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 KAPITOLA   I. 
 

PANOVÁNÍ ARIJSKÝCH NÁRODŮ PŘEDGERMÁNSKÝCH 
 

SLOVANÉ 
 

   Od 4. století až po r. 50. př. Kr. ony díly světa, jež samy sebe považovaly za výlučně 
civilizované, a jež také za civílizované považujeme, to jest země krve hellenské a zvyků 
hellenských i země krve italo-semitské, mívaly velmi málo styku s národy usedlými za 
Alpami. Bylo by se mohlo mít za to, že ti z nich, kteří jedině ohrožovali vážně jih, to jest 
Galové, se propadli do nitra země. Málo zpráv o tom, co se u nich dělo, se dostalo k jejich 
sousedům. Aby měl kdo povědomost o tom, že vůbec žijí, musil buď být nedobrovolně vydán 
nárazům jejich svárů, jako to zakoušeli Messalioti, nebo musel jako Poseidonius cestovat v 
oblastech, jež pověsti - jaksi dobrodějně - plnily hrůzami více smyšlenými nežli skutečnými. 
  
   Keltické vpády se neobnovovaly. Jejich zhoubný proud, který kdysi založil státy galatské, 
vyschnul. Potomci Sigovesovi se tak ochočili, že některé tlupy jejich, které pokojně přesídlily 
do severní ltálie, aby se tam ujaly opuštěných pozemků, zase odešly na pouhé vybídnutí 
senátu, když ztroskotaly jejich pokorné prosby. 
  
   Ale z míru, jejž ostatním národům se neopovažovali Galové kalit, oni sami nic neměli. Celé 
údobí tří set let, jež předcházelo výboj Césarův, bylo pro ně bolestným obdobím. Poznali a i 
prakticky zakusili velmi bídné stavy politického úpadku. Aristokracie, teokracie, království 
dědičného nebo volebného, tyranie, demokracie, demagogie, všeho toho okusili a všeho jen 
nakrátko. Všecky jejich počiny nebyly s to docíliti nějakého plodného výsledku. Důvodem k 
tomu bylo, že většina galských národů dospěla k takovému stupni míšení a tedy i zmatku, 
který už nesvědčil národním pokrokům a zabraňoval jim. Překročili již vrchol na své pouti za 
přirozenou a možnou dokonalostí; od této doby mohli už jen sestupovat, ne stoupat. Nicméně 
jsou to ony masy lidí, jež tvoří základnu naší moderní společnosti, sdruživše se k tomu úkolu 
s jinými davy neméně pozoruhodnými, totiž se Slovany neboli Vendy. 
  
   V době, o kterou tu jde, byly jejich národy většinou ještě značněji utlačeny a setrvaly v 
tomto útlaku dlouho. Podle zeměpisné polohy, kterou zaujímaly a kterou zaujímají dosud 
jejich hlavní větve, jsou zcela patrně posledními, kteří ze všech bílých národů ve vysoké Asii 
ustoupily usilovným nájezdům finských hord, a jmenovitě ony byly ve stálém styku s nimi.1 
To budiž uvedeno bez ohledu na některé jejich tlupy, stržené vírem táhnoucích Keltů, nebo na 
tlupy ještě je předstihnuvší, jako byli Iberové, Rasenové, Venetové různých krajin Evropy a 
Asie. Pokud však jde o většinu jejich kmenů, vypuzených až po odchodu Galů, ty našly 
sidliště jen na severovýchodě naší pevniny a tam jim nikdy nepřestaly být sousedy degradující 
žluté národy.2 Čím více rodin zhltnulo křížení, tím ochotněji takové rodiny se snoubily dále se 
žlutými.3 Také jejich tělesný charakter se snadno rozezná; hle, jak jej uvádí Šafařík: Podoba 
                                                 
1 Šafařík, Slovanské starožitnosti, sv. I, str. 57, něm. vyd. 
 
2 Šafařík považuje za prvá sidliště Slovanů v Evropě oblast ležící mezi Odrou, Vislou, Němenem, 
Bugem a Dněprem i Dunajem. Ale tyto hranice se často měnívaly. 
 
