vpádům černé krve, umělecký charakter se vyvinul jen velmi 
pozvolna a chudě ve stavu brahmanismu. Aby opravdu zesílil, počkal na příchod Sakya-muni. 
Jakmile budhisté otevřeli nečistým kmenům vstup do bílých rodin, povolávajíce je k 
podílnictví na nirvaně, vášnivá obliba umění se vyvinula v Salsetě neméně než v Ninive, 
umění dosáhlo brzy zenitu jako tam a stejně jako tam se propadlo ze stejných příčin skoro 
úplně náhle a utonulo v bláznovstvích, při voděných upřílišením převahy černé krve na břehy 
Gangu tak jako všude jinde. 
  
   Když Iranci přejali vládu nad Asií, měli před sebou národy, u nichž umění bylo 
degradováno a zaplaveno černým vlivem. Oni sami neměli příslušné nadání, aby mohli 
uměleckého ducha pozdvihnout z úpadku.  
 
   Namítne se, že právě tím, že byli Arijci, nesli zkažené krvi semitské příspěvek bílý, určený 
k regeneraci a že takto měli přivést většinu asyrských národů k rovnováze v etnických 
principech. - Ale asyrské národy byly převeliké a lid kmenů iranských, vládnoucích, byl 
nečetný. Ta úrodná krev, ostatně už také trochu porušená, jež kolovala v jejich žilách, jistě by 
se byla ztratila v těch asiatských spoustách, aniž by je pozdvihla a následkem této 
nepopiratelné skutečnosti jejich vlastní moc, jejich převaha politická měly potrvat jen krátký 
čas, po který jim bylo možno udržet neporušené, osamocené bytí národní.  
 
   Uvedl jsem již nevelikou početnost těchto národů a dovolávám se v tom Herodota. Když 
načrtává tento dějepisec obraz Xerxova vojska, překračujícího Helespont, rozvíjí před námi 
velkolepý výčet národů, povolaných tímto velikým králem do zbraně ze všech dílů jeho 
rozsáhlých států. Kolik to Herodot čítá vojáků mezi Medy vlastními? Kolik zoroastrianů? 
Nezvidím jich víc než 24 000 a co to bylo, taková hrstka, proti 170 000 mužům? Ze 
stanoviska číselného nic, ze stanoviska vojenského všechno. Protože, kdyby těmto 24 000 
Irancům nebyli bývali překáželi v pohybu jejich nehnutí pomocníci, byla by Múza slavila u 
Plataj jiného vítěze. Ale ať je tomu jakkoli, když vládnoucí národ nemohl sehnat vojáky ve 
větším množství, byl nepatrný a nestačil na obrození tlustých vrstev národů asijských. Měl 
tedy perspektivu jen jedinou do budoucnosti: zkazit se sám a být pohlcen v útrobách 
přemoženého lidu.  
 
   Nebyly odkryty nějaké stopy po silných opatřeních, určených k tomu, aby byly vytvořeny 
pevné ohrady mezi Iranci a jejich poddanými. Takové ohrady mohlo zřídit náboženství, 
kdyby mágové nebyli bývali posedlí tím duchem, vlastním všem dogmatickým náboženstvím, 
totiž obracením na víru; pro tento duch byli o několik století později nenáviděni muslimy. 
Chtěli na víru obracet svoje asyrské poddané. Podařilo se jim vyrvat je z velké části jejich 
náboženským ohavnostem starých kultů. A to byl skoro politování hodný úspěch: nebyl dobrý 
ani pro ty, co na víru byli obráceni, ani pro ty, co obraceli. Ti obrácení hned pokazili krev 
svými svazky a to náboženství, co jim bylo dáno, rozvrátili, přizpůsobujíce je svému 
nevyléčitelnému duchu pověreckému.  
 
   Takto byl poznamenán v dějinách konec iranských národů blízko u dne jejich vítězství. 
Nicméně pokud jejich podstata nebyla ještě příliš pomísená, byla jejich povýšenost nad 
civilisovaným světem nesporná a jistá: neměli spoluuchazečů. Celá jižní Asie se poddala pod 
jejich vládu. Drobná království za Eufratem, tento val pečlivě udržovaný faraony, brzy byl 
pohlcen v satrapiích. Svobodná města na fénickém pobřeží se připojila k perské monarchii i se 
státy lýdskými. Přišel den; kdy nezůstal než samotný Egypt, starý to soupeř, který dědicům 
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chaldejských vladařů stál za polní tažení. Jen před tímto zestárlým kolosem i nejsilnější 
semitští dobyvatelé ustupovali.  
 
   Peršané neustoupili. Vše přálo jejich panování. Úpadek Egypta byl dokonalý. Nilská země 
už neměla lidských prostředků, kterými by odporovala. Platila sice ještě námezdné vojáky, 
aby ochraňovali její vetchost; povšechná degenerovanost semitské rasy ji přinutila, aby 
nahradila takřka úplně své karijské a filištinské vojáky arijskými vojáky řeckými. To bylo vše, 
oč se mohl Egypt pokusit. Neměl již s dostatek pružnosti ani nervů, aby sám se uchopil 
zbraní, ani aby se vzpamatoval z porážky. 
  
   Peršané jej podrobili a potupili od srdce a jak jen mohli jeho kultus, jeho zákonodárství a 
mravy. Pozorujeme-li živý obraz, jež o této době nám namaloval Herodot, jsme překvapeni, 
vidouce, že tu dva národy pohlížely na zbytek světa, ať už poražený nebo k poražení 
předurčený, se stejným opovržením a tyto dva národy, tj. Peršané a Řekové i na sebe 
pohlížely vzájemně jako na barbary, na polo zapomínajíce, napolo opomíjejíce svůj společný 
původ. Zdá se mi, že stanovisko, jež zaujímali pro přísné posuzování ostatních národů, bylo 
skoro stejné. Řekové a Peršané vytýkali těmto národům, že nemají smyslu pro svobodu, že 
jsou slabí před neštěstím, že jsou v blahobytu změkčilí a v boji zbabělí; a žádný z nich 
nevzpomenul Asyrů a Egypťanů a jejich slavné minulosti, jež skončila v tak trapné slabosti. 
To proto, že obě nevraživé skupiny byly asi na stejné úrovni civilizace. Třebaže už odděleny 
příměsy cizí krve, jež pozměnily jejich bytnost a tedy i jejich vlohy, o čemž svědčí jejich 
jazyky, přece jen společný arijský princip, který u nich ve smíšenině převládal, stačil k tomu, 
aby měly stejný názor o otázkách sociálního života. Proto stránky starce z Halikarnasu 
znázorňují tak živě ty společné názory a pojmy jejich a city, jež o nich svědčí. Byli to jakoby 
dva bratři, kteří měli nestejné osudy, rozliční co do společenského postavení, ale přece jen 
bratří povahou a sklony. Národ arijsko-iranský zaujímal místo staršího v Západním světě: 
vládl světem. Řecký národ byl druhorozeným, mladším a jemu bylo souzeno jednoho dne 
třímat žezlo a měl se připravovat k tomuto velikému úkolu jakousi izonomií vůči větvi 
panující, izonomií, která nebyla docela neodvislostí. Ty ostatní národnosti, jež byly na dohled 
na obzoru obou větví arijských, ty tu byly pro první větev, aby nad nimi vládla, pro druhou, 
aby z nich těžila. Je dobře neztrácet ze zřetele tuto souběžnost, jinak by sotva bylo možno 
pochopit ono vystřídání moci, jež později přišlo.  
 
   Samozřejmě pochopuji, že se lidé smějí spolu s těmi silnými a pozitivními duchy, když jde 
o zlehčování umělecky založených povah, které spíše nyjí ve zjevech a zdánlivostech nežli ve 
skutečném hmatatelném životě. Ale i když Řekové měli všechny důvody pro opovrhování 
semitským světem, jenž se stal jejich pastvou, není přece jen dobře zapomínat, že tento svět 
měl ve svém majetku celý poklad civilizací, zkušenosti se Západem a úctyhodné vzpomínky 
dlouhých staletí práce, výbojtt a slávy. Připouštím, že druhové Kyrovi a Peisistratovi 
spoluobčané měli ve svém nitru záruky budoucí obnovy sociálního bytí; ale to nebylo 
důvodem k tomu, aby se zatracovaly ty výsledky, které černí Chamité a různé větve semitské 
a různé vrstvy Egypťanů nashromáždily. Žeň obou skupin, žeň toho, co z nich pocházelo, 
teprve čekala přede dveřmi: ale osení ještě bylo skoro zelené, klasy nezralé; kdežto snopy žní 
semitských národů už plnily stodoly a rozdávaly zásoby i samotným budoucím reformátorům. 
A co víc: myšlenky Asyrie a Egypta se rozšířily všude, kam krev jejich vynálezců pronikla, v 
Etiopii, v Arabii, v okolí Středozemního moře stejně jako na západě Asie, jako v jižním 
Řecku, s hojností a hýřivostí, jež plnily beznadějí všechny civilizace, jež se teprve měly 
zrodit, a všechny výtvory pozdějších společností vždy byly nuceny se vypořádat s poznatky a 
názory, jež z Asyrie a z Egypta prýštěly. Takto, přes všechen posměch k semitským národům 
a ke zženštilému míru na březích Nilu, Arijci iranští a Arijci řečtí měli brzy vplout do 
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rozumového proudění těchto národů, uvadlých etnickým nepořádkem a přesycením prvky 
negroidními. Účast na vlivu, jež takto zbývá pro Iránce tak hrdé a pro Řeky tak čilé, konec 
konců po spočítání všeho se omezuje na to, že do stojatého, nesmírného jezera asijských davů 
byly hozeny některé dynamické prvky pohybu, života a čilosti. 
  
   Arijci iranští a po nich Arijci řečtí poskytli asyrskému a egyptskému světu to, co Arijci 
germánští později dali společnosti římské. Když jednou byla celá západní Asie sjednocena v 
perské ruce, nebylo důvodu k tomu, aby původní dělení mezi civilizací západoasijskou a 
egyptskou dále trvalo. Slabé pokusy o znovudobytí národní neodvislosti v údolí Nilu jsou 
pouhými křečemi dokonávajícího odporu. Obě původní Západní společnosti tíhly nyní ke 
splynutí, protože rasy, jež v nich byla účastny se už ani od sebe nerozlišovaly. Kdyby byli 
bývali Peršané velmi četní, kdyby po způsobu bývalých dobyvatelů bývaly jejich kmeny 
mohly zápasit s velikými a četnými davy semitskými, nebylo by bývalo možné, aby tyto 
společnosti tak splývaly. Když se takto vytvářela zcela nová organizace na zneuznávaných 
troskách těchto dřívějších národů, byli bychom mohli vidět, jak se některé z těch trosek izolují 
po okrajích říše, sdružují se zbytky plemen a se zařizují pro sebe tak, aby mezi výmysly a 
vynálezy nových pánů a mezi zrušeným stavem věcí pro většinu poddaných mohla být tažena 
patrná a hraniční čára. 
  
   Sotva se byli Iránci, jichž byla jenom hrstka, zmocnili vlády, už nesmírný duch asyrský je 
obklopil se všech stran, je zaujal, stisknul a nakazil je svou závratí. Pak si můžeme učinit 
představu o příbuzenství, které mohla požadovat spolu s osobou panovníka nadutá a zpupná 
povaha chamitisovaných Semitů za Kyrova syna Kambýza. Ale na štěstí takovéto spojení 
ještě nebylo obecným pravidlem. Svědectví Herodotovo nám dokazuje, že arijský duch se 
držel dobře proti útokům domácího nepřítele. Nic to neukazuje lépe než pověstná konference 
sedmi náčelníkú po smrti nepravého Smerdise.  
 
   Šlo o to, dát uvolněným národům nějakou vhodnou formu vládní. Takového problému by 
nebylo vůbec bývalo pro mentalitu asyrskou, jež by hned a bez váhání byla prohlásila věč nou 
oprávněnost despotismu, zcela čistého a prostého; ale o problému bylo uvažováno zrale a byl 
rozřešen, ne bez nesnází, vládnoucími bojovníky, kteří ten problém položili. Troje mínění tu 
byla. Otanes hlasoval pro demokracii; Megabýzes mluvil ve prospěch oligarchie; Darius, 
promluviv o monarchické organizaci, o které tvrdil, že je to nevyhnutelná forma konečná 
všech možných forem vladařských, docílil pro svou věc většiny hlasů. Nicméně měl co činit s 
příslušníky tak do neodvislosti zakousnutými, že dříve nežli předali králi moc, si vyhradili, že 
Otanes a celý jeho dům na všecky budoucí časy zůstanou vyňati z královského vlivu a moci, a 
zůstanou svobodni ve všem, co je mimo zákon. Ježto v době Herodota takto energické city už 
nebyly mezi Peršany, rozhodně již ochablými ve své prvotné arijské zdatnosti, proto tento 
Ionský dějepisec upozorňuje moudré čtenářstvo, že to, co jim bude vyprávět, se jim bude zdát 
zvláštním: nicméně přece jen to má za správné. 
  
   Po zhynu této veliké hrdosti bylo ještě několik let skvělých; pak semitskému nepořádku se 
zdařilo strhnout Iránce do hnijícího lůna otrockých národů. Od časů vlády Xerxova syna bylo 
patrné, že Peršané ztratili sílu, nutnou pro panování nad světem a mezi dobytím Ninive Medy 
a tímto údobím skleslosti neuplynulo ani půldruhého století. 
  
   Dějiny Řecka se začínají vměšovat dúvěrněji do dějin asyrského světa. Sparťané a Athéňané 
se vyskytují v koloniálních věcech Ionska. Zanechám tedy skupinu iránskou a budu se 
zabývat novým národem arijským, který se hlásí jako její důstojný a zároveň jediný odpůrce. 
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KAPITOLA III. 
 

PŮVODNÍ OBYVATELÉ ŘECKA A SEMITŠTÍ KOLONISTÉ 
 
   Původní Řecko se jeví co do obyvatelstva napolovic semitské, napolovic domorodé.4 Semité 
zakládají království v Sicyonu, první civilizovaný to bod v zemi a také dynastie slavných 
jmen Inachus, Foroneus, Ogýges, Agenor, Danaus, Kodrus, Kekrops jsou semitské nebo 
autochtonní; etnický význam těchto jmen legendy velmi jasně vyjadřují. Vše, co v těchto 
pradávných dobách nepřichází z Asie, to se prohlašuje za domorodé a tvoří lidový základ 
nově rašících států. Je však pozoruhodné, že v nejpradávnějších dobách není nikde ani stopy 
historické po arijských Hellenech.  
 
   Žádná mytická zkazka se o nich nezmiňuje. Jsou úplně neznámi v pevninském Řecku a tím 
spíše na ostrovech. Abychom se s nimi setkali, dlužno sestoupit až do dnů Deukaliona, jenž s 
četami Lelegů a Kuretů, to jest s obyvatelstvem domácím, tedy ne arijským, přišel dlouho po 
utvoření státu sicyonského, argoského, thebského a athenského usadit se v Thesalii. Tento 
dobyvatel přicházel od severu.  
 
   Takto od založení Sicyonu, jež kladou chronologisté do r. 2164 př. Kr. až do příchodu 
Deukaliona r. 1541 před naším letopočtem, jinak řečeno v údobí 600 let, vidíme v Řecku jen 
národy předarijské zde prabydlící a kolonisty plemene chamosemitského.  
 
   Kde tedy bydlívali, co dělali hellenští Arijci po celých 600 let? Byli skutečně ještě daleko 
od své budoucí vlasti? Tradici je to tak neznámé, že skoro se domníváme, že se objevili s 
Deukalionem náhle, nenadále, a že před tímto podniknutím nikdo o nich nic neslýchával. Pak 
najednou Deukalion, usadiv se ve vybojovaných zemích, zplodil Hellena; ten má za syny 
Dora, Æola, Xuta, jenž zase je otcem Achæa a Iona; všecky větve plemene Dórů, Æolů, 
Achajců, Ionů nastupují ve vládu zemí, patři vších prabydlitelům a Kananejcům.  
 
   Tak byli nalezeni Hellenové. Nedivme se, že tu není nijakých předků ani vůbec přechodu. 
Takové jsou pravidelné mnemonické formy, jež národy o svém původu si uchovávají. 
Nicméně není ani nejmenší pochybnosti o tom, že se vpády a usídlení bílých národů takto 
neudály. Takový národ ohrožuje po delší dobu území, než se tam může usadit. Kroužívá 
dlouho kolem země, na niž má zálusk, aniž překračuje hranici. Napřed děsí, pak teprve zabírá. 
Arijští Hellenové jistě to neprovedli jinak nežli jejich bratři, nedělajíce výjimku z pravidla. 
Protože před usídlením Deukaliona v Thesalii není zmínka o jméně jeho národa, nehledejme 
toto jméno a obraťme se k jiným okolnostem; hledejme, co byl Deukalion sám, uznaný jako 
Hellen pozdějšími stoletími, protože byl prohlášen za eponyma plemene. Pozorujme ho v jeho 
rasové hodnotě a napřed, protože pokračujeme od novějších dob do starších, počněme s 
etnickým významem jeho synů, zakladatelů různých kmenů hellenských.5  
 

                                                 
4 Několik málo slov o těchto prabydlitelích (autochtonech), jež historické doby sotva pozahlédly: 
Všecky prvopočáteční vzpomínky o Heladě jsou plné narážek na tyto tajuplné kmeny. Hesiodos 
nazývá autochtonními nejstarší obyvatele Arkadie jakožto Pelasgy. Erechteus, Kekrops jsou uznáni 
jako prapanovníci. Prabydliteli byly tyto národy: Většina Pelasgů, Lelegové, Kuretové, Kaukoni, 
Aonové, Temikové, Hyantové, Boeotové tráčtí, Telebové, Efyrové atd. 
 
5 Různá jména osobností arijsko-hellenských, patrně symbolická, jsou spíše kvalifikačními jmény 
udávajícími hlavní rys, shrnujícími dějiny každého z těchto eponymů. Podobně je tomu s 
Deukalionem, který, jako potomek potopy, soustředil kosmogonické vzpomínky. 
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   Všichni tito zakladatelé kmenů se narodili ve druhém pokolení z Deukaliona a z Pyrrhy, 
dcery Pandorovy. Dorus začal usidlovat svoje kmeny kolem Olympu, u Parnasu, Æolus vládl 
v Thesalii u Magnetů. Xuthus šel až na Pelopones. Hellen, otec těchto tří heroů, je měl se 
dcerou, jejíž domorodý původ je dostatečně udán jejím jménem: legenda ji jmenuje Orseis, tj. 
horalka. Ani Pandora nepocházela z větve hellenské. Vytvořena z hlíny, byla jiného druhu 
nežli Arijci: byla domorodá, vzala si za manžela bratra svého stvořitele. Tak tedy patriarchové 
hellenské rodiny se nejeví být z čistého plemene. Avšak ta Pandora, tato domorodá žena, 
provdaná za cizince, ta jej í dcera, provdaná za jiného cizince, i ten poslední pár, jenž po 
potopě si vytváří národ z kamení země, v nás vyvolávaj í vzpomínky, když se na ně díváme, 
na zcela podobnou báji čínskou, v níž Pan-Ku vytváří první lidi z hlíny, jakkoli sám je člověk. 
Tedy myšlení arijsko-řecké a arijsko-čínské našlo na takové veliké vzdálenosti jeden jediný 
způsob projevu pro vyjádření těchže shodných ideí; pro smíšení arijské větve s divokými 
domorodci a pro jejich vpravení do sociálních pojmů. 
  
   Deukalion, první z Řeků, totiž první z míšeného plemene, polosemita jak se mi zdá, byl 
synem Promethea a Klymeny, vystouplé z Oceanu. Cítíme tu dobře odbočení čistého 
pramene, z nějž Prometheus pocházel. Je-li Deukalion eponymem svých potomků, je to tím, 
že nemá stejný etnický význam jako jeho otec. To je úplně jasné. Nicméně přínos semitské 
nebo domorodé krve nemůže zakládat jeho původnost; dlužno ji spíše hledat v linii otcovské, 
bez níž by Deukalion nebyl považován hellenskou legendou za typ člověka a v řeckých bájích 
původu semitského by byl řaděn až za hrdiny kananejské, kteří jej skutečně časově předešli. 
Nuže, Deukalion odvozuje všecku svou zvláštní hodnotnost od svého otce a dlužno tedy 
vytknout rasu tohoto otce jeho. Nuže, Prometheus byl Titan tak jako jeho bratr Epimetheus, 
od nichž hellenští Arijci pocházeli po přeslici. Důsledkem toho nikdo nebude myslím moci 
napadat tento závěr: hellenští Arijci před Deukalionem, míšením semitským a domorodým 
skoro ještě nedotčení, hellenští Arijci jsou Titani. Pravidelnost posloupnosti je zde bezvadná a 
dokonalá.  
 
   Až posud je nevyvratitelně prokázáno, že Řekové jsou smíšení potomci toho slavného a 
strašného národa. Leč mohlo by se snad pochybovat, zda Titanové sami byli těmi Helleny, 
separovanými svého času od arijské rodiny na svazích Imau a jejichž putování v 
severoasyrských horách a podél moře Kaspického jsme spíše cítili než viděli. Skutečně, i 
kdyby zpětný rodokmen Titanů byl úplně ztracen, jeho existenci by nám podala filologie a 
doklady fyziologické: ale protože dějiny jsou tu tentokráte mimořádně jasné a přesné, 
neodmítnu jistě pomoc, kterou mi skýtají a doplním svůj výklad.  
 
   Titanové byli přímí synové onoho arijského boha, jejž jsme již viděli v Indii v počátcích Ved, 
onoho Varunasa, úctyhodného to výrazu zbožnosti tvůrců bílého plemene, jehož jméno ani 
Hellenové valně nepřetvořili, zachovávajíce je po tolika staletích pode jménem Urana. 
Titanové, synové Urana, původního boha Arijců, byli nepopiratelně Arijci a mluvili řečí, jejíž 
zbytky, přeživší v lůně řeckých nářečí, se blížily velice sanskrtu, zendštině, keltštině a nejstarší 
slovanštině. Titanové, tito hrdí podrobitelé hornatých krajin severního Řecka, lidé přesilní a 
neodolatelní, zanechali v paměti národů Hellady a tedy v paměti svých vlastních potomků 
úplně stejný názor o své přirozenosti, jaký dřívější bílí Chamité, jaký prví Indové, jaký Arijci 
egyptští, Arijci čínští, všichni to výbojci, zanechali v paměti ostatních národů. Byli postaveni 
nad řád lidský, byli zbožněni, lid sám se prohlašoval menším před nimi, a tak jako už jsem 
řekl, takovýmto chápáním věcí bylo dáno co náleželo prvotným národům čistého bílého 
plemene a bylo i dáno co náleželo davům nevalné hodnoty jakožto jejich nástupcům.  
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   Tož tedy Titanové opanovali severní Řecko. Jejich první hnutí směrem jižním bylo to, jež 
řídil Deukalion, veda do tohoto podniknutí tlupy domorodé, to jest lid jeho krvi cizí. On sám, 
jak patrno, byl už míšenec. A tak vlastně už nemáme co činit s Titany. Zůstávají v severních 
částech Helady, v Chaonii, Epiru, Makedonii, mísí se, vyhasínají: mizejí z jeviště, ale přece 
zanechávají a pojišťují zcela zvláštní hodnotu národnostem, mezi nimiž se rozplývají. Tyto 
národnosti stejně jako národnosti Thracie a Tauridy nebyly, jak už jsem povšechně uvedl, 
čistě žlutého plemene. Tehdy již keltické národy a slovanské národy řídily své kroky až k 
Černomoří, až k Řeckým horám, až k Adrijskému moři. Šli dokonce i dále. Veliká 
přemísťování severních bílých národů, kteří pod mocným úsilím mongolských davů, 
působícím na severu, přiměla Arijce bydlící jižněji na náhorních rovinách asijských, aby 
sestoupili podél hřebenů Hindu-Kohu, tu už projevovala svoje účinky, když Titanové se 
objevili za Thracií. Keltové, které nacházíme v 17. století př. Kr. pevně usazené v Galii, a 
Slované, které z důvodů, jež na příslušném místě uvedu, zřím ve Španělsku ještě před tímto 
údobím, opustili před staletími sibiřskou vlast a táhli podél horního břehu Černého moře. Ze 
všech těchto příčin jistou částí míšení na Titany působivších byla vnešena do tepen 
hellenských Arijců určitá dávka principů žlutých, zprostředkovaná národy znečištěnými 
důvěrnějším dotekem s mongolskými národy. 
  
   Po době Deukalionově, od 16. století př. Kr., kmeny usazené v Makedonii, Epiru, 
Akarnanii, Etolii, zkrátka na severu, sjednotily clo cela zvláštním způsobem rysy arijského 
charakteru a byly první, které uvedly ve známost jméno Hellenů. V tomto charakteru 
jmenovitě zářil duch bojovný. Thesalský hrdina, statečný bojovník lehké chůze zůstává 
vždycky prototypem hellenské srdnatosti. Tak jak nám jej Ilias líčí, je to bojovník mocný, 
nebezpečí milující, zápas pro zápas vyhledávající a ve svém náboženství věrnosti 
nesmlouvavý s úkolem, který si uložil. Je pomilováníhodný svými ušlechtilými city. Pro 
bouřlivé vášně, jež jej hubí, lidé ho litují. Je hoden  srovnání s vítězy indského období Šah-
namehu a písní hrdinských.  
 
   Energie byla hlavním rysem této rodiny. Tato ctnost, když ji vede a osvětluje inteligence, je 
všude předurčena pro dobytí svrchované moci. Sever Řecka vždycky dodával jihu nejlepší, 
nejodvážnější vojáky, nejčetnější a dlouho potom, když ostatek Řecka byl udušen pod živlem 
semitským, ještě pořád si udržoval semeniště udatných bojovníků. Jinak, dlužno to přiznat, 
obyvatelé těchto krajin, tak způsobilí pro zápasy a velení, pro organizování a správu, se nikdy 
nevyznamenávali v přemýšlení. U nich není umělců, sochařů, malířů, řečníků, poetů, ani 
slavných dějepisců. Vše, co lyrický genius mohl pro ně učinit bylo, že vystoupil až do Theb a 
stvořil jim tam Pindara. Dále se tento genius nedostal, protože plemeno k tomu nebylo a 
Pindar sám byl vzácná výjimka v celé Boeotii. Je známo, co Athéňané si myslívali o duchu 
potomků Kadmových: maje jazyk svázaný, myšlenku nerozvitou, přece jen rodil námezdné 
vojáky pro celou Asii a příležitostně dal i zrod velkému státníku hellenskému. Krev severního 
Řecka měla zde svou hranici.  
 
   Sever se tedy vyznačoval vždy vojenskými, ano i obhroublými pudy svých občanů a jejich 
praktickým duchem, podvojným to charakterem, pochodícím nesporně ze snoubení bílé 
podstaty s živly žlutými. Z toho pocházely ty veliké schopnosti užitkářské a ten nedostatek 
smyslné fantasie. Tak tu spatřujeme v částech Evropy, jež nejpůvodněji náležívaly do moci 
Hellenů, ten etnický a mravní protiklad toho, co jsme viděli v Indii, Persii, Egyptě. Použijeme 
tohoto kontrastu hned i pro národy jižního Řecka. Rozdíl bude nápadnější, přejdeme-li s 
pevniny na ostrovy a z ostrovtl do kolonií asijských.  
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   Použil jsem před chvílí Iliady pro charakterisování ducha arijského i zároveň finského 
severních Řeků. Ilias však mi nedá žádného příspěvku, hledám-li něco pro charakterisování 
arijsko-semitského ducha Řeků jižních a stačí mi k tomu účelu postavit proti Achillovi a 
Pyrrhovi moudrého Ulyssa6. Toť typ Řeka prosyceného fénicismem; to je muž, který by ve 
svém rodokmenu jmenoval více matek kananejských než arijských žen. Srdnatý, ale jen když 
je toho třeba, často záludný; jeho zlatý jazyk svádí neopatrného posluchače. Nižádná lež jej 
nezalekne, žádné taškářství jej neuvede do rozpaků, na žádnou proradnost nesedne, ví všecko. 
Jeho lehkost chápání je ohromující a jeho houževnatost v záludnostech nemá mezí. Sledujme 
jeho podobu dále. Semitská krev se v něm ozývá, když se nám jeví jako sochař: on sám si 
vytvořil svatební lože z olivovníku a toto dílo, vykládané zlatem a slonovinou, je mistrovskou 
prací. Takto, jsa výmluvný, umělecký, nebezpečný a poťouchlý, je to krajan, je to učedník 
kupce-piráta rodilého v Sidonu, je to syn senátora vládnoucího v Karthagu; kdežto jsa 
důmyslný, vynalézavý, neochvějný ve svých zámyslech, úspěšný v krocení svých vlastních i 
cizích vášní, umírněný chce-li to, skromný, protože nadutost je nepěkná zduřenina rozumu, 
tím vším je Arijec. Není pochybnosti, že Ulysses zvítězí nad Ajaxem, skutečným Arijcem 
finským.  
 
   Ten odstín řeckého typu, k němuž přísluší syn Laertův, má úspěch sice vyšší a rychlejší, ale 
také křehčí nežli jeho protivník. Sláva Řecka byla dílem frakce arijské, pokrevně zpřízněné se 
semitstvím; kdežto veliká vnější převaha vyplynula ze vlivu severských národů poněkud 
mongolizovaných.  
 
   Víme, že za časných dob, dlouho než prvé kmeny řeckých Arijců, pocházející ze smíšeniny 
domorodců a Titanů sestoupily do Attiky a na Pelopones, už dávno kananejští vystěhovalci 
řídili svoje lodice k těmto pobřežím. Dnes už se nevěří, že by mezi těmito cizinci byli bývali 
Egypťané, a to z důvodů nevyvratitelných. Lidé země Misr nekolonizovali: zůstávali doma, a 
to dokonce omezeni na hořejší tok Nilu a teprve poměrně pozdě sestoupili až k moři. Dolní 
část Delty byla obsazena národy plemene chamitského a semitského. Tu byla hlavní cesta pro 
výpravy do západní Afriky. JestIiže tedy - což nepopírám - přišly některé tlupy od strany 
egyptské do Řecka, pak to nebyli Egypťané: byli to sourodáci ostatních vetřelců, kteří se 
vzájemně dorozuměli a přihnali se od Fénicie ve velikém počtu. Všecka jména řeckých 
náčelníků, pokud nedělají dojem původních domorodých jmen, jsou jen semitská: Inachus, 
Azeus, Phégé, Niobe, Agenor, Kadmus, Kodrus. Uvádí se jedna výjimka nebo dvě: Foronéus, 
jejž odvozují od Phra egyptského a Apis. Ale Foroneus je syn Inachův, bratr Phégé, otec 
Nioby. Tak nacházíme tohoto hrdinu v jeho vlastní rodině obklopeného jmény čistě 
semitskými.  
 
   Srovnávalo se jméno Inachus se jménem Anak. Kdyby toto jméno - pokud se týče prvého 
krále Argolidy Inacha - mělo mít význam rasy, znamenalo by příbuzenství s kmenem oněch 
hanebně zpustlých čistě černých, kteří jako sesazení chananejští bloudili ve křovinách a 
ohrožovali krajiny Seir. Leč není tu valné pravděpodobnosti.  
 
   Kolonie přišlé od jihu a od východu se skládaly většinou z černých Chamitů a ze Semitů 
různě pomíšených. Stupně civilizace každé takové kolonie byly rozličné, a také rozmanitosti 
krve, způsobené těmito vpády do zemí řeckých byly nesmírné. Žádná jiná země v původních 
dobách neposkytuje více záchvatů etnických, náhlých přemísťování a několikanásobných 
stěhování. Lid sem přicházíval v tlupách, aby zas hned odešel anebo aby, zahlcen byv 
ostatními, se mezi vítězi hned ztratil i se svým jménem. Mezitím, kdy každou chvíli tlupy 

                                                 
6 Odyssea, pozn. vydavatele 
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přetížené černou krví přicházely z ostrovů nebo z pevniny asijské, jiného druhu davy smíšené 
se žlutým živlem, Slované, Keltové sestupovaly od severu pod nejrůznějšími jmény s tlumem 
zcela zvláštních myšlenek. Aby se vysvětlil takový sběh tolika národností na jediném úzkém a 
skoro od světa odděleném poloostrově, dlužno vzpomenout toho, jaké nesmírné poruchy 
způsoboval vír finských národů v severských končinách pevniny. Bojovníci, přicházející z 
Thesalie a Makedonie do útulků v Akarnanii byli přímými obětmi několikerých přepadení a 
právě tak černí Chamité a Semité, přišlí od východu a od jihu prchali před podobnými 
strázněmi a jdouce do Řecka, opouštěli svoje území, jež se stala kořistí vpádů hebrejských 
nebo arabských, či zkrátka chaldejských v různých dobách.  
 
   Tato vojska přemožených uprchlíkú s mečem v ruce na Peloponesu, v Attice, v Argolidě, v 
Boeotii, v Arkadii se často střetla a pouštěla se v boj. Z takovýchto bojů zase povstávali noví 
vítězové a noví poražení, znova tu byly kmeny poražené a zahnané tak, že po bojích hlučící 
roje zase odcházely k západu na Sicilii, do ltalie, Ilyrie nebo se vracely na pobřeží Asie 
pokusit se tam o lepší štěstí. Helada se tu podobala hlubokým tůním, vymletým ve dně řečiště, 
do nichž vody proudem tlačené se hrnou v mohutných vlnách a zase proudí z nich velikými 
víry. Bez odpočinku a bez přestávky. Sotva byly zahájeny hrdinské doby, sotva epopej žvatlá 
svoje první zkazky a opovrhujíc lidmi s bohy se laská, už tu násilné útoky, vyhánění celých 
kmenů ze země a revoluce začaly. Potom když múza s nebe země se dotýká, mluví 
chladnokrevněji a slovy, jež rozum může chápat; ukazuje nám řecké národy, složené asi takto: 
  

1) Hellenové, Arijci, pozměnění živly žlutými, ale s velikou převahou živlu bílého a 
slabou příbuzností semitskou 

2) Domorodci, lid slovansko-keltický, nasycený do žluta 
3) Thrákové, Arijci (míšení Keltové a Slované) 
4) Féničané, Chamité černí 
5) Arabové a Hebrejci, Semité velmi míšení 
6) Palestinci (Filištíni), poměrně čistí Semité 
7) Libyjci, Chamité skoro černí 
8) Kréťané a ostatní ostrované, Semité podobní  Filištínům 

 
   K tomuto obrazu je třeba poznamenat, že neobsahuje, správně řečeno, ani jeden prvek čistý. 
Ze sedmi šest jich obsahuje v rozličných stupních prvky tmavé pleti; dva z nich mají prvky 
žluté; dva členy ještě obsahují bílý prvek přejatý od bílých Chamitů a tedy velmi oslabený; tři 
z nich jej mají od větve semitské, dva ostatní z větve arijské; konečně tři členy sjednocují oba 
poslední zdroje. Z toho odvozuji tyto důsledky: 
  
   Bílý živel převládá a arijský prvek se dělí o vliv se semitským se zřetelem na to, že vpády 
Arijců hellenských, ježto byly četnější, vytvořily základ národního lidu. Nicméně hojnost 
semitské krve je taková, v některých místech zvlášť, že nelze této krvi odmítnout význačný 
vliv a jí jmenovitě přináleží iniciativa, mírněná vlivem arijským, opřeným o soubor žlutý. 
Samozřejmě při tomto posuzování jde o Řecko jižní, Atiku, Pelopones, kolonie, o Řecko 
umělecké a Řecko vzdělané i učené. Na severu živel tmavé pleti chybí skoro úplně. Také v 
dobách blízkých válce Trojské o tyto oblasti se zajímali jižní Řekové daleko méně nežli o 
krajiny asijské.  
 