3 Slovan, maje nutně jazyk příbuzný s ostatními jazyky arijskými, jeví při tom i veliké vlivy, pochodící 
od rodu finského na základní části jazyka. (Šafařík, sv. I, str. 47) Pozn.překl.: Zde Gobineau uvádí 
něco skoro jako by citaci, ač se to liší úplně od textu Šafaříkova. Jest tento: neméně podstatnými a 
ráznými důvody dotvrditi lze. K takovým důtvodům přináleží především blízká příbuznost jazyka 
slovanského s jazyky jiných kmenův téhož indoevropského plemene, od starodávna v Evropě usedlých, 
jmenovitě s řeckým, latinským a litevským. Nalézají se sice slova příbuzná slovanským i v jazycích 
kmenův asiatských téhož plemene, jmenovitě v sanskrtském, medském, perském, arménském atd., ale 
příliš pořídku a jen zdaleka sobě podobná, ježto naproti tomu původní a kořenná slova řeči slovanské, 
řecké, latinské, německé a litevské až ku podivu se srovnávají. Šafařík, Slov. starožit., II. vyd., str. 61. 
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hlavy, patříc na obličej, blíží se čtverhranu, protože výška její málo větší než šířka, témě pak 
značně zploštěné a čelisti vodorovné jsou. Nos není tak dlouhý jako délka od jeho konce ke 
bradě; jest pak od kořene až ke konci témě přímý, t. j. bez ohybu patrného, kterýžto však, byl-
li by čitedlný, lehounce byl by poddutý, takže na špici by se maličko vypínal; spodní částka 
nosu jest trochu širší, konec kulatý. Oči, trochu hlubší, dokonale přímočarně leží; a když něco 
zvláštního do sebe mají, zdají se býti menší, nežli by celý rozměr hlavy žádal. Obočí, málo 
husté, blíží se k očím zvláště u koutku vnitřního, odkudž často šikmo vybíhá. Ústa nejsou 
vysedlá, ani rty tlusté, ale mnohem bližší nosu nežli brady. K těmto znakům ještě jeden 
zvláštní a dosti rozšířený se pojí, t. j. nehojnost vousův, kromě brady. (Časop. čes. mus. 1832, 
sv. 3, str. 280.)4 
 
   Morální vlastnosti Slovanů byly vždy v dokonalé shodě s jejich vnějším zjevem a vždy se 
také tak držely. Všecky vlastnosti u nich směřují k vyrovnané prostřednosti, milují klid a 
odpočinek, pěstují prostý blahobyt, téměř úplně hmotný; jsou pravidelně mírumilovní. Tak 
jako mysl Chamity, míšence negra s bílým, si odnesla ze smyslných představ negra zálibu v 
plastice, tak také mysl Venda, křížence to bílého s Finem, přetvořila zálibu žlutého člověka ve 
smyslných potěšeních v snahu průmyslově, zemědělsky a obchodně založenou. Nejstarši 
národy, povstalé z takového svazku, se staly hnízdy dumavců, jistě snad méně horlivých, 
méně energických, méně čile hrabivých, v celku i méně inteligentních nežli bývali Kananejci, 
ale stejně při tom byli velmi pracovití, a i bohatí, třebaže to vše bylo zasmušilejší. 
  
   V dávném pravěku nesmírný příliv různých plodin, pocházejících ze zemí obydlených 
Slovany, přilákal k černomořské pánvi četné řecké a semitské kolonie. Jantar, sbíraný na 
pobřeží Baltického moře, jejž jsme viděli v obchodě národů galských, přešel i do obchodu 
vendského. Tyto obchodní styky jej dopravily až k ústí Borysthenu. K tomuto dopravnictví se 
družila i jiná odvětví důmyslné činnosti; například obilí, pěstováno ve velkém v krajích 
Skytských5 a v zeměpisných šířkách těžko určitelných; přicházelo po řekách, kde plavbu 
organizovali a provozovali domorodci, až do cizích skladišť na černém moři. Jak patrno, 
Slované si nezasloužili výtky barbarství právě tak jako si jí nezasluhovali KeItové.6 
 
   Přes to však to nejsou lidé; kteří by mohli býti nazýváni civilizovanými v pravém slova 
smyslu. Jejich inteligence byla velmi potemnělá vlivem míšení, v němž se utápěla, a místo, 
aby vyvinuli vrozené pudy bílého plemene, oni je naopak tratili. Tak se jejich náboženství a 
naturalismus, jenž pro ně tvoří látku, sešinuly ještě hlouběji nežli u Galů. Galský druidismus, 
jenž jistě nebyl naukou, nedotčenou finským zkázonosným vlivem, byl jím přece jen dotčen 
méně nežli náboženství slovanské. V něm se objevoval zdroj nesmírně pověrčivých pojmů, 
jako např. pověra o vlkodlacích. Slované také vymýšleli čaroděje a čarodějnice všech druhů. 
Toto pověrčivé zpytování přírody, jež bylo stejně sžíravé pro ducha severních Slovanů jako 
pro ducha Rasenů, jejich to příbuzných italských, zaujímalo veliké místo v souboru jejich 
pojmů. Veliké památníky stavební, jež zanechali, třebaže svědčí o jistém stupni jejich 