   Skutečně v této době a v dobách kdy Herodot psával, Řecko bylo zemí asijskou a politika, 
jež je nejvíce zajímala, byla sestavována na dvoře velikého krále. Vše, co se týkalo vnitřních 
věcí Řecka zvětšeno, zušlechtěno v našich očích překrásným způsobem, jímž nám tyto zkazky 
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byly uchovány, bylo vlastně dosti podružné ve srovnání s událostmi vnějšími, jejichž hybné 
páky zůstávaly v rukách perských.  
 
   Od té doby, kdy Egypt klesl do pořadí provincie podrobené státům Achajmenovců, nebylo 
dvou civilizací v západním světě jako druhdy. Soupeřství Eufratu a Nilu přestalo; nic už 
nebylo asyrského nebo egyptského a na místě toho obojího kompromis, pro který nemám 
jiného jména než asiatština. Nicméně veliká část v tom náležela ještě živlu asyrskému. 
Peršané, nemnoho četní, nepřeměnili tento princip, ba ani neobnovili. Jejich ruka nebyla 
shledána dost mocnou, aby mu dala impuls, jejž dynastie chaldejské rovněž nemohly dodat a 
egyptská sešlá vetchost byvši zasažena tímto zpuchřelým kolosem, se rozpadla na prach a 
smísila se s ním. Byla ve světě jinaká civilisace, jež by zaujala místo bývalých zápasníků?  
 
   Nikterak: Řecko nebylo vzhledem k Asyrii originální kulturou jako Egypt a jakkoli jeho 
inteligence měla odstíny velmi speciální, přece jen většinou prvky, které ji tvořily, se stejným 
smyslem a stejnou hodnotou se vyskytovaly u semitských národů na pobřeží Středozemního 
moře. To je pravda důkazů nepotřebující.  
 
   Ve svém vlastním mínění Řekové přikládali daleko větší důležitost tomu, co nazývali asi ve 
svém jazyku vymožeností civilizace, to jest dovozu bohů, dogmat, obřadů asijských a 
obludných snů posbíraných u sousedů, nežli arijské prostotě, hlásané kdysi jejich mužnými 
předky. Rádi vyzvídali, co se myslilo a dělo v Asii. Jak jen mohli, vměšovali se do záležitostí, 
zájmů, potyček velké pevniny a jakkoli proniknuti přesvědčením o své vlastní důležitosti, jak 
se patří na každý malý národ, a jakkoli nazývali celý ostatní svět barbarským, přece jen jejich 
zraky se neodvracely od Asie. Pokud Asyrové bývali neodvislí, Řekové slabí a vzdálení, 
bývali považováni za málo důležité ve světě; ale když vývoj hellenský se vytvářel současně s 
velikými úspěchy Arijců iranských, tož v této době před novými pány přední Asie měli na 
vybranou mezi nepřátelstvím nebo poddajností. O volbě rozhodla jejich slabost. Přijali 
vítězný, panovačný, nezadržitelný vliv velkého krále a žili v ovzduší jeho moci, a ne-li ve 
stavu jeho poddaných, aspoň ve stavu chráněnců. 
  
   Vše, pravím, je k tomu mělo. Příbuznost s Asiaty byla úzká; civilizace skoro shodná co do 
základů a konečně bez dobré vůle Peršanů by bylo bývalo veta po koloniích ionských, 
vždycky a důsledně odedávna udržovaných politikou vladařů asyrských. Nu, a od šťastných 
osudů kolonií závisely osudy metropolí. Byla tu tedy shoda mezi Arijci řeckými a Arijci 
iranskými.  
 
   Společným poutem byl živel semitský, nad nímž panovali každý u sebe, jenž však dříve či 
později tou či onou cestou je měl tak jako tak pohltit ve své ucelivší se jednotě. Může se zdát 
zvláštním, pravím-li, že řečtí Arijci panovali vůbec ve své zemi nad principem semitským, 
když jsem právě dokázal, že tvořil většinu jejich civilizace. Abych vyvrátil tento zdánlivý 
rozpor, stačí mi připomenout výhradu nahoře poznamenanou. Uváděje, že řecká kultura byla 
hlavně původu semitského, vynechal jsem jistý dřívější stav, jejž nyní podrobím rozboru; ten 
obsahuje se třemi prvky úplně a cele arijskými prvotnou historii hellenismu epického. Ony 
prvky jsou: Myšlenka vladařská, vloha vojenská, a zvláštní druh literárního ducha. Všecky 
tyto tři prvky vyplývají ze snoubení oněch obou pudů arijských: rozumování a vynalézání 
užitečností.  
 
   Základem vladařské nauky Arijců hellenských byla osobní svoboda. Vše, co mohlo 
zaručovat toto právo v rozsahu co největším bylo dobré a správné. Co ji omezovalo, bylo 
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odmítáno. Tak smýšleli, tak cítili hrdinové Homérovi: s tím se shledáváme teprve na počátku 
společností arijských. 
  
   Na úsvitu věků hrdinských a i dlouho po tom jsou státy řecké spravovány podle vzorů a 
názorů, zachovávaných již v Indii, Persii a i trochu v počátcích u společnosti čínské, to jest 
mají vládu monarchickou, omezenou mocí rodinných pohlavárů, mocí tradicionelní a 
předpisy náboženskými. Z toho se vidí hodně národního rozptýlení, znatelné stopy feudální 
hierarchie tak arijské, účinného to prostředku proti hlavním nevýhodám drobení, jež je 
důsledkem ducha neodvislého. Není nikdo víc pod dozorem nežli Agamemnon při výkonu 
svého práva; není nikdo omezenější ve své moci nežli obratný panovník na Ithace. Veřejné 
mínění je směrodatné v těchto velikých vesnicích,7 kde asi není novin, ale kde ctižádostivci 
více nebo méně výmluvní vždycky se starali o rozvíření záležitostí. Aby se dobře pochopilo, 
co byl řecký král při potyčce s vládními nesnázemi, je nejlépe všimnout si státního převratu 
Ulyssova proti ženichům Penelopy. Tam se vidí, na jaké ožehavé půdě bylo zápolit knížecí 
pravomoci i když měla na své straně lid a právo.  
 
   V takovéto živé, mladé a hrdé společnosti arijské nadání dávalo vzněty epické poezii. 
Hymny k bohům bývaly spíše přednesem nebo deklamací než poetickým výlevem. Den 
lyrismu ještě nepřišel. Řecký hrdina bojoval na voze arijském, maje po boku zbrojnoše 
ušlechtilé krve, často královského, hodně podobného sutovi brahmanskému a jeho bohové 
byli bohové-duchové, ne úplně jasně vyjádření, nečetní a snadno převeditelní na jednoho, z 
nějž bylo ještě cítit původ jejich od hor himalajských. 
  
   V tomto prastarém údobí civilizační mohoucnost podněcovací nesídlila na jihu: vyzařovala 
od severu. Vycházela z Thracie s Orfeem, s Linem, Museem. Řečtí bojovníci byli velké 
postavy, bílí a plavovlasí. Uhrančivost jejich očí pocházela od azuru a tato vzpomínka 
ovládala tak myšlenky příštích pokolení, že když černý polytheismus zavalil spolu s vlivem 
vystěhovalců semitských všecky kraje a všecky duše a postavil svoje svatyně na místech 
prostých modliteben, s nimiž se druhdy předkové spokojovávali, tu nejvyšším výrazem krásy, 
majestátní moci pro Olympany bylo napodobení typu arijského, s očima modrýma, vlasy 
plavými, pletí bílou, postavou vysokou, vyvinutou, svižnou.  
 
   Jiný ještě pozoruhodný znak shodnosti s pojmy indskými a asyrskými: V Indii, v Asyrii v 
Egyptě se udržovala myšlenka, že bílí lidé jsou bohové nebo jimi mohou být a připouštěla se 
možnost boje a i vítězství bílých bojovníků proti mocnostem nebeským. Tytéž představy 
shledáváme zakořeněny v řeckých společnostech prvotných, jak už j sem to uvedl při 
Titanech, a opakuji to zde o Deukalionidech, jejich přímých potomcích. Tito stateční muži 
bojují udatně s nadpřirozenými bytostmi a se zosobněnými silami přírody. Diomedes zraňuje 
Venuši; Herkules pobíjí posvátné ptáky jezera Stymfalského, rdousí obry, syny to země a 
třese klenbami pekelných paláců; Theseus, jak běhá světem drže meč v ruce, se nám zdá 
Skandinávcem. Jedním slovem řečtí Arijci, jako všichni jejich příbuzní, mají tak vznešené 
pojetí o právu moci, že se jim zdá, že legitimně mohou se domáhat všeho nebo že si vše smějí 
vybojovat. 
  
   Muži tak ctižádostiví, slávychtiví a svobodomyslní arci měli snahu vynikat jedni nad druhé 
a vyžadovali zvláštních ohledů. Nestačil jim jen omezovací vliv na výkon sociální moci, a 

                                                 
7 Athény začaly tím, že byly shlukem několika dědin. Sparta byla souborem 5 městysů a nikdy vůbec 
nebyla městem. Mantinea rovněž; Tegea měla 8 takových vsí; Dymé v Achaji a Elis také; podobně 
Megara a Tanagra. 
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nestačila jim odvislost jeho od hlasování; chtěli, aby se s nimi počítalo, aby byli ctěni, váženi 
a to nejen jako Arijci svobodní bojovníci, nýbrž ve množství bojovníků jako lidé svobodní a 
jednotliví výtečníci. Tato všeobecná snaha nutila každého do velikých úsilí, a protože 
předsevzatého úkolu bylo možno dosíci jen tím způsobem, že každý ze zápasících musel být 
Arijcem jak jen možno vzorným, že musel mít co nejvíce plemenných ctností, přikládal se 
veliký význam čistotě rodových posloupností.  
 
   Prodlením dob historických se tento názor zvrátil. Ten rod byl považován za dostatečně 
vznešený, který byl starý. A tu se pak rody honosívaly tím, že prokazovaly původ asijský.8 
Ale při počátcích národního života býval jedinou zárukou nepopiratelné vznešenosti jen 
chlubný průkaz o arijském původu. Přesvědčení o neobyčejné výtečnosti plemenné bylo 
obecné nejen u prvotných Řeků, nýbrž i u všech rodin bílého plemene. To je pudový cit, se 
kterým se nesetkáváme v té ucelené podobě nikde jinde než v tomto okruhu a jenž se tam 
mění mísením s plemenem žlutým a černým, kterýmž plemenům vždycky býval cizím.  
 
   Takto tedy řecká společnost, velmi mladá ještě, se rozřaďovala podle povýšenosti rodové. 
Vedle svobody, svobody hellenských Arijců žárlivě hájené, není ani stínu po nějaké rovnosti 
mezi ostatními majetníky půdy a těmito udatnými pány. Vladařské žezlo, jakkoliv udílené 
volebně, z úcty k slavným rodům našlo vždycky cestu, jak to zařídit, aby bylo předáváno 
výlučně ze slavného rodu do jiného slavného rodu. V jistých věcech dokonce myšlenka 
svrchovanosti druhu, posvěcená svrchovaností rodovou vedla řecké Arijce k podobným 
výsledkům, jež jsme viděli v Egyptě a v Indii, to jest, že také oni znali rozhraničení kast a 
zákonné zákazy smíšených manželství. A ještě více; dbali těchto zákonů až do samého konce 
svého života politického. Uvádějí se domy kněžské, jejichž příslušníci vstupovali v 
manželství jen mezi sebou a zákon býval vždy krutý k potomstvu občanů, kteří pojali za 
manželku cizinku. Ale hned řeknu, že příslušné kárné prostředky bývaly velmi slabé. 
Rozhodně asi nebyly takového dosahu jako bývaly v Egyptě a v Aryavartě. Oproti starým 
civilizacím rasa řecko-arijská přes všechno sebevědomí a vědomí schopnosti a vznešenosti 
nad semitským lidem, jenž ji obklopoval a pronikal se všech stran, byla přece jen ke své 
škodě příliš nezkušená a nemoudrá. Příslušníci starých kultur tu k jejímu neprospěchu měli 
vnější povýšenost, která nepřipouštěla nějaký posměšek anebo opovrhování jejich 
manželskou nabídkou. Soustava kastovní tu zůstala vždycky jen v zárodečném stavu a 
nemohla se rozvinout. Hellenismus míval mnohé zájmy na mesaliancích a někdy se ani 
nemohl ubránit a připouštěl je. V tomto směru jeho situace se podobala mnoho situaci 
Germánů. 
  
   Ať tomu jakkoli, myšlenka o vznešeném šlechtictví se u řeckých Arijců projevovala velmi 
silně. Třídění mívalo vždy za základ hodnotu té které posloupnosti; osobní ctnost a zásluhy 
přicházely v úvahu až potom. Proto opakuji; rovnost byla úplně zavrhována. Každý se cítil 
hrdým sám svou bytostí a nechtěl být pomíchán nikterak s davem. 
  
   A stejně jako každý stál na tom, aby byl svoboden, ctěn, obdivován, právě tak každý toužil 
po tom, aby mohl co nej více rozkazovat. Zdá se, že takováto snaha bývala nesnadno 
uskutečnitelná ve společnosti takto utvářené a že i král sám, on, pastýř lidu, dříve nežli 
vyjádřil svůj názor, míval za povinnost pozeptat se napřed, zda tento názor se líbil bohům, 
kněžím, lidem urozeným, bojovníkům a většině národa. Na štěstí byly tu i jiné prostředky; 
byli tu otroci, a konečně také cizinci. Podívejme se napřed, co býval otrok. 

                                                 
8 Některé rody athénské, jak se zdá, prokázaly takový původ. Gefyrové, z nichž pocházel Harmodius a 
Aristogeiton, měly jméno kananejské geber, geberim, což znamená silný, mocný, pohlavár. 



 22 

  
   Předně tvor takto porobený nenáležel nikdy mezi městské obyvatele. Každý člověk, zrozený 
na posvátné půdě a ze svobodných rodičů, měl nezadatelné právo aby žil také svobodně. 
Jakékoli porobení tu bylo nezákonné, neslo sebou charakter zločinnosti, bylo nemyslitelné, 
zkrátka neexistovalo. Uváží-li se tu, že takové prapůvodní město vždy bylo obydleno jen 
zvláštním kmenem nebo národem, a že takový kmen se považoval za jediný svého druhu, že 
viděl svět jen sám v sobě, dlužno spatřovat prohlášení principu v tomto základním předpise: 
Bílý člověk je stvořen jen pro neodvislost a panování; nemá být podřízen co do svých činů 
rozkazům nikoho jiného. 
  
   Tento zákon není patrně nějakým místním vynálezem. Přicházíme na něj znovu jinde, znovu 
jej zříme ve všech společenstevních zřízeních bílého rodu, takže bude dobře, přihlédnout k 
němu blíže a podrobně. Z něj vyvozuji, že podle tohoto názoru nebylo dovoleno porobit 
člověka bílého, to jest člověka a že když zotročení se omezovalo na jedince druhu černého 
nebo žlutého, nezakládalo nijak přestupek tohoto přirozeného dogmatu. 
  
   Protože po rozdělení různých potomstev bílých každý z národů se považoval ve svém 
osamocení mezi davy nižšími nebo míšeneckými za jediného představitele lidského rodu, 
nerozpakoval se použíti předností své moci a síly v celém rozsahu i na příbuzné, s nimiž se 
srazil a jež nepovažoval za příbuzné, ježto příslušeli k jiným větvím. A tak, jakkoli nemělo 
být otroků než černých a žlutých, přece jen se vyskytovali míšenečtí a i bílí nepěkným 
porušením starého předpisu, jemuž byl význam změněn tím, že jeho dobrodiní bylo 
vztahováno pouze na členy města.  
 
   Že tento výklad je správný dokazuje nepopiratelně to, že podle širšího pojetí od velmi dávna 
obvyklého nechtíval nikdo za otroky obyvatele kolonií, ani žádné spojence, ani nikoho z 
národů, k nimž poutal závazek vzájemného pohostinství; a později ještě podle jiného pravidla, 
jež z hlediska původního zákona a v jistém etnickém smyslu bylo jen libovolným 
přizpůsobením, se rozšířila tato výluka na všecky národy řecké. 
  
   Vidím v tom důvod, proč ve střední Asii bílí národové v době, kdy ještě bývali pospolu, 
zakazovali mít v majetku svoje sourodáky, to jest lidi bílé; a řečtí Arijci nezachovávající 
důsledně tento praprvotný zákon, nedovolovali pak ujařmovat jen svoje sourodé krajany, tj. 
svoje spoluobčany.  
 
   Oproti tomu situace prvních vlastníků Hellady, tj. například Helotů a Penestů byla jiná než u 
otroků a podobala se spíše nevolnictví. Zásadní rozdíl byl ten, že lid poddaný neobýval v 
příbytcích bojovníků,9 v čemž tu byla obdoba s otroky: bydlel pod svými střechami, 
vzdělávaje půdu a platě dávky srovnatelné se středověkými platy nevolníků. Abych dokončil 
porovnání, uvedu, že nad těmito nevolníky bylo ještě jakési občanstvo, rovněž vyřaděné z 
práv politických, ale bohatší než selské třídy a těšící se lepšímu zacházení. Tito lidé 
Perrhebes a Magnetes v Thesalii, a v Lakonii Periœkes jistě pocházeli z různých kategorií 
přemožených národů. Nebo spíše bývali z vyšších tříd rozpadlé společnosti nebo to byli lidé, 
kteří se dobrovolně vzdali nebo kteří kapitulovali. 
  