                                                                                                                                                         
Není tu tedy ani slova o příbuznosti s jazykem finským. (Finy, ať již v širším smyslu jako Čudy u 
Šafaříka, nebo v užším slova smyslu jako Estonce není možno také zaměňovat za Litevce, o nichž 
Šafařík na jiném místě uvádí: ... poněvadž i jazykem jim nejpříbuznější Lotyši, Prušané a Litvané zde 
anebo v blízkém sousedství sídla měli … Šafařík, Slov. starožit., II. vyd., str. 486. 
 
4 Šafařík na str. 45. dílu I, vyd. 2. české uvádí tento popis jako přejatý (… jakovéž nám slovutný 
Edwards podal. Jest pak toto: Podoba …), což Gobineau opominul uvést. Pozn. překl. 
 
5 Podle Šafaříka prý pocházívalo mnoho tohoto obilí ze zemí zakarpatských. Ale byl i tam dále na 
jihovýchod národ polovendský, národ Alazonů, který se zabýval tímže druhem obchodu. (Šafařík, sv. 
I. str. 271.) 
 
6 Bydlívali ve vesnicích po způsobu čistě bílých národů, svých to předků. Důkaz toho nacházíme ve 
jméně jednoho kmene slovanského, Budyni, jehož kořen jest budy = domy, v důsledku tohoto byli lidé, 
kteří bydlili v domech, tedy na stálém bydlišti. (Šafařík, I, 59.) 
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schopností, jmenovitě ci znamenité trpělivosti a pracovitosti, se nevyrovnají oněm, jež 
nalézáme na územích keltických; a co zvlášť jim vtiskuje pečeť menší hodnotnosti je to, že 
nikdy nebyli s to opanovat sousední národy. Výbojný život jim byl věcí neznámou. Nezmohli 
se ani na vlastní poněkud silnější stát. 
  
   Když v tomto veleplodném plemeni některý kmen se příliš rozmnožil, rozštěpil se. 
Shledávaje správu mnohohlavého davu s rozličnými zájmy příliš obtížnou pro svou dávku 
intelektu, rozposílal ze svého území jak jen mohl rodiny, na něž nevykonálval žádného vlivu, 
leda jakousi ochranu mateřskou; jinak jim byla ponechána úplná svoboda. Politické dispozice 
vendské, většinou po řídce se vyskytující, nevedly k uskutečnění nějaké větší a soudržné 
vlády, ba ani k poznání a pochopení čeho takového. Snem Slovana bylo žít jako občan co 
nejmenší obce. Hrdé panovačné myšlenky, vlivné podněty zde nenalézaly ohlasu; a zvláště 
Slovan je neznal. Zlepšení jeho blahobytu osobního a přímého, ochrana jeho práce, přispění v 
jeho potřebách hmotných, ukojení potřeb jeho členů rodiny, jež miloval tento vlídný, třebaže 
poněkud chladný tvor, vše to mu bylo zajištěno jeho občanskou vládou snadno a v hojnosti, 
že by toho bylo nemohlo lépe docílit žádné jiné zřízení sociální; to dlužno doznat. Tož si toho 
považoval a umírněnost jeho zálib jistě získá úctu moralistů; oproti tomu politikové, 
náročnější to lidé mají za to, že jeho výsledky sociální byly k pláči. Starobylá vláda bílého 
plemene, tak přirozeně schopná starat se o všechna opatření, nutná k neodvislosti, ať užitečná 
nebo obranná v nebezpečí, touto unylostí nakonec nervově zeslábla. Bylo žádáno, aby byla 
čím dále tím slabší; ona se k tomu podvolila. Činovníci, jacísi (nepraví) stařešinové obce, 
mívali svou dočasnou autoritu jen volebně propůjčovanou, úzce vymezenou svrchovanou 
valnou hromadou, skládající se ze všech přednostů rodin. Je patrno, že takovéto vesnické a 
kupecké aristokracie skládaly jakési republiky, jež byly ohroženy uchvácením vlády co 
nejméně ze všech, co se jich kdy v bílém plemeni vytvořilo; ale zároveň byly i nejslabší, 
nejneschopnější odporu v případě vnitřních zmatků nebo proti náporu zvenčí. 
  