                                                 
9 Tyto příbytky byly rytířské pevnůstky, okolo nichž byly chalupy. Bývaly zřizovány na výšinách z 
nesmírných kusů kamene. Města v pravém smyslu slova pravděpodobně byla dílem kolonistů 
kananejských.   
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   Zdomácnělí cizinci měli podobná práva; ale celkem otroci, pénestové, periœkové, cizinci, 
nesli tíhu hellenské svrchovanosti. 
  
   Taková byla zřízení, kterými řečtí Arijci, tak zamilovaní do své osobní svobody a tak žárliví 
si ji zachovat jedni oproti druhým, ukájeli uvnitř státu mimo doby válečné a mimo výboj svoji 
potřebu panovačnickou. Bojovník ve svém domě byl králem. Jeho arijská družka všemi i jím 
samým ctěná, měla také svobodné slovo před pastýřem národa. Klytaimnestře podobna, 
bývala řecká paní dost povýšená. Když se někdo dotknul jejích citů, dovedla trestat jako dcera 
Tyndarova. Heroina těchto prvotných dob je hrdá žena plavovlasá, s modrýma očima, bílýma 
rukama, taková, jako jsme ji viděli po boku Pandavů, a se kterými se zase shledáme u Keltů a 
v lesích germánských. Nějaké trpné poslušnosti neznala.  
 
   Tato ušlechtilá a velkodušná bytost, sedící naproti svému bojovnému manželu u domácího 
krbu, bývala obklopena dětmi, poddanými - až i životem - do vůle otcovské. Synové a dcery 
byli v domě prvním stupněm poddanským: nebývalo zvykem, aby děti dělaly nějaké výklady 
a rozklady. Ale když jednou syn odešel z rodinného příbytku, mohl založit svou novou 
domácí svrchovanost a provozoval dále to, čemu se naučil. Po dětech přišli otroci; v jejich 
poddanství nebývalo nic obzvláště trapného. Ať už byli koupeni za nějakou váhu zlata nebo 
stříbra nebo směněni za býčka či jalůvku, nebo že je válečný osud vehnal do rukou vítězů jako 
trosečníky nějakého přepadení, otroci bývali spíše poddanými nežli tvory vydanými zvůli 
majetníka.  
 
   Ostatně jeden z nápadných rysů mladých společností je neporozumění pro činnost 
produktivní a tato šťastná nevědomost mírnila osud otroků. Buď jako nevolníci pásali stáda na 
březích Peneu a Achelou nebo uvnitř zemanského domu poklízeli a konali běžné práce; toho, 
co se od nich žádávalo bylo celkem málo, protože jejich páni mívali malé potřeby. Jídla 
bývala rychle připravována. Pán domu pravidelně sám vlastní rukou porážel býky nebo 
skopce a házel je rozčtvrcené do bronzových kotlů. Míval z toho potěšení. Byla v tom jakási 
zdvořilost, když se nenechávala péče o blahobyt hostů v rukách služebných. Byla-li nějaká 
tesařská nebo zednická práce v domě, neštítil se vzít do ruky sekeru nebo zednickou lžíci. Ani 
když šlo o hlídání stáda, nevzpěčoval se tomu. Také péčí o stromoví ovocné se zabýval a 
prořezával i čistil je. Zkrátka práce otroků se nekonávaly bez účasti válečníka, kdežto ženy, 
shromážděné kolem paní domu, tkaly s ní na téže stůčce plátna nebo připravovaly vlnu z 
téhož rouna.  
 
   Nic tedy tu neztěžovalo a nezhoršovalo životní podmínky otroka, protože každá práce tu 
byla čestná, kdyžtě na ní byl účasten pán domu. A pak tu bývala v domě stejnost jazyková a 
myšlenková. Bojovník toho mnohem více než jeho sluha o světě a o životě nevěděl. Přišel-li 
nějaký básník, nějaký cestující, nějaký mudrc, který po jídle něco vyprávěl pro poslouchanou, 
bývali otroci, shromáždění kolem ohniště, účastni takovéhoto vyučování. Jejich zkušenost se 
vyvíjela stejně jako moudrost nejlepšího bojovníka. Rady, jež jako stařec udílel otrok, bývaly 
přijímány z jeho úst jako by pocházely od člověka svobodného a vznešeného. 
  
   Co tedy zbývalo pánovi? Zbývaly mu všecky čestné výsady, a pak ještě skutečné výhody. 
Byl jediným mužem v domě, knězem krbu. Jedině on měl právo obětovat bohům. Hájil obec, 
a v plné zbroji a ve skvělém oděvu byl účasten obecné svobody a úcty, jež byla každému 
občanu vzdávána. Ale, ještě jednou opakuji, když nebyl povahy mimořádně kruté, neřádil-li 
ve svém domě jako smyslů zbavený, a nepodléhal-li ani mamonu ani násilnictví ze zvyku, 
snášel otrok vlastně jen tíhu nesvobody. Když bohové takovému služebníku dali moudrost 
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nebo nějaké nadání, ať pro krásu výtvarnou nebo pro krásu myšlenky, stával se rádcem, mohl 
i čelit odchylným názorům kohokoliv.  
 
   Takto řecký Arijec, doma svrchovaný, na veřejném náměstí svobodný, pravý feudální pán, 
vládl neomezeně svému okolí, dětem, poddaným, občanům. 
 
   Pokud trval vliv severu, setrvávaly věci skoro všude v této situaci; ale když asijským 
stěhováním, revolucemi všeho druhu uvnitř národa byly pokaleny původní vztahy a když 
semitský pud se začínal vtírat citelněji, jeviště se úplně změnilo. 
 
   Předně náboženství se zkomplikovalo. Už dávno prosté pojmy Arijců byly opuštěny. 
Bezpochyby byly změněny již v dobách, kdy Titanové začínali vnikat do Řecka. Ale věrouky, 
jež po nich následovaly, dosti ještě duchovního rázu, ztrácely půdu pod nohama čím dále tím 
více. Kronos, podle teologické říkanky uzurpátor žezla z ruky Urana, byl sesazen Jupiterem. 
Nesmírný počet svatyň a mnoho neznámých kněžstev našlo věřící, a nejpodivnější obřady 
přešly do všeobecné obliby. Ve školách se nazývá tato modlářská horečka aurorou civilizace. 
  
   Neodporuji tomu: je jisté, že duch asijský byl již tak zralý i zpuchřelý a duch řecko-arijský 
ještě tak nezkušený a nepovědomý si svých budoucích cest! Také ještě unavený a 
nespořádaný po dlouhé pouti, kterou jeho otcové právě vykonali přes daleké země, 
překonávajíce při tom mnoho dobrodružství, nemohl se ještě uklidnit a vytříbit. Nepochybuji, 
že by byl jednal lépe, kdyby byl měl dost času k poznání sebe sama, než upadl pod asyrský 
vliv a že tak by byl evropskou civilizaci předstihl. Byl by mohl uvést více své původnosti do 
osudů národů hellenských. Snad by nebyly jejich umělecké úspěchy tak velkolepé; ale jejich 
politika by byla důstojnější, méně pohnutá, ušlechtilejší, úctyhodnější, byla by déle potrvala. 
Nemohlo tomu však tak být, protože davy lidu řecko-arijského nebyly početně srovnatelné se 
spoustami přistěhovalců asijských. 
  
   Neuvádím letopočet revoluce citů a pudů, která se udála tehdy, když se pomísil arijský lid s 
kolonizátory semitskými, neuvádím, kdy se zařídili Dorové na Peloponesu nebo Ionové v 
Attice. Stačí mi vyjít od údobí, ve kterém výsledky všech těchto událostí změnily 
rovnovážnost plemen. V té době zanikl monarchický způsob vlády. Tento způsob kralování, 
vyrovnaného do rovnováhy s velikou osobní svobodou, v souladu s veřejnou mocí, už 
nevyhovoval vášnivému, nerozvážnému, nemírnému temperamentu míšeneckého plemene, 
jež tehdy povstalo. Teď bylo třeba něčeho nového. Asiatský duch byl s to uložit zbytku 
arijského ducha ústupek, vyhovující semitskému duchu a mohl - tak byl silný - ponechat 
svému společníku pouhé zdání, jímž by bylo učiněno zadost jeho tužbám po svobodnosti; 
neboť, když už něco neexistuje, vyzdvihují a zdůrazňují se pouhá slova. 
  
   Místo statického vyvážení se požadovala naprostá jednostrannost. Semitský duch pudil k 
naprostému absolutismu. Hnutí bylo neodolatelné. Šlo jen o to, ve kterých rukách má nyní 
sídlit moc. Svěřit ji, tak jak měla vypadat, nějakému králi nebo snad občanu nad jiné 
vznešenému, by bylo bývalo žádat nemožné od nestejnorodých skupin, nemajících dostatek 
jednoty, aby se mohly shodnout na tak úzkém území. Tato myšlenka se protivila liberálním 
tradicím Arijců. Semitský duch neměl dost silných důvodů, aby při ní setrvával: byl navyklý 
formám republikánským, platným na pobřeží Chanaan. Ostatně, neschopný sklonit se pod 
pravidelnou dědičnou dynastii, nepřál si nikterak nějakého zřízení, jež doma u nich nikdy 
nemívalo původ ve svobodné volbě lidu, nýbrž vždycky ve výboji a násilnostech a často v 
násilnostech cizozemců. Výjimku činím jedině s královstvím židovským. I napadlo je v 
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Řecku vytvořit pomyslnou osobnost, Vlast10 a bylo nařízeno občanu, aby obětoval této 
pomyslné bohyni při všem co je mu nejsvětějšího a nejstrašnějšího při zákoně, při 
nedotknutelnosti veřejného mínění, při všem vůbec veškeré svoje radosti, svoje myšlenky, 
zvyky, až i vztahy nejintimnější a nejpřirozenější náklonnosti a toto odříkání všech dnů při 
všem tom bylo jen skrovnou obětí oproti té druhé povinnosti, jež záležela v tom, že občan byl 
povinen dát na povel a bez odmlouvání svoji důstojnost, svůj majetek i svůj život, jakmile tato 
vlast usoudila, že je nutné to žádat.  
 
   Mladého jednotlivce vlast vyrvala domácí výchově a v gymnáziu jej vydala chlípným 
choutkám vychovatelů, jež sama zvolila. Když dospěl v muže, oženila jej, kdy se jí chtělo. 
Když se jí zachtělo, vzala mu ženu a dala ji jinému, přidělila mu děti, jež nebyly jeho anebo 
jeho vlastní děti se poslaly do jiné rodiny, jež byla na vymření, aby jí zachránily posloupnost. 
Měl-li nějaký nábytek, který se vlasti nelíbil co do tvaru, tu mu vlast pohoršlivý předmět ten 
zabavila a majetníka za to přísně potrestala. Když vaše lyra měla o nějakou strunu víc než se 
líbilo vlasti, poslala vás do vyhnanství. Konečně roznesla-li se pověst, že ubohý občan takto 
peskovaný hověl předobře neustálým, vytrvalým vrtochům svého nervozního a zahořklého 
despoty, čili mohlo-li se snad ne dokázat, nýbrž jen myslit, že je příliš, až přespříliš poctivý 
člověk, tu vlast, nemající už déle trpělivosti, dala mu žebráckou mošnu na hřbet a kázala jej 
vyvést, neplecháře nového druhu, na nejbližší hranici, řkouc mu: Jdi a ať se nikdy už nevrátíš.  
 
   Když proti takovýmto strašlivým požadavkům dotyčná oběť, trochu dotčená se pokusila 
vzpouzet, třeba jen pouhými slovy, pak tu byla smrt, mnohdy i s mukami, znectěním, se zcela 
jistou zkázou celé rodiny provinilce, jež jsouc odstrkována všemi ctnostnými lidmi nad 
zločinem pohoršenými, mohla se považovat za přešťastnou, unikla-li rozhořčení, kamenování 
a nožům pouličních vlastenců.  
 
   Ptáme se, zda za všecka tato veliká odpírání vlast poskytovala dostatečně skvělé odměny? 
Nepochybně ano: opravňovala dokonale každého, aby o sobě říkal hrdostí se třesa: Jsem 
Athéňan, nebo : Jsem Lakedemoňan, jsem z Arga, z Korintha, což byly tituly nade všecko 
vážené v dosahu deseti mil a které by byly stály v zemích řeckých a za jistých okolností 
výprask anebo provaz toho, kdo by se jimi byl chtěl neoprávněně chlubit. V každém případě 
takový přestupek zaručoval nenávist a opovržení. A aby ty výhody byly vrcholné, občan si 
nesmírně polibovával, že je svoboden, protože nebyl poddán žádnému člověku, a že plazí-li se 
před kým po zemi, že to je vlast, před kterou se klaní. Třetí a poslední výsada: poslouchal-li 
zákony z ciziny nepochodící, štěstí to úplně nezávislé od vnitřní hodnoty zákonodárství, tu to 
štěstí se nazývalo mít izonomii (soujmenovectví) a být považována za nesrovnatelného a 
nedostižného. To j sou všecky odměny za ta odpírání, jež jsem ještě ani všechna 
nevyjmenoval.  
 
   Konec konců slovo vlast nebylo nic než pomysl. Vlast nebyla z kostí a masa. Nemluvila, 
nekráčela, nevelela jasným hlasem a když kárala, nemohla se omluvit přímo kárané osobě. 
Zkušenost ukázala, že není horších tyranií než ty, které se provozují jen pro čistě čisté fikce, 
bytosti to přirozenosti neúprosné, nelítostné a nekonečně nestydaté ve svých vypínavostech. 
Proč to? Protože fikce, neschopné samy bdít nad svými zájmy, předávají svoje moci 
plnomocníkům. Tito, protože nejednají ze sobectví, nabývají tím právo dopouštět se 

                                                 
10 V našem období feudálním se neužívalo slova vlast, jež se teprve znovu objevilo, když vrstvy galo-
románské znovu zdvihly hlavu a znovu se uplatnily v politice. S jejich vítězstvím vlastenectví znovu 
přišlo ke cti. 
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největších nehorázností. Vždy jsou nevinnými, jakmile ťuknou na strunu modly, jejíž prý 
kněžími jsou.  
 
   Bylo však třeba představitelů pro tu vlast. Arijský cit, jenž nemohl odolat importaci této 
kananejské obludnosti, byl dost nakloněn svěřit takové nejvyšší poslání nejvznešenějším 
rodům ve státě, jak to bylo ve shodě s jeho přirozenými pojmy. Druhdy, ve skutečnosti nikdy, 
pokud býval sám svým pánem, nepřipouštíval, aby úctyhodností vynikající rody tvořily 
výhradní vládu nad občanstvem. Nyní již byl tak značně porušen, že snesl a strpěl nauky 
absolutistické a ať v novém zřízení byli zachováni nejvyšší úředníci, zvaní někdy králi, někdy 
archonty (bývali dva), nebo ať moc výkonná byla v rukou rady šlechty, vždy všemohoucnost 
vlasti udělená byla vykonávána jen náčelníky velikých rodin; zkrátka vláda řeckých měst se 
úplně vytvořila podle modelu měst fénických. 
  
   Nežli pokročíme dále, bude nutno vložit zde nesmírně důležitou úvahu. Vše, co tu 
předchází, se vztahuje na Řecko učené, vzdělané, civilizované a na polovic, více než na 
polovic už semitizované. Severního Řecka, v prvních staletích panujícího a v těchto dobách 
upadlého do stínu, ty události, které tu uvádím, se netýkají. Tato část území, zůstavší daleko 
arijštější nežli jiné kraje, měla již svoje hranice ustálené. Hranice jižní, napadená semitskými 
národy se poněkud vtlačila do území. Čím více se postupovalo k severu, tím více řecká krev 
tam byla zachovalejší a čistší. Ale celkem již Thesalie byla pomíšena a kdo chtěl vidět starý 
bývalý stav, byl nucen jít až do Makedonie a do Epiru. 
  
   Na severozápadě a severovýchodě také tyto provincie ztratily přátelské sousedství. 
Thrakové a Illyrové, napadení a přetvoření Slovany a Kelty, se nepočítali již za Arijce. 
Nicméně styk s jejich bílým živlem, pomíseným se žlutým, neměl pro severské Řeky takové 
horečné i zároveň oslabující následky, jež charakterisovaly asijské přimíšeniny jižní. 
  
   Takto ohraničeni, Makedonci a Epiroti se udrželi věrněji pudům původního plemene. I 
královská moc se u nich uchovala: republikánský způsob vlády jim byl neznámý právě tak 
jako upřílišená moc, propůjčovaná pomyslnému vladaři, nazývanému „vlast“. Zde v těchto 
nechlubných končinách se neprovozovala attická veledokonalost. Oproti tomu se tu panovalo 
ušlechtile podle zásad svobody, jež měly do sebe více skutečné užitečnosti o to, oč měly méně 
troufalosti. Tito lidé nenadělali tolik hluku o sobě; leč i tu se někdy žívalo z katastrofy do 
katastrofy. Zkrátka i v dobách, kdy Řekové jižní, mající nemnoho ponětí o nečistotě své krve, 
se ptávali mezi sebou; zda skutečně ti Makedonci a jejich spojenci stojí za to, aby byli 
považováni za krajany a ne za polobarbary, přece jen se neopovážili upírat těmto národům 
velikou a skvělou srdnatost a válečnickou schopnost. Tyto nemnoho vážené národy měly ještě 
jednu dobrou vlastnost, které tehdy si málo kdo všimnul, která však sama sebou později měla 
býti velmi důležitá: totiž tu, že Makedonci měli soudržnost a přitažlivou sílu, jež se úspěšně 
uplatňovaly: Makedonci pomalu se snažili zvětšovat okruh své moci a přivtělovat národy 
sousední, kdežto Řecko semitské nedovedlo při všech těch proudech své krve svařit a slít v 
jeden celek rozptýlené hašteřivé národnosti. Po této stránce severní Řekové sledovali (a i ze 
stejných etnických důvodů) osudy svých příbuzných, Arijců iranských, jež jsme rovněž zřeli, 
kterak se právě tak soustřeďovali a nabalovali kolem sebe sousední národy prve nežli se 
pustili do výbojů se státy asyrskými. Tak tedy pochodeň arijská, míním tím pochodeň 
politická, doutnala skutečně jakkoli bez jasu a záře v makedonských horách. Hledáme-li ji po 
celém Řecku, jen tam ji nalezneme.  
 
   Vracím se k jihu. Absolutní moc vlasti byla tedy vložena do rukou aristokratických útvarů, 
těm nejlepším mužům podle řeckého způsobu mluvy a oni ji provozovali tak, jak takový 
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způsob bez odmluvy může být provozován, stroze, zcela v duchu asijského pobřeží. Kdyby 
národy byly bývaly ještě arijské, byly by z toho vznikly velké záchvaty a po jisté době pokusů 
bylo by plemeno jednosvorně svrhlo vládu špatně pro ně utvářenou. Ale dav, již semitský víc 
než na polovic, už neměl takové ušlechtilosti. Už nikdy podstata lidu jí nedocílila a nikdy také 
potom nebylo v Řecku až do posledních dnů žádné vzpoury ani v lidu ani ve vedoucích 
rodech proti vládám svévolným. Všecko se točívalo jen kolem otázky podružné, komu má být 
svěřena všemohoucnost.  
 
   Vznešené rody těžíce z práva prvního záborce opíraly svoje nároky o tradicionelní 
majetnictví a zkusily, jak tato nauka je těžko udržitelná vůči stálému nebezpečí, tkvícímu v 
samém zdroji soustavy, která se zrodila z absolutismu. Každá násilná věc obsahuje jistou 
zvláštní sílu, a tato síla už svým upotřebením anebo úchylkami, jež způsobuje, vyvolává různá 
nebezpečí, kterým se lze vyhnout jen neustálým napětím. Jediný prostředek jak uskutečnit 
nehybnost, je energické soustředění. Proto všemohoucnost vlasti, svěřená do rukou jisté 
skupiny, tíhla k tomu, aby se soustředila v ruce jediného člověka. Aby bylo zdoláno celé 
mračno nepříjemností, bylo nutno vrhnout se do jiné nesnáze, velmi zhoubné, nenáviděné, 
proklínané všemi pokoleními, jež se nazývala tyranie.  
 
   Původ a založení tyranie bylo možné snadno objevit a předvídat, ale nesnadné jí zabránit. 
Poněvadž pro samé předstihování jednotlivých měst vlast byla ohrožována, nebyla už rada 
šlechty schopna čelit krizi: tu pak jediný občan, který ať už tak či onak soustředil v sobě moc 
vladařskou. A hned se každý mohl ptát, zda byl ochoten, když nebezpečí pominulo, 
takovéhoto přenesení moci se vzdát a místo, aby rozechvíval všechny občany, aby se třásl 
sám z té přemíry dobra, jež svou vládou vykonal pro vlast.  
 
   Jiný případ: Některý občan byl bohatý, mocný a vážený; jeho vysoké postavení vrhalo stín 
na šlechtu. Bylo možné znamenat něco jako nedůvěru. Když takový muž nebyl přímo slepý, 
musel vidět, že jednoho dne mu bude nastražena léčka, do které by upadl a stal by se tak obětí 
psanectví, jež by bylo úměrné jeho zásluhám, jeho majetku a jeho důvěře. Čím více 
prostředků míval ke svržení legitimované autority a k zabrání jejího místa, tím více důvodů 
měl, aby to provedl. I kdyby nebyl býval ctižádostivý, šlo tu o jeho majetek a o jeho hlavu.11 
Z toho plyne, že tak zvaný republikánský stav řeckých měst býval takřka nepřetržitě kalen 
nevyhnutelnými případy tyranidy a tak nakonec to, co mělo býti výjimkou, bývalo pravidlem. 
 
   Jak začal tyran vládnout, stěžovalo se na mnohé, co se za vlády legální nepozorovalo: 
najednou se vidělo, že vláda je příliš přísná, plná zvůle, upadající; a důvodně byla 
prohlašována za odlišnou od pravidelné organizace Makedonců a Peršanů, kdežto kralovláda, 
stanovená a vymezená zákony, byla ve shodě s mravy a zájmy plemen spravovaných. 
  
   Když už obyvatelstvo bylo tak přísným pro uchvatitele moci, mělo pomyslit, že moc tyranů 
nebyla rozšířením bývalé moci: nebylo to nic jiného než práva, jimiž se vlast vždy pyšnívala. 
Tyran, ať byl jakkoli zlý, nebyl by měl nápad něco dělat, co už nebývalo praktikováno za 
normální správy. Jeho předpisy se mohly zdát absurdní nebo týravé; ale vlast přece je první 
vynalezla! Tyran se nespouštíval na žádnou pěšinku, kterou už by nebyli vyšlapali 
republikánští rádcové.  

                                                 
11 Pokud republiky bývaly aristokratické a tam kde aristokratickými zůstaly, tyrani pocházeli z 

domů šlechtických. Demokratický režim dal vznik tyranům z liberálních předáků lidu, kteří se 
jmenovali Aesymnetes a bývali většinou lidé duchaplní a dobří řečníci a přátelé umění. S demagogií 
začali růst tyrani jako houby po dešti.  
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Poukazovalo se na to, že přílišnosti byly jen k užitku uchvatitele, kdežto oběti, které žádali 
panovníci plurální, šly ve prospěch všeobecného blaha. Tato námitka je dosti prázdná. 
Zákonné vlády, i když se skládaly ze sboru mužů, přece jen byly shromážděním bez uzdy pro 
vášně, marnivosti, ctižádostivosti a předsudky lidské. Útlak jimi působený byl právě takového 
druhu jako útlak samojediného vladaře; takový útlak byl stejně nemravný a ponižující pro 
dotyčné oběti. Nezáleží mnoho na tom, je-li to Peisistratos nebo Alkméonidi, kteří podle toho 
jak si usmyslí mne mohou okrást, znásilnit, zneuctít a zabít; jakmile vím, že se vznáší tak 
strašlivá moc nad mou hlavou, už se třesu a krčím se; ruce se mi bezděčně spínají k prosbě, už 
nejsem sebevědomým mužem, jejž rozum a vědomí rovnosti povznáší. Před takovým 
Peisistratem nenadálý vrtoch mne může zatratit; u takových Alkméonidů to záleží od nahodilé 
většiny. S tyranií nebo bez ní vláda řeckých měst byla strašlivá, zahanbující, protože ať padla 
do jakýchkoli rukou, nepředpokládala, že tu je nějaké právo spjaté s osobností jednotlivce 
ovládaného, ježto takováto vláda byla nad jakýmkoli zákonem přirozeným, v přímé linii 
odvozena z teorie asyrské a tkvící svými neviditelnými ale určitými prakořeny v ponižující 
mentalitě, pochodící od černé rasy. 
  
   Stávalo se, že tito tak zlořečení, tak nenávidění tyrani vládli mnohem vlídněji a moudřeji 
lidu nežli jejich shromáždění politická. Veden správným smyslem, jediný majetník 
absolutního práva se spokojí s určitou částí v této všemohoucnosti a nemívá ani zájmu na tom, 
ani záliby, aby napínal až na mez lomu svoje výsady. Tato šťastná zdrženlivost se 
nevyskytuje nikdy v tělesech ústavních, která oproti tomu bývají vždy náchylna zvětšovat jim 
příslušející pravomoci a v Řecku všecko k tomu svádělo, nic od toho neodrazovalo.  
 
   Přes všechny služby, které tyrani mohli prokázat, a přes všechnu vlídnost jejich jha otázka 
cti žádala, aby byli zlořečeni. Zřídkakdy se udrželi až do smrti, a ještě řidčeji jejich děti dědily 
žezlo vladařské. Nicméně i přes takovouto strašnou zkušenost povaha věcí chtěla tomu, že se 
stále vyskytovali noví tyrani na místo sesazených. Tu to, co právě jsem uvedl, se jeví 
pravdivým: vláda politická byla pravidlem, tyranida výjimkou a výjimka je daleko častější 
než pravidlo.  
 
   Mezitím co řecké země zkusily tolik strázně s uchováním nebo se znovudobytím zákonného 
stavu, semitský živel tam pořád mohutněl. Pokračoval, zrychloval se a měl přivodit ve státní 
konstituci podobné změny jako jsme viděli v městech fénických. Postupně všecky země byly 
jím získány. Nicméně nejprvněji ze všeho byla zasažena ionská sidliště na pobřeží a Atika.  
 
   Nepochybně velká přistěhovalectví, souborné kolonizace přestaly již dávno; ale místo nich 
nesmírně přibylo na mohutnosti usídlování jednotlivců všech tříd a stavů. Žárlivé výlučnictví 
měst, zrozené z podvědomého pocitu etnické znamenitosti nadarmo se pokoušelo odmítat 
každého nově přišlého, politicky bezprávného: nic nemohlo zastavit příliv cizí krve. 
Vcezovala se tisíci rozličnými cestami do tepen občanů. Nejvznešenější rodiny, už dosti 
míšenecké, nebyly-li přímo snad už semitské, jako Gefyrové, tratily stále více na hodnotě 
rodokmenové. Většinou již beztak vymřely; ostatek chudnul a upadal do ztravující záplavy 
lidu míšeneckého. Ten se množil všude vlivem čilého obchodu, zábav, míru i války. 
  
Aristokracie byla stále slabší. Střední vrstvy nabývaly na vlivu. Až jednoho dne se vynořila 
otázka, proč že by šlechtici byli představiteli vlasti a proč by jimi nemohli být bohatí také. 
Šlechta, je pravda, už neměla ušlechtilosti, protože mnoho měšťanů jí mělo tolik jako oni. 
Krev semitská převládala v chatrčích, ale zmohla se i v palácích. Z toho povstávaly prudké 
záchvaty a bohatí z nich vyšli jako vítězové. Ale sotvaže byli pány despotismus vlasti řídícími, 
sotvaže zahájili na místě svých vypuzených soupeřů věčnou a nešťastnou obranu zákonného 
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řádu proti bující tyranii, tu většina12 občanstva přišla na otázku, o níž náleželo rozhodovat 
mocným v zemi a shledala, že si také zaslouží aby panovala a na hlavu porazila timokracii 
(vládu lidí majetných). A jakmile jednou prostý lid vkročil na tento svah, stát už se nemohl 
udržet. Bylo patrné, že po chudých občanech přijdou se ucházet o přístup ke vládě 
poloobčané, pak usazení cizinci, pak otroci a nakonec chátra.  
 
   Pozastavme se tu na chvíli a pozorujme jinou tvář našeho námětu. Jediná a často rozhodující 
omluva, kterou může o svém vleklém trvání dát násilnický a zvůlný režim je ta, že tvrdí, že je 
nutno být silným, aby se mohlo zakročit proti cizině nebo vládnouti uvnitř. Mívala řecká 
soustava aspoň ten úspěch?  
 
   Měla řešit trojí nesnáz: předně tu, jež vyplývala z řecké situace vzhledem k ostatnímu 
civilizovanému světu, tj. k Asii; pak vztahy řeckých států mezi sebou; a konečně vnitřní 
politiku každého samostatného města pro sebe.  
 
   Víme již, že postoj celého Řecka vůči velikému králi byl plný pokory a poddanosti. 
Poselstva z Théb, ze Sparty, z Athén chodila do Sus, žádajíce nebo projednávajíce výnosy 
perského panovníka o různých rozmíškách řeckých měst mezi sebou. Dokonce se ani 
neběhávalo až k pánovi. Už i ochrana nějakého satrapa z pobřeží stačívala, aby zajistila 
politice nějakého místa převahu nad soupeři. Tisafernes nařídil, a nesmělé republiky tušíce 
důsledky neposlušnosti, poslouchaly Tisaferna. Tak tedy tato neobyčejná soustředěná státní 
síla nikterak se nestavěla proti semitské snaze a trpěla asijský vliv. Nebylo-li ještě Řecko 
připojeno k říši, bylo to tím, že ještě arijská krev měla s dostatek důvodů pro udržení národní 
separovanosti. Ale tento spásný prostředek se na jihu den ode dne vypotřebovával. V dálce 
svítal den, kdy Persie a Hellas budou jedno. 
  
   Se svými přepjatými předsudky o izonomii, řecká města, lpíce na svých drobných 
vlasteneckých despotismech, šla proti snahám arijským: nebyla tu vůbec otázka o seskupení 
vícera států v jediný, aby se tak zjednodušily vzájemné vztahy. Celé Řecko dělalo úplný opak 
toho, co se dělo v Makedonii. Žádné z měst nemyslilo na opanování většího území. Všechna 
města se chtěla hmotně obohatit a pro své sousedy měla v mysli jen zničení. Tak když 
Lakedemonské čety zvítězily, důsledek toho pro poražené byl ten, že pak rozmnožili řady 
otroků u vítěze. Je pak pochopitelné, že se každý bránil zuby nehty. Nějaké sdružení nebo 
splynutí nebylo možné. Ti elegantní Řekové doby Perikleovy chápali válku po divošsku. 
Pusté seče korunovaly všecka vítězství. Bylo skutečně pravda, že ta vlastenecká oddanost 
vedla všechna města jen k neplodným úspěchům a ke hrozným porážkám. Výsledkem 
úspěchu bylo zhroucení občanstva. Nebylo ani nejmenší naděje na nějaké dorozumění, ale za 
to tu byla jistota, že se nikdy nic velikého nezaloží.  
 
   A co byl výsledek takovéto vnitřní politiky? Viděli jsme to: za jedno desítiletí šest let 
tyranie, ostatní pak jen hádky, potyčky, psanectví a řeže mezi šlechtou a boháči, mezi boháči 
a lidem. Když v některém městě některá ze stran vítězila, tu jiná bloudila někde v sousedních 
městech, shánějíc nepřítele proti svému šťastnému odpůrci. Neustále řecký občan se vracel z 
vyhnanství nebo si balil ranec, aby šel do vyhnanství. A čeho docílila konec konců tato vláda 
neustále něco vymáhající, stále dokračující veřejnou mocí, tato mravní obludnost, jež 
představovala politickou soustavu, proslavenou tím, že nedbala práv jednotlivců? Toho, že 

                                                 
12 V Kumách každý muž, který měl koně, měl hlas ve shromáždění. V Efesu a v Erytrei, kde byl 
zaveden jakýsi režim poslanecký, tam poslanci z lidu seděli na stejné lavici se šlechtou. 
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perská moc rostla bez překážek, že podporovala neustálé národnostní drobení, které jakožto 
výsledek nerovných kombinací etnických prvků znemožňovalo řeckým národům kráčet a 
postupovat stejnoměrně. Pro samou úzkoprsost a krátkozrakost v každém městě nebylo nějaké 
sjednocení rasy možné. Po zlomení nebo ochromení výbojné moci na vnějšek se dostavovala 
organizační neschopnost vnitřní. To byl výsledek a aby byl po staletí obdivován, bylo k tomu 
třeba výmluvných dějepisců národních. Tito obratní a schopní umělci nesměli - nechtěli-li být 
považováni za blázny - se zmiňovat o pohoršlivém vlasteneckém despotismu a tím méně ještě  
jej hanět. Tím, že správný a počestný cit myslící bytosti byl nahrazen umělou občanskou 
hrdostí, řecká soustava úplně převracela morální pravdivost, a ježto podle této soustavy 
všechno to, co bylo konáno po vlastenecku bylo dobré, naopak zase to, co nemělo schválení 
tohoto pána, bylo špatné. Všecky otázky svědomí zůstávaly nerozhodnuty v duši tak dlouho, 
pokud se nevědělo, co vlast nařizuje, aby o tom bylo myšleno. Občan se nesměl podle své 
vůle řídit vážnější, přísnější, neproměnlivější zásadou, kterou jeho arijský duch si vytvořil, 
když právě nebylo nějakého vytříbeného ustanovení náboženského pro podobné případy. 
  
   Tak například: bylo snad uloženo jasně občanům, aby dbali nedotknutelnosti soukromého 
majetku? Obecně ano; ale nebylo to povinností tenkrát, když se kradlo obratně a když pro 
zastření zlodějství se povedlo směle a v pravý čas dobře lhát, klamat, anebo když se použilo 
obratně násilí. V takovém případě zlodějství bylo skvělým doporučitelným činem a zloděj 
nebyl v tom případě pokládán za darebného chlapíka.  
   Bylo dobré zachovávat manželskou věrnost? Správně řečeno nebylo to zločinem. Ale když 
některý manžel tak si hleděl své manželky, že s oblibou pobýval doma a méně se objevoval na 
veřejných náměstích, úřad se nad tím pozastavoval a vinníkovi hrozil po řádkový trest.      
   Pominu metodu veřejného vychovatelství a nezmíním se o soutěžích nahých dívek ve 
stadionech a nezdůrazňuji oficiální radost z tělesné krásy; všeho toho konec a cíl mělo být 
vlastně udržování hřebčince pro lidi dobře stavěné, pěkné a statné; ale řeknu, že konec vší této 
zhovadilosti bylo vytvoření spousty bídníků bez víry, bez poctivosti, beze studu, bez lidskosti, 
schopných všeho hanebnictví, uzpůsobených to otroků - neboť ničím jiným nebyli - k přijetí a 
šíření všech ohavností. V té příčině odkazuji na rozhovor, který u Aristofana má Demos se 
svým sluhou.13 Lid řecký, protože byl arijský, měl příliš mnoho zdravého smyslu a protože 
byl semitský, měl příliš mnoho důvtipu, aby pochopil, že jeho situace nestála za mnoho a že 
to měl mít nějak lépe zařízeno se svou politikou. Avšak podle zásady, že náplň nemůže 
obsahovat nádobu, řecký lid se nevymotal z kola a nedospěl k pochopení, že kořen zla je v 
ochromujícím absolutismu vládního principu. Hledal marně léčení v prostředcích podružných. 
V nejlepší době Řecka, mezi bitvou u Marathonu a válkou Peloponeskou, všichni znamenití 
lidé byli nakloněni neujasněnému názoru, kterému my dnes říkáme konzervativní. Nebyli to 
aristokraté v pravém smyslu slova. Ani Aischylos, ani Aristofanes si nepřáli návratu 
archontatu stálého nebo desetiletého; ale měli za to, že vláda v rukou bohatých by mohla mít 
spíše naději na jakousi pravidelnost, než kdyby byla v rukou námořníků z Pirea nebo v rukou  
otrhaných povalečů ze Pnyxu. 
  
   Jistě neměli nepravdu. Dalo se čekat více světla ve vznešeném domě Xenofonta než v domě 
zavilého Aristofana. Ale v celku, i když se vláda aristokratů a bohatců ustálila, přece jen 
kořen soustavného zla trval dál. Nikdo skutečné zlo nepozoroval a nemohl je postřehnout, 
protože toto zlo tkvělo na intimní konstituci řeckých ras. Všichni vynálezci nových soustav, 
                                                 
13 Je snadné představit si výsledky, jež demokratický režim přivodil v Athénách. Za doby Kekropovy 
měly prý Athény asi 20 000 obyvatel. Za Periklea jich mívaly o něco méně a když s Makedonci 
skutečná izonomie byla nahrazena vládou cizí, město mělo 21 000 občanů, 10 000 metoeků neboli 
naturalizovaných cizinců a 400 000 otroků. Toto statistické ponaučení napravuje všechny u nás v 
posledních třech stech letech běžné názory o poměrné hodnotě starých způsobů vladařských. 
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Platonem počínaje, míjeli kolem, aniž je tušili; brali je dokonce za hlavní základ svých 
reforem. Jedinou výjimkou snad byl Sokrates. Při svém badání, jak by pojem ctnosti a neřesti 
učinil neodvislým od politického zájmu a jak by vnitřního člověka pozdvihl nad občana a 
vedle něj, tento rétor aspoň poněkud zahlédl svízelnost situace. Proto také chápu, že vlast k 
němu nebyla vlídná a nedivím se nikterak, vidím-li, že u všech straníků, jmenovitě u 
konzervativců - mezi něž neprávem byl čítán i Aristofanes - se našly hlasy, žádající pro něj 
pokárání a přivodivší jeho odsouzení. Sokrates byl odpůrcem naprostého patriotismu. Z toho 
důvodu si zasloužil, aby tato soustava jej zkrušila. Nicméně bylo v jeho nauce něco tak 
ušlechtilého a dobrého, že počestným lidem to dělalo bezděčně starost. Když už byl v hrobě, 
byl tento učenec litován a lid, shromážděný v Bacchově divadle, propukl v pláč, když sbor 
Euripidovy tragedie Palamedes zpíval tato truchlá slova: „Řekové, vy jste odsoudili k smrti 
nejmoudřejšího slavíka Múz, který nikdy nic zlého nikomu neudělal, nejmoudřejší to osobu 
Řecka.“ Teď ho, zmizelého, oplakávali. Kdyby jej bylo nebe náhle vzkřísilo, nikdo by ho už 
nebyl poslouchal. Skutečně ten, jehož litovali, byl slavíkem Múz, muž výmluvný, výborný ve 
slovní při, půtce a důmyslný logik. Umělecký diletantismus plakal, srdce se rmoutilo; pokud 
jde o smysl politický, byl nenapravitelný, protože je intimní a nedílnou částí samé podstaty 
rasy a obráží jak jejich chyby, tak jejich ctnosti. 
 
   Měl jsem velmi málo chvály pro Řeky pokud šlo o jejich zřízení sociální a mám tedy právo 
nyní, kde jde o hodnocení jejich národa na poli, na němž se jeví nejduchaplnějším, 
nejinteligentnějším a nejznamenitějším ze všech, které kdy byly, abych mu projevil svůj 
nekonečný obdiv. Skláním se pln sympatií před uměními, jež tak skvěle pěstoval, jež tak 
vysoko povznesl, i když svoji úctu vyhrazuji významnějším a zásadnějším věcem.  
 
   Tak jako pocházely řecké nectnosti od semitské dávky krve, tak také od nich pocházela 
jejich vznětlivá citovost, jejich vyslovená záliba v projevech živé přírody, jejich stálá potřeba 
duševních potěšení a zábav. 
  
    Čím více se vracíme duchem do polobílých počátků asyrského starověku, tím více tam 
nacházíme krásy a ušlechtilosti, jakož i mohutnosti v umění výtvarném. Podobně v Egyptě je 
umění tím obdivuhodnějším a mohutnějším, čím směs arijské krve je mladší a méně 
pokročilá; tím totiž předává tomuto mírnícímu prvku více energie. Podobně v Řecku genius 
vyvinul veškeru svoji sílu v době, kdy příliv semitismu převládal, aniž zvítězil, to je za 
Periklea a na těch místech, kam tyto prvky připlývaly nejhojněji, to je v koloniích ionských a 
v Athénách.  
 
    Není dnes pochyby o tom, že tak jako nejzákladnější náležitosti politické a mravní soustavy 
přicházely z Asyrie, právě tak umělecké principy byly z téže oblasti přejímány a po této 
stránce vykopávky a objevy v Korsabadu, podávající patrný vztah mezi hlubokými reliefy 
slohu ninivetského a mezi výtvory na štítech eginetského chrámu a dílem školy Myronovy 
úplně rozptýlily jakékoli nejasnosti v této otázce. Ale protože Řekové byli proniknuti 
arijským a bílým prvkem více nežli černí Chamité a poněvadž regulující síla v nich byla také 
značnější, a protože měli kromě toho zkušenosti svých asyrských předchůdců užitek z názoru 
a studia jejich mistrovských děl, měli nad ně i více rozumu a přirozeného citu, a to 
svrchovaného. Odolali zdatně a šťastně upřílišněnostem, do nichž jejich mistři upadli. Dlužno 
jim přičíst k dobru, že se ubránili, protože pokušení tu bylo; vždyť u Řeků také byly známy 
loutky s pohyblivými údy, ony obludnosti některých posvátných obrazů, Naštěstí znamenitý 
vkus širších vrstev protestoval proti takovým zpustlostem. Řecké umění nechtělo povšechně 
připustit ani ohyzdné, ani pohoršlivé symboly, ani dětinské umělecké výtvory. Za to se 
řeckému umění vytýkalo, že je méně oduševnělé nežli modloslužebny asijské. Tato výtka není 
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správná, nebo přinejmenším spočívá na pomatení pojmů. Nazývá-li se oduševnělostí soubor 
mystických teorií, pak by to bylo v pořádku; avšak uvážíme-li správněji, že tyto teorie mají 
svůj zdroj jen ve výronech nerozumné a nelogické fantazie a že jsou poslušné jen ostruh 
smyslnosti, tu přisvědčíme, že mysticismus není oduševnělostí (spiritualismem) a že nemá 
pravdu ten, kdo Řeky viní z toho, že dávajíce se na pouť po cestách smyslnosti, odbočili 
stranou. Tím oproti tomu byli daleko chráněnější před hlavními bědami materialismu a 
srovnává-li se kult s kultem, vidíme, že kult Jupitera Olympského je méně degradující než 
kult Baala. Ostatně té věci už jsem se dotknul.  
 
   Avšak ani Řekové nebyli mnoho spirituální. Semitská myšlenka u nich panovala, třebaže o 
něco omezeněji, ale žila tu a vyjadřovala se mocně posvátnými mysteriemi ve chrámech. Lid 
tyto obřady přijímal a jen někdy je tlumíval při pocitu hrůzy, jejž vzbuzovala fyzická 
ohyzdnost. Pokud jde o mravní ohavnost, víme, že tu bývalo pro ni více přizpůsobivosti. Tato 
mimořádná dokonalost uměleckého citu spočívala v jemném vyvážení živlu arijského a 
semitského s jistým přídavkem živlů žlutých. Toto vyvážení, stále ohrožované přílivem 
Asiatů do koloniálního území ionského a do pevninského Řecka mělo jednoho dne v 
budoucnu ustoupit zřejmému úpadku.  
 
   Může se počítat přibližně, že umělecká a literární činnost semitizovaných Řeků povstala 
kolem 7. stol. př. Kr., v době, kdy byl v rozkvětu Archilochos 718 př. Kr. a oba slevači bronzu 
Theodor a Rhœcus, 619 př. Kr.  
 
   Úpadek přišel po době makedonské, když asijský živel zvítězil úplně, jinak řečeno ke konci 
4. století, což podává časový úsek 400 let. Oněch čtyři sta let je údobí, jež nese známky 
občasně přerývaného vzrůstu živlu asijského. Sloh Theodora, jak se zdá, byl v Junoně 
Samoské pouhou nápodobou soch Tyrua Sidonu. Nic také nepoukazuje na to, že by slavná 
skřínka Cypselova byla umělecky něco jiného; aspoň rekonstrukce, doporučované moderními 
znalci, mi nepřipomínají nic znamenitého. Abychom nalezli uměleckou revoluci, jež vytvořila 
řeckou originalitu, je nutné sestoupit až do doby Fidiovy, jenž první upustil od věcí známých 
a běžných, ať již vkusu asyrského, jak se jeví u eginetských a napodobeného po celém Řecku, 
nebo od degenerací tohoto umění, obvyklého na břehu fénickém. 
  
   Nuže, Fidias dokončil Minervu Parthenonskou r. 483 př. Kr. Jeho škola začíná přirozeně s 
ním a vedle něj trvá nadále stará soustava umělecká. Tak vlastně řecké umění bylo umění 
semitské až po dobu tohoto přítele Perikleova a teprve s tímto umělcem tvoří samostatnou 
uměleckou větev. V důsledku toho od počátku 7. století až po století páté tu nebylo nijaké 
originality a národní genius ve vlastním slova smyslu nastupuje tedy rokem 420 a trvá do r. 
322, kdy zemřel Aristoteles. Samo sebou se rozumí, že tyto údaje jsou přibližné a široké a 
neuvádím je tak, jako bych jimi vymezoval veškeré hnutí intelektuální a literární nebo 
umělecké. Tak se také jevím velkodušnějším než je zvykem. Ale ať je to tak či onak, 
neuplynulo od r. 420, kdy pracoval Fidias, do r. 322, kdy zemřel vychovatel Alexandra, nic 
více než sto let. Nebyl tedy krásný věk řecký víc nežli záblesk, který padl právě do krátkého 
údobí, kdy rovnováha mezi národními živly základními byla dokonalá. Když tato hodina 
přešla, nebylo tu už schopnosti tvůrčí, nýbrž pouze napodobení minulosti, často šťastné, a 
vždy úslužné jiným ideám. Minulost se nikdy nevrátila.  
 
   Zdánlivě opomínám úplně nejlepší část hellenské slávy, když neberu do počtu dobu zpěvů 
hrdinských. Byla před Archilochem, protože Homér žil v 10. století.  
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   Nezapomínám však a neopomíjím ničeho a neoslabuji svoji úvahu i opakuji, že veliká sláva 
literárního a uměleckého období v Řecku byla tehdy, když tam uměli stavět, když tam uměli 
tesat sochy, malovat, skládat lyrické zpěvy, když tam uměli psát knihy o filosofii a věrohodné 
letopisy. Uznávám však současně, že před touto dobou, předlouho před ní, byl čas, kdy 
neodvisle ode všech těchto krásných věcí genius arijský, skoro nedotčený vkusem semitským, 
omeziv se na skládání zpěvů hrdinských, se tu objevil obdivuhodným, nenapodobitelným po 
stránce obrovité velkoleposti, třebaže neschopný, nevědomý a málo duchaplný ve všech 
věcech ostatních. Historie řeckého ducha tedy má dva časové oddíly od sebe odlišné: jeden z 
nich zahrnuje epické zpěvy, vytrysklé z téhož pramene jako vytryskly Védy, Ramajána, 
Mahabhárata, Ságy, Šah-nameh a písně hrdinské: to je dílo ducha arijského. Potom přišla 
později duševní činnost semitská v době, kdy epos se zdál už archaismem, kdy neomezeně 
vévodil asijský 1yrismus a kreslířské umění. 
  
   Homéros, ať už si to byl jedinec nebo ať toto jméno zahrnuje slávu vícera pěvců, skládal 
svoje zpěvy ve chvíli, kdy pobřeží Malé Asie bylo plné blízkých potomků Arijců přišlých z 
Řecka. Jeho domnělé narození padá mezi roky 1102 a 947. Æolové přišli do kraje trojského r. 
1162, Ionové 1130. Podobný počet sestavuji pro Hesioda, narozeného r. 944 v Bœotii, krajině 
to, kde ze všech jižních zemí Řecka se zachoval nejdéle duch užitkářský, svědek to vlivu 
arijského.  
 
   V době, kdy tento vliv vládl, byla mimořádná hojnost jeho tvorby; a je tu i veliký počet 
ztracených děl. Máme sice Ilias a Odysseu, ale nemáme Æthiopika od Arktina, nemáme 
Malou Iliadu od Leschesa, nemáme Verše kyperské, nemáme Návrat vítězů trojských, 
nemáme Thebaidu, Epigony, Arimaspy a spoustu jiných. Taková byla literatura řeckého 
pravěku; zůstala didaktickou a výpravnou, pozitivní a rozumnou tak dlouho, pokud byla 
arijská. Příliv krve temných ras ji později strhnul k lyrice tím, že jí úplně zatarasil úžasné 
cesty, jimiž se brávala tehdy.  
 
   Bylo by nadbytečné zabývat se dále těmito věcmi. Tím je řečeno dost pro poznání 
povznešenosti hellenské inspirace jednoho i druhého údobí nad tím, co se později kdy 
vytvořilo. Nikdy později nebylo dosaženo ani slávy homérské, ani athénské. Dosáhlo se spíše 
krásna nežli vznešena. Zcela jistě zůstala řecká sláva bez soupeře, protože už se nikdy 
nemohou dostavit kombinace podobných ras jako byly ony lidské rasy, z nichž povstaly. 
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KAPITOLA IV. 
 

ŘEKOVÉ SEMITŠTÍ 
 

   Předběhl jsem o mnoho dobu a poukázal předem na příčiny věčné politické slabosti Řecka, 
shrnul jsem takřka celkově historii Řecka hellenského. Nyní, vrátiv se do okruhu státnických 
otázek, budu sledovat dále vliv krve na události Řecka a jeho soudobých národů.  
 
   Když jsem byl časově změřil dobu, po kterou trvalo nadání umělecké, učiním totéž pro 
různé fáze vladařství národa. Tam se uvidí velmi jasným způsobem, jak strašlivý rozruch 
způsobuje v osudech společnosti rostoucí křížení plemen. 
  
   Chceme-li zahájit heroické doby příchodem hellenských Arijců s Deukalionem dobou, kdy 
se žívalo ještě skoro podle způsobu předků v Sogdianě pod režimem úplné osobní svobody, 
omezené jen pružnými zákony, pak tyto doby začínaly rokem 1541 př. Kr. Prvotné údobí v 
Řecku se vyznačuje četnými zápasy mezi domorodými kmeny, mezi semitskými kolonisty, 
odedávna usazenými a stále se sem řinoucími, a mezi vpadajícími Arijci. 
  
   Jižní území byla stokrát ztracena a znovu dobyta. Konečně hellenští Arijci, podlehnuvší 
veliké početní a civilizační převaze, byli buď vypuzeni nebo vstřebáni na polovic v davu 
domorodém, na polovic v semitských městech, a takto se ustavilo ojediněle velmi mnoho 
řeckých národů. Vlivem vpádu Heraklidů a Dorů mongolizovaný živel arijský se dostal znovu 
k pomíjející moci; ale pak ustoupil vlivu kananejskému, umírněná vláda králů byla zrušena a 
na její místo nastoupila absolutistická republika. 
  
   R. 752 vládl v Athénách první archont na desetiletí volený. Semitský režim začínal v 
nejféničtějším městě Řecka. Úplný byl teprve později u Dorů ve Spartě a ve Thébách. Věk 
hrdinský a jeho bezprostřední pokračování, tj. umírněná královláda, trvaly 800 let. Neříkám tu 
nic o údobí Titanů, daleko čistším, daleko arijštějším. Stačí, když mluvím o jejich synech 
Hellenech a již tím prokážu, že vladařský princip zůstal dlouho v jejich rukách. 
  
   Soustava aristokratická neměla tak dlouhý život. Založena ve Spartě r. 867 a v Athénách r. 
753, skončila tu (v Athénách), v tomto slavném a skvělém městě trvale a pro vždycky zcela 
pravidelným způsobem za archontatu Isagora, syna Tisandrova, r. 508, trvavši 245 let. Od té 
doby až po zhroucení hellenské samostatnosti aristokratická strana panovala často a i s 
úspěchem pronásledovala svoje protivníky; ale bývalo to jen střídavě s tyrany. Od té doby 
pravidelným stavem - ač-li vůbec se může slova pravidelný použít na takový hrůzný řetěz 
nepořádků a násilností - pravidelným stavem bývala demokracie.  
 
   Ve Spartě vláda šlechty, schovávající se za ubohý zbytek monarchie, byla daleko pevnější. 
Lid také byl daleko arijštější. Konstituce Lykurgova zmizela teprve kolem r. 235, trvavši 632 
roky. O lidovém stavu v Athénách nevím co bych pověděl, leda to, že hromadí tolik 
politických hanebností vedle nenapodobitelných velkolepostí ducha, že by se na prvý pohled 
zdálo, že k tomu bylo třeba celých staletí. Demokracie však trvala jen od archontatu 
Osagorova (od r. 508) po bitvu u Cheironeje r. 339. Pravděpodobně vláda trvala dále, 
jmenujíc se republikou; ale izonomie tím zmizela a když Athéňané pojali myšlenku chopit se 
zbraní proti autoritě makedonské, bylo s nimi nakládáno ne tak jako s nepřítelem jako spíše se 
vzbouřencem. Od r. 508 do r. 339 je 169 let. 
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   Z těchto 169 let dlužno odečíst všecka léta, ve kterých panovali bohatí; a pak ta, ve kterých 
panovali Peisistratovci, t. j. dobu 30 tyranů, dosazených Lakedemoňany. Také se do toho 
nemůže čítat monarchická a výjimečná správa za Periklea, která trvala 30 let; takže pro 
demokratickou vládu zbude sotva polovička ze 169 let; a ani ta nebyla úplně souvislá. Stále ji 
vidíme přerušovanou důsledkem chyb a zločinů ohavných institucí. Všecka síla demokracie se 
vypotřebovala k tomu, aby Řecko bylo vedeno v porobu.  
 
   Takto organizována, takto spravována, hellenská společnost upadla kolem r. 504 do stavu 
velmi smutného u přirovnání k moci Iránců. Pevninské Řecko se třáslo. Kolonie už byly 
poplatné nebo porobeny. Konflikt byl na propuknutí: byl to důsledek přirozené přitažlivosti 
Řecka na půl semitisovaného k pobřeží asijskému, středisku to asyrskému a opětované 
přitažlivosti asijského pobřeží samého, poněkud arizovaného, k Helladě. Očekával se první 
bojovný pokus o spojení obou. A přichystali se. Ale pokus zklamal všecky, poněvadž dopadl 
obráceně než jak by se bylo dalo předvídat. Perská moc, tak bezměrně ohromná a tak obávaná 
vzala věc za špatný konec. Xerxes to dělal jako Agramant. Jeho giovenit furore (mladistvá 
vášnivost) nedopřál vůbec sluchu moudrým lidem. I když Řekové se dopouštěli 
neodpustitelných ničemností opouštějíce jedni druhé, i když dělali neprominutelné chyby, král 
chtěl být ještě pošetilejší než oni byli neobratní: místo, aby je napadl pravidelnými svými 
pluky, chtěl marnivec mít zábavnou podívanou na svou moc. K tomu cíli shromáždil ohromný 
houf 700.000 lidí, kázal jim přejít přes Hellespont po obrovských mostních konstrukcích, 
zlobil se na neklidnost vln, a šel ke všeobecnému zděšení vstříc porážce, které se šťastní řečtí 
vítězové sami divili, a jakživi se z toho údivu nevzpamatovali.  
 
   Na stránkách řeckých dějin, jednajících o Thermopylách, Platajích, Marathoně dějepisci 
vykládají tyto události velmi pohnutlivě. Výmluvnost je vyšperkovala způsobem, kterému se 
nemůžeme divit u národa tak duchaplného jako byli Řekové. Jako deklamace to uvádí v 
nadšení; ale rozumně mluveno, všecka tato krásná slavná vítězství byla jen náhoda, jen 
přirozený běh věcí, to jest: nevyhnutelný vliv etnické situace.  
 
   Po bitvě u Plataj jako před ní se jeví situace takto: Říše silnější musí pohltit slabší; a stejně 
tak jako semitizovaný Egypt byl připojen k monarchii perské, spravované duchem arijským, 
právě tak Řecko, kde nyní panuje živel semitský, bude nutně podrobeno veliké rodině, z níž 
vyšly matky jejich národů, protože od chvíle, kdy není již ani v Athénách, ani Thébách, ba ani 
v Lakedemonii Arijců čistějších nežli v Suzách, není už důvodu, proč by zákon o číselné 
převaze a o rozsahu územním měl neplatit. 
  
   Byla to půtka mezi dvěma bratřími. Eyscholes znal ten příbuzenský stav, když ve snu 
Atossy vkládá do úst Xerxovy matky slova: „Zdá se mi, že vidím dvě panny ve skvostných 
rouších.“ „Jednu bohatě zdobenou po způsobu Persů, druhou podle zvyků Dorských. Obě 
majestátností předstihují ostatní ženy. Krása jejich je dokonalá. Obě sestry téhož plemene.“ 
  
   Přes všechen neočekávaný výsledek perských válek Řecko přece jen bylo donuceno dříve či 
později mocí semitské krve sdílet osudy Asie, ježto dlouho sdílelo vliv této oblasti. A ve 
skutečnosti to tak dopadlo; ale překvapení pokračovala a výsledek se ukázal způsobem zcela 
rozdílným od toho, co se důvodně očekávalo. 
  
   Hned po ústupu Peršanů začal totiž znova vliv Suz na hellenská města; tak jako před tím 
vyslanci krále dávali svoje rozkazy; těchto rozkazů se dbalo. Doma místní nárůdky zuříce ve 
své vzájemné nenávisti, neopomínaly ničeho ve vzájemném vybíjení. Tak přišel den, kdy se 
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Řecko probudilo jakožto provincie perská, snad i dokonce blahopřejíc si, že tou kolonií je, a 
že bude mít pokoj.  
 
   Peršané pak na upozornění svých šáhů se chovali s takovou opatrností a moudrostí jako 
Řekové se chovali nemoudře a neopatrně. Peršané hleděli mít trvale ve svých vojskách četné 
hellenské pomocné sbory; získávali je tím, že je dobře platili a že byli k nim štědří poctami. 
Často se jich používalo s dobrým výsledkem proti národům ionským a Peršané mívali z toho 
potajmu radost, vidouce, že drsné svědomí jejich námezdných vojáků-Řeků se proti tomu 
nevzpírá. Nikdy neopomínali do těchto čet zařazovat psance, prchavší po různých revolucích 
z Attiky, Boeotie, Peloponesu pod jejich ochranu; to byli cenní lidé, protože právě proti jejich 
rodným městům se obracívala nejlépe jejich srdnatost a jejich zdatnost vojenská. Také když 
některý vznešený vypovězenec, slavný státník, osvědčený bojovník, vlivný spisovatel, 
obdivovaný řečník se dožadoval králova přispění, pak přehojná pohostinost nemívala mezí; a 
když politický obrat takového muže přivedl zpět do rodné země, nesl s sebou v hloubi svého 
svědomí třeba podvědomě zakotvený jeden konec řetězu, jehož druhý konec byl vnýtován u 
stupňů trůnu perského. Takové byly vztahy obou těchto národů. Rozumná, schopná a pevná 
vláda asijská zachovala více arijských ctností nežli vlády měst jihořeckých, jež byla v 
předvečer událostí, při nichž měla hořce pykati za honosná vítězství; vtom neslýchaná slabost, 
pod níž tato města vzdychala, přivodila rozuzlení nejneočekávanější. 
  
   Kdežto Řekové jižní klesali vniterně stupeň od stupně tím, že se povznášeli na vnějšek, 
Řekové severní, o nichž se ani nemluvívalo a kteří bývali považováni za polobarbary, nejen 
že neupadali, oni rostli takovou měrou ve stínu oné soustavy monarchické, že jednoho jitra, 
cítíce se dostatečně mrštnými, pevnými a při síle, získali narychlo Peršany a zmocnili se 
Řecka na vlastní vrub, obrátili se proti Asiatům a objevili se jako zcela nový odpůrce. Ale 
když kladli Makedonci ruku na Řecko, dělo se to vlídným způsobem a fortnou, která 
projevovala mnoho z povahy jejich krve. Tito noví příchozí byli úplně odlišní od Řeků jižních 
a jejich politický postup to zřejmě ukazoval. 
  
   Jižní Řekové po výboji mívali snahu všecko zvrátit. Pro sebemenší záminku zahladili město 
a převedli jeho obyvatele jako otroky k sobě. Jeto úplně týž způsob, jakým jednávali semitští 
Chaldeové v dobách svých velikých vítězství. Co to znamená, poznali Židé při svém nuceném 
pobytu („zajetí“) v Babyloně; také i Syrové, když celé tlupy jich byly odeslány na Kavkaz. 
Karthaginci mívali podobné zvyky. Semitský výboj myslil zprvu na zničení: později se omezil 
na přeměnu. Peršané proti tomu chápávali jinak, lidštěji a obratněji výtěžek z vítězství. Zajisté 
se u nich ještě objevují některé napodoby asyrské; nicméně oni se spokojovali tím, že dosedli 
na místo bývalé národní dynastie a ponechávali státy mečem podrobené v tom stavu, ve 
kterém je shledali při svém příchodu.  
 
   To, co bývalo královstvím, zachovalo svoje formy monarchické, republiky zůstaly 
republikami a rozdělení na satrapie (což bývalo jen prostředkem pro správu a soustředění 
jistých královských práv) rušilo vlastně jen izonomii : uvěříme tomu, uvážíme-li stav kolonií 
Ionských v době válek Dariových a výboje Alexandrovy. 
 
   Makedonci zůstali rovněž věrni duchu arijskému. Po bitvě u Chaironeje Filip nic nerušil, 
nikoho nenal do otroctví, ponechal městům jejich zákony i jejich zvyky. Spokojil se vládou 
nad celky, jejichž části ponechal jak je našel; spokojil se tím, že je uklidnil a soustředil síly 
tak, aby byly pohotově k tomu, k čemu by je potřeboval. Politický počátek severořeckých 
států možno snad klást před založení Sikyonu; a stará původní soustava severních Řeků se 
dočkala dne, kdy celé Řecko bylo podrobeno, aniž kdy oni sami změnili svoje sociální 
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zákony. Bylo by nesnadné uvést nějaký poměrně lepší důkaz o čistotě jejich ušlechtilé krve 
než tento. Byli sice národem válečnickým, užitkářským, neuměleckým, neliterárním, ale 
nadaným vážným smyslem politickým.  
 
   Nalezli jsme podobný jev v jistém období u kmenů iránských. Srovnáváme-li tyto dva 
národy v době jejich vývoje, když jeden veliký pod Filipem, překypoval na Řecko, a druhý ve 
starších dobách, když s Fraortem začal svoje výboje, tu Iránci se nám jeví skvělejší a po 
mnohé stránce jsou mohutnější.  
 
   Tento dojem je správný. Po náboženské stránce spiritualistické nauky Medů a Peršanů jsou 
hodnotnější než mnohobožství makedonské, jakkoli toto zase, lpíc na tom, co se na jihu 
nazývalo stará božstva, zůstávalo více chráněno od nauk semitských, jež byly v Thébách a v 
Athénách. Pro úplnost dlužno uvést, že to, co chybělo makedonskému náboženství na 
fantastické absurdnosti, to si vynahrazovalo poněkud finskou pověrčivostí, jež, třebaže byla 
ponuřejší nežli nápady syrské, byla i tak dosti neblahá. Zkrátka makedonské náboženství se 
nerovnalo perskému, jsouc pod vlivem Keltů a Slovanů. 
  
   Byla tu i jistá inferiorita14 po stránce civilizační. Národové iranští, dotýkajíce se po jedné 
straně asyrského lidu, vyvíjely se mezi dvěma světelnými ohnisky, která nikdy nedovolila, 
aby se příliš husté stíny sázely na jejich hlavy. Východní Iranci, jsouce příbuznými vraťů, 
nadále s nimi uzavírali sňatky a spřízňovali se pokrevně nadále. Jsouce na druhé straně 
západní Iranci poplatníky Asyrů, rovněž nasákli jejich krví a tak soubor jejich kmenů bral ode 
všech civilizací, které kolem nich byly.  
 
   Oproti tomu Makedonci byli méně příznivě na tom. Nestýkali se s pokročilými národy jinde 
než na jižní hranici. Všude jinde se mohli navazovat jen na barbarství. Neměli tedy třecích 
ploch s civilizací v tak veliké míře jako Iranci, kteří, snoubíce se s ní podvojně, zformovali 
tuto svou civilizaci originálním způsobem. Mimo to uvažme, že Asie byla zemí, k níž se 
sbíhaly všecky poklady vesmíru, ale Makedonie byla mimo obchodní cesty; a tak se Iranci 
obohacovali, kdežto jejich budoucí nástupci zůstávali chudými.  
 
   Nuže, přese všecky výhody, pojištěné druhdy Fraortem Medům, neměl být pochybným 
zápas mezi jeho potomky a vojáky Alexandrovými. Vítězství po právu náleželo těmto 
poslednějším, protože když šarvátka začala, nemohlo být po stránce čistoty krve arijské 
žádného srovnání mezi oběma plemeny. Iránci, kteří již v době dobytí Babylona Kyaxarem 
byli méně bílí než Makedonci, byli ještě daleko více semitizováni, když 269 let potom syn 
Filipův šel do Asie. Bez Alexandrova výbojného zákroku, jenž urychlil řešení, by byl úspěch 
býval o něco odložen z důvodu, že početnost obou zápolících národů byla velmi nepoměrná, 
ale konečný výsledek nemohl být pochybný. Asiatská krev, napadená krví bílou, byla 
odsouzena předem k porážce před novou skupinou arijskou tak jako druhdy musela jít pode 
jho Iranců. 
  
   Zde se naskýtá příklad přísného použití teorie o nerovnosti plemen. Při každém předávání 
krve bílých do Asie bývala dávka postupně menší. Rasa semitská ve svých četných vrstvách 
oplodnila více lid chamitský, nežli to bylo možné invazi iranské, jejíž čety byly mnohem 
menší. Když Řekové dobyli Asii, přišli v počtu ještě daleko menším; to vlastně nebyla ani 
kolonizace v obvyklém slova smyslu. Osamoceni v malých skupinách uprostřed ohromné říše, 
utopili se neprodleně v živlu semitském. Veleduch Alexandrův po výboji zajisté pochopil, že je 

                                                 
14 méněcennost, pozn. vydavatele 
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konec s Helladou; zajisté pochopil, že jeho meč přišel jen dodělat to, co začal Darius a 
Xerxes a to řešením převráceného problému: pochopil, že sice Řecko nebylo porobeno, když 
veliký král přitrhl do něj, ale že bylo porobeno teď, když přišlo ono k němu; vstřebalo se do 
svého vlastního vítězství. Semitská krev polkla vše - Marathon a Plataje byly zastíněny 
otravnými vítězstvími u Arbel a u Issu a řecký dobyvatel přepodstatniv se, byl sám teď velikým 
králem. Není už ani Asyrie, není ani Egypta, ani Perské země, ale není už ani Hellady: 
Západní všehomír měl teď už jen jedinou civilizaci.  
 
   Alexandr zemřel; jeho vojevůdci zničili politickou jednotu; nebránili, aby celé Řecko a 
tentokráte i s Makedonií stísněnou, zaplavenou, obsazenou živlem semitským, se stalo 
doplňkem břehu asijského. A společnost jednojediná, rozličně odstíněná, nicméně spojená 
pokud jde o povšechné formy, se rozprostřela po této části zeměkoule, začínající Baktrií a 
horami Armenskými, zabírající jižní Asii, zemi na Nilu, její africká příslušenství, Karthago, 
ostrovy středomořské, Španělsko, Galii, hellenizovanou Italii, pevninské Řecko. Dlouholetá 
půtka tří civilizací, bojujících před Alexandrem o zásluhu a vynalezení kulturních 
vymožeností, končila splynutím a z té široce založené kombinace vzešel stav věcí, který lze 
dobře charakterizovat; při tom semitskou krví bylo uvedeno do tohoto celku značné množství 
krve černé.  
 
   Nová společnost už nebyla ovládána pocitem vznešena (pocitem to velevzácným) jako stará 
Asyrie a Egypt; ale neměla také už po způsobu nároů tmavé pleti záliby ve fyzických a 
morálních obludnostech. Vysoká úroveň po dobré i špatné stránce poklesla dvojím arijským 
vlivem Iranců a Řeků. Vlivem těchto se umírnila v projevech uměleckých, což vedlo k tomu, 
že napodobila tvary a způsoby podání, obvyklé u Řeků, ale na druhé straně přijala jakousi 
pečeť semitského vkusu (jaksi ve zkratce) zálibou ve filosofických subtilnostech, v mystické 
rafinovanosti, v naparovačném chvastounství a v potřeštěných naukách filosofů. Pachtíc se po 
skvělosti - ať už pravé či nepravé - měla svůj lesk, tu a tam i padla na dobrou žílu, ale zůstala 
bez hloubky a projevila mnoho genia. Její hlavní a nejzáslužnější schopnost byl 
eklekticismus; uminula si smířlivě vzájemně uspořádávat věci, které se nedaly smíchat, totiž 
trosky oněch společností, z jejichž zániku sama vzešla. Tato společnost ráda dělala 
rozhodčího. Podobný sklon se vidí i v literatuře, ve filosofii, v morálce a ve vládním způsobu. 
Tato společnost se krátce nazývá hellenistickou. Obětovala všecko své snaze sblížit, vzájemně 
porovnat a srovnat vespolek myšlenky a zájmy nejprotichůdnější, jistě velmi chvályhodný to 
úmysl, nezbytný v takovém souborném prostředí; ale takovýto úmysl je jednak neplodný, 
jednak se vzdává předem dosti nečestně jakékoli víry v sebe a jakéhokoli cíle. 
  
   Osud takovýchto prostředníků a prostřednických společností, vytvořených z trosek záleží v 
tom, že zápasí s potížemi a že vyčerpávají svoje síly ne snad na myšlení, protože vlastních 
myšlenek nemají; ne snad na vynalézání věcí pokrokových, neboť nemají vůbec cíle; ale na 
příštipkování, sešívání a látování podivných a onošených hadříků, které už pohromadě 
nebudou držet. První národ poněkud jednolitější a ucelenější, který takovým společnostem 
vloží ruku na rameno, protrhá a roztřepí bez námahy tuto křehounkou a domýšlivě vytvořenou 
tkáň.  
 
   Nový svět pochopil, jakého druhu jednota se to utvořila. Chtěl, aby věci byly vyjadřovány 
slovy. Odtud to, že pro vyjádření nejvyššího stupně intelektuální dokonalosti se užívalo 
pojmu atticismus, pojmu to, jejž by krajané a vrstevníci Periklea sotva byli vytvořili. Vespod 
bylo položeno jméno Hellen jako základ; pak se umístily dole odvozeniny jako hellenizující, 
hellenistický, aby se vyznačily poměrnosti různých stupňů civilizace. Člověk, zrozený na 
pobřeží Rudého moře, v Baktrii, v oblasti egyptské Alexandrie, na břehu Adrie se považoval a 
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byl považován za Hellena dokonalého. Pelopones měl už jen jaksi teritoriální svou krásu; jeho 
obyvatelé nebyli považováni za roduvěrnější a lepší Řeky nežli nějaký Syřan nebo Lyďan a 
tento stav byl úplně odůvodněn stavem plemen.  
 
   Pod prvými nástupci Alexandra nebylo v celém Řecku už národa, jenž by důvodně a 
správně mohl popírat příbuznost (neříkám totožnost) s neslavnými hellenizovanými lidmi z 
Olbie a z Damašku. Barbarská krev zaplavila vše. Na severu sňatky uzavírané s lidem 
slovanským a keltským přitahovaly hellenizovaná plemena k drsnosti a hrubáctví na Dunaji 
trůnícím, kdežto na jihu semitská manželství šířila hnisavou zkaženost podobnou oné, jež 
bujela na břehu asijském; leč to byly jen otázky méně zásadního rázu a nešly k dobru 
arijských schopností. Jistě, kdyby vítězové trojští byli vystoupili z podsvětí, nadarmo by byli 
hledali svoje potomstvo; byli by zřeli jen křížence tam, kde stojí Mykeny a Sparta.15  
 
   Na bojišti u Leukter se objevuje jenom 1000 Sparťanů. Odedávna již stát bojoval na 
bojištích mimolakedemonských jenom osvobozenými Heloty. V r. 370 př. Kr., když 
Epaminondas přepadl Lakonii, bylo třeba dát svobodu dalším 6000 Helotů, aby tak byla 
sjednána obrana. Sto let potom už se čítalo jenom 700 rodin občanů a jenom 100 jich mělo 
pozemkový majetek; ostatní rodiny byly už zašlé. Tak se tedy znovu vytvořila aristokracie z 
Perioiků, cizinců a Helotů. Machanidas a jeho nástupce Nabis použili velmi nehledaného 
prostředku k povznesení republiky: povýšili na šlechtu mnoho měšťanů. Ale brzy potom i 
přes tuto výpomoc Sparta utonula v lize athénské. To je historie i ostatních řeckých států, 
Arga, Théb i Athén.  
 
   Ať je tomu jakkoli, jednota civilizovaného světa, byla založena. Tomuto světu bylo třeba 
nějakého zákona; ale kde najít pro něj oporu a základ? Ze kterého pramene má vytrysknout, 
když vlády tu vlastně měly před sebou jen nesmírné trosky, v nichž všecky staré národnosti 
přišly uhasit a schladit svoje mužné síly? Kterak z obyvatel temné pleti, kteří nyní pronikli až 
do posledních záhybů tohoto sociálního pořádku, vynutit uznání inteligentních a pevných 
zásad, z nichž mělo být vytvořeno ustálené pravidlo? Řešení tu bylo nemožné; a po prvé co 
svět trvá tu bylo vidět jev, jenž se od těch dob ještě dvakrát opakoval, totiž, kterak veliké davy 
lidí jsou vedeny bez jakýchkoli politických dogmat, bez jakýchkoli určitých sociálních zásad, 
bez jakéhokoli jiného cíle, než aby bylo možno žít dál. Řečtí králové, nemohouce dobře jinak, 
přijali tu za svou zásadu o jakési všeobecné vzájemné snášenlivosti ve všech ohledech a 
nežádali nadále zbožňování aktů, z jejich moci vyplývajících. Který ze států chtěl zůstat 
republikou, mohl republikou zůstat; některé město trvalo na formách aristokratických a byly 
mu povoleny; v některém jiném městě, nebo provincii, nebo okrese se dávala přednost čisté 
monarchii a neodporovalo se tomu. V této organizaci svrchovaní vládci neodporovali ničemu, 
ale také nic netvrdili. Jen když královský poklad dostával svoje zákonité a mimozákonité 
příjmy a když občané nebo poddaní ve svých ústraních, kde jim bylo dovoleno spravovat se 
podle svého, mnoho nehlučeli; tu ani Ptolomeovci ani Seleukovci proti tomu nic neměli. Ve 
dlouhém údobí, v němž tento stav věcí trval, nechyběly znamenité osobnosti; ale nebylo tu 

                                                 
15 Přerod lakedemonského obyvatelstva se dá snadno sledovat. V bitvě u Platají město Lykurgovo 
dodalo do pole 50.000 bojovníků, totiž:  
 
5.000 Sparťanů a k tomu 7 Helotů na 1 Sparťana,  
tedy 35.000 Helotů ozbrojených.  
5.000 Peltastů 
5.000 Hoplítů  
------------------------------ 
50.000 bojovníků celkem. 
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pro jejich myšlenky v obecenstvu sympatií a tak zůstalo vše v prostřednosti. Ptáváme se často, 
proč různá údobí nevykazují nějakou kategorii vyšší úrovně: odpovídalo se, že to bylo tím, že 
nebylo svobody nebo že povzbuzení bylo nesmírně malé. Někteří kladou Sofoklovu a 
Platonovu výtečnost za zásluhu athénské anarchii a tvrdí se i, že beze zmatků, tak obecných v 
Italii, by Petrarka, Boccaccio, zejména pak Dante nebyli překvapili svět velkolepostí svých 
děl. Jiní myslitelé opačně přičítají velikost Perikleova století velkodušnosti tohoto státníka, 
vzmach italské múzy ochranné ruce Mediceů, klasické období literatury francouzské a její 
vavříny dobrodějnému slunci krále Ludvíka XIV. Vidíme, že když se chápeme okolností, 
které se vznášejí v ovzduší, najdeme názory odpovídající všem zálibám; jedni filosofové 
připisují vlivu anarchie to, co jiní despotismu.  
 
   Je ještě jeden názor: ten vidí v úvratu, jaký vzaly mravy jistého údobí příčinu pro tu nebo 
onu zálibu současníků, jež vede jakoby osudově povahy lidí, aby vynikli ve válečnictví, v 
literatuře nebo v umění. Tento poslední názor by byl i mým názorem, kdyby přesvědčoval až 
do posledka; leč zůstává na polovici cesty a ptáte-li se ho po prapúvodní příčině, po příčině 
vzniku takových pojmů a mravů, neumí vám odpovědět, že spočívá úplně v rovnováze 
etnických principů. Ta je, jak jsme až posud vždy viděli, ta rozhodující prapříčina činnosti 
toho kterého lidu.  
 
   Když Asie byla rozdělena na určitý počet států, vymezených skutečnými rozdílnostmi krve 
mezi národy v těchto státech bydlících, byl na každém místě v Egyptě, Řecku, v Asyrii, 
uprostřed území Iranských důvod ke zvláštní civilizaci, k vývoji vlastních myšlenek, k 
soustředění intelektuelních sil na určité vyhraněné předměty a to proto, že tu bylo etnické 
seskupení původní a u každého národa odlišné. Národní charakter určoval jmenovitě počet a 
intenzitu principů, jež do míšení se dostaly. Tak Egypťan ve 20. století před naším letopočtem 
vytvořený, myslím, ze třetiny krve arijské, ze třetiny bílého chamity, ze třetiny z krve černé, 
se nepodobal Egypťanu 8. věku, v jehož povaze byl prvek temné pleti zastoupen celou 
polovicí, prvek chamitsko-bílý jen desetinou, prvek semitský třemi desetinami a živel bílý 
sotva jen jednou desetinou. Netřeba podotýkat, že tu neuvádím nějak přesná čísla; chci jen 
svou myšlenku zpodobit jasněji.  
 
   Ale Egypťan 8. století, třebaže degenerovaný, měl přece jen svou národnost, původnost. 
Neměl hodnotut svých předkú, nicméně kombinace etnická, z níž pošel, pořád mu v něčem 
byla vlastní. Od 5. století pak už ani toho nebylo.  
 
   V této době arijský živel byl tak rozkouskován, že ztratil veškerý aktivitní vliv. Jeho úkol se 
omezoval na to, že živlům na něj přičleněným, jen ubíral na čistotě a tím i na svobodě 
jednání.  
 
   To, co platí o Egyptě, platí i o Řecku, o Iránu, o Asýrii; ale mohli bychom se ptát, když tu 
povstala jednota v plemenech, proč z toho nepovstal národ jednolitý a tím mohutnější, že 
mohl vládnout všemi prostředky, pocházejícími od civilizací, jež tu splynuly, prostředky 
nekonečnými co do množství i rozsahu, kdyžtě tu nebylo vnějšího protivníka. Proč tu celá 
přední Asie spolu s Řeckem a s Egyptem nebyla s to vykonat ani nejmenší část toho, co každá 
z jejích částí dělávala bezpočtukrát, když ještě tyto části bývaly nesdruženy v celek, a což je 
ještě závažnější, když ty bývaly často ochromovány vnitřními rozbroji?  
 
   Důvod této zvláštnosti skutečně velmi podivné spočívá v tom, že jednota tu byla, ale 
negativní. Asie byla sjednocená, ale ne jednolitá; neboť kterak ke splynutí došlo? Jedině tak, 
ze vyšší etnické živly, které svého času na všech místech vytvořily civilizace těmto místům 
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přirozeně vlastní, anebo našedše je už tak vytvořené, je podporovaly nebo obměnily, dokonce 
i někdy zlepšily, od té doby byly pohlceny zkázonosnou hmotou živlů podružných a ztrativše 
svoji mohoucnost, ponechávaly ducha bez usměrnění, bez iniciativy, bez síly žijícího ovšem 
bezvýrazně. Všude živel chamitský, semitský a arijský se vzdal své dávné iniciativy a koloval 
v krvi jen jako slabé nitky nesmírně řiďounké, den ode dne ještě se dělící a třepící. Nicméně 
rozličné poměry v kombinacích nižších živlů etnických pokračovaly věčně tam, kde 
panovávaly dřívější civilizace. Řekové, Asyřané, Egypťané, Iranci 5. století byli sotva jen 
slabě pokračovateli jejich soujmenovců století 20. př. Kr.: byli si bližší mezi sebou nuzáctvím 
co do akčních principů; byli si také bližší tím, že v jejich davech se vyskytovaly skoro stejné 
skupiny; a při tom přes všechny tyto pravdivé skutečnosti byly tu rozdíly a protivy, často 
sotva postižitelné, ale přes to jisté, které národy od sebe oddalovaly. Tyto národy nemohly 
chtít nebo nechtěly věci zcela rozdílné; ale nedorozuměly se mezi sebou a tím, jsouce nuceny 
žít každý pro sebe, ale vedle sebe, a potom každý z těchto národů příliš slabý, aby uplatnil 
svoji vizi ostatně sotva živořící, nakonec tyto národy považovaly skepticismus a snášenlivost 
za nutnosti stejně jako klid mysli, jejž Sextus Empiricus vychvaluje jako ne j větší ze ctností.  
 
   U národa nepočetného etnická rovnováha se dostavuje teprve tehdy, když byla úplně 
zničena účinnost principu civilizačního, protože tento princip, vzniknuv nezbytně u plemene 
ušlechtilého, bývá vždycky příliš málo hojný než aby mohl být dále dělen bez újmy. Leč 
pokud zůstává ve stavu poměrné čistoty, převládá a proto tu není rovnováhy mezi ním a 
nižšími prvky. Co se tedy může přihodit, když splynutí nastává teprve mezi plemeny, jež 
prošla tímto prvým přetvořením a jsou tedy již vyčerpána? Nový stav by se nemohl dostavit 
(pravím by se nemohl) protože tu ještě nikdy nebylo takového případu v dějinách světa, jiným 
způsobem, než že by přivodil nejen degeneraci davů, nýbrž i jejich návrat takřka úplný k 
normálním vlohám jejich prvku nejhojnějšího.  
 
   Tento etnický prvek nejhojnější byl pro Asii černý. Chamité, již od svých nejprvnějších 
pochodů za nejstarších vpádů se s ním setkaly na dalekém severu a pravděpodobně Semité, 
třebaže značně čistší, přece jen ve svých počátcích se jím nechali také poskvrnit.  
 
   Tyto prvé rodiny ze střední Asie vyšlé, četnější nežli všechny vystěhovalecké proudy 
bílých, postoupily tak daleko na západ a jih Afriky, že ani nevíme, kde by se nalezly hranice 
jejich proudů. Nicméně lze tvrdit podle rozboru semitských jazyků, že černý živel všude 
dobyl vrchu nad bílým živlem Chamitů a jejich semitských druhů. Arijské vpády byly jak pro 
Řeky tak pro jejich iranské bratry málo plodné ve srovnání se spoustami lidí, víc jak ze dvou 
třetin potemnělých, do nichž bílý živel se utápěl. Je tedy nevyhnutelné, že když po jistou delší 
nebo kratší dobu pozměňovaly stav národů, s nimiž se stýkaly, konečně se přece jen ztrácely 
emigrantské proudy v destrukčním živlu, v němž postupně jejich předchůdci mizeli před nimi. 
Takové věci se přihodily v době makedonské; to také je dnes. 
  
   Pod panováním dynastií řeckých nebo hellenizovaných vyčerpanost, třebaže nepochybně 
veliká, ještě ani zdaleka se nepodobala této vyčerpanosti, přivoděné posledními mimořádně 
hojnými a vydatnými míšeními. Tak osudná, nezbytná převaha temného principu čím dále tím 
silnější, byla existenčním cílem přední Asie a jejích příslušenství. Mohlo by se skoro tvrdit, že 
od toho dne, kdy se první chamitský výbojce prohlásil pánem podle práva výboje nad těmi 
prvými dědictvími černého plemene, od té doby že rod poražených netratil ani hodiny, aby 
znovudobyl svého území a chytnul svoje utlačovatele. Den ode dne k tomu dospívá tou 
neoblomností a cílevědomou trpělivostí, jež příroda poskytuje při sledování přírodních 
zákonů.  
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   Od makedonské doby vše, co přichází z přední Asie nebo z Řecka, má za etnický cíl jen 
zvětšení výbojů temné pleti.  
 
   Jednal jsem již o odstínech, vyskytujících se v negativní jednotě Asiatů a hellenizátorů: 
odtud ta dvě hnutí v opačném smyslu jen ještě množila anarchii této společnosti. Nikdo nebyl 
silný, nikdo tu nezvítězil nějak výjimečně. Bylo tu třeba spokojit se s vládou vždycky jako 
třtina se klátící, vždycky svrhovanou, vždycky vynášenou kompromisem stejně nezbytným 
jako neplodným. Jednotná monarchie byla nemožná, protože žádná z ras nebyla tak zdatná, 
aby ji oživila a aby jí vdechla trvalé bytí. Ale neméně bylo nemožné vytvořit státy, žijící 
vlastním životem. Národnost se nikde nerýsovala dostatečně význačně a ostře tak, aby mohla 
být přesně vytčena. Tak se tedy národy spokojovaly s ustavičnými předělávkami územních 
hranic; to nebyl pohyb, to byla nestálost. Byly tu jen dvě krátké výjimky z tohoto pravidla: 
jedna, vyvolaná vpádem Galatů; druhá vyvolaná usídlením důležitějšího národa Parthů, 
národa to arijského, smíšeného se žlutými, jenž posemitštěn v rané době jako jeho předchůdci 
zabořil se pak do různorodých davů. 
  
   Nicméně, Galatové i Parthové byli příliš málo početní, než aby vytvořili na dlouho 
ustálenou situaci v Asii. Když už se tu nějaký živější čin bílého plemene neměl projevit, bylo 
již veta v tomto období po intelektuální budoucnosti světa, bylo veta po jeho civilizaci a po 
jeho slávě. Kdežto anarchie se v přední Asii zařizovala jako doma, preludujíc ke konečnému 
zparchantění, šla Indie také ona, třebaže s neobyčejnou volností a vytrvalostí témuž osudu 
vstříc. Jediná Čína kráčela normální cestou a ubraňovala se snadněji proti úvratu z cesty tím, 
že dospěvši ne tak vysoko jako její sestry, zakoušela nebezpečí ne tak účinná a ne tak 
rozkladná. Ale Čína přece nemohla znamenat svět! Byla osamocena, žila si sama pro sebe, 
omezujíc se zvlášť na starosti, jak vyživit svůj lid. Tam tedy byly věci, když v zapadlém 
koutku na středomořském poloostrůvku začala svítat záře. Napřed slabá, postupně přibývající 
a šíříc se na obzor napřed omezený, konečně osvětlila nečekaným jasem oblast západní 
polokoule. Právě v těch místech, kde pro Řeky bůh Helios sestupoval každého večera v lože 
nymfy Oceánu, vzešla hvězda nové civilizace. Vítězství vytrubujíc honosné fanfáry, hlásalo 
jméno Lacia a Řím se vynořil. 
  
 