   Neměvše v antickém světě nikdy úlohu výsostnou, tyto rodiny, odedávna degenerované to 
skupiny bílého plemene v Evropě, neměly ani v dobách historických vůbec patrné úlohy; vše, 
co může říci o nich nejmoudřejší učenost je to, že při veliké plodnosti a početnosti zůstávaly 
pozadu za hrstkami šťastných dobrodruhů, kteří jimi vládli po dlouhé doby. Jedním slovem, 
nemírným míšením se žlutými, z čehož se u nich objevovala věčně trpná letora, byly daleko 
hůře vybaveny po stránce mravní nežli Keltové, kteří kromě dlouhých staletí neodvislosti a 
izonomie měli i některá krátká význačná údobí převahy a lesku. 
  
   Nikdo nepochybuje o podřadné úloze Slovanů v dějinách - co do jejich povahy. Všechny 
národy jsou statečné v tom smyslu, že všechny jsou stejně způsobilé v určitém směru, 
vyhovujícím jejich pudům, čelit jistým pohromám a vystavovat se nebezpečí smrti. Srdnatost 
není zvláštním charakterem určitého plemene: Srdnatost se vyskytuje ve všech částech světa a 
není správné považovat ji za důsledek energie. Bílá plemena - nepopiratelná to skutečnost - 
jsou vážněji statečná nežli plemena jiná a jsou také prakticky inteligentnější a zřetelněji 
postřehnou svůj cíl. Odtud pochází jejich statečnost a nikoli od předráždění nervové soustavy 
jako u národů, které buď neměly tuto význačnou vlastnost, nebo ji ztratily. 
  
   Se Slovany, již přespříliš míšenými, se přihodilo právě to poslední (ztratili jasný postřeh 
cíle). A to s nimi jde a nyní snad ještě roste. Vyvinuli velmi mnoho bojovné statečnosti, když 
toho bylo třeba, ale jejich inteligence, oslabená finskými vlivy, kroužila jen v příliš úzkém 
okruhu a neukazovala jim dost často a dost jasně veliké nezbytnosti, před nimiž stávají slavné 
národy. Když byl zápas nevyhnutelný, kráčívali v boj, ale bez nadšení, bez jásotu a jediným 
přáním bývalo, aby byli ušetřeni, nikoli snad nebezpečí, ale námah, jež považovali za 
neplodné a jimiž válečnictví jen se hemží. Upsali se na všecko, jen aby už toho byl konec a 
radostně se vraceli k práci v polích, k obchodu, k domácímu zaměstnání. Všecko jejich 
potěšení v tom záleželo. 
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   Toto plemeno mělo tedy svoji izonomii jen nejasně vyjádřenou, protože tato izonomie 
provozujíc se jen v malých střediskách, nemohla být skrze tmy pravěku patrná a pouze po 
přidružení k porobitelům lépe vybaveným, se stala patrnější tak, že bylo možno posoudit její 
dobré a špatné stránky. Toto plemeno jsouc příliš milé povahy, než aby vyvolalo nějaké 
dlouho trvající hněvy u podmanitelů, jsouc ochotno přijmout podružnou úlohu v nových 
státech výbojem vytvořených, jsouc od přirozenosti pracovité - čímž bylo i užitečné i snadno 
zvládnutelné - zachovalo si při těchto pokorných vlastnostech majetnictví půdy, popustivši 
svrchovanost dobyvateli. 
  
    Jsouce takto nerozlučně zasnoubeni půdě, od níž nic je nemohlo odloučit, zaujímali 
Slované na východě Evropy tože postavení, působící utajeným a němým, ale neodolatelným 
vlivem, jakým druhdy v Asii davy semitské. Tvořili tak jako Semité onu stojatou bažinu, v níž 
se utopily po několika hodinách slavného vítězení mnohé skvělé rasové hodnoty. Tato 
bahniska nepohnutá jako smrt, a jako ona i účinná, pohlcovala ve svých dumných vodách 
nejvřelejší a nejvelkodušnější principy, nic se při tom sama neměníce, jen že se tu a tam na 
dně snad něco hnulo, ale to jen proto, aby všecko konečně přešlo v rozklad ještě složitější a 
všeobecnější. 
 
   Tato veliká míšenecká skupina rodu lidského, tak plodná, tak trpělivě snášející protivenství, 
tak vytrvale milující svoji užitečnou půdu, tak pečlivě z ní těžící hmotně, již za velmi raných 
dob rozprostřela živou síť tisíců drobných obcí na nesmírném prostranství. Dva tisíce let před 
Kristem již obdělávaly kmeny Vendů krajiny na dolním Dunaji a severní břehy Černého 
moře, pokrývajíce ostatně, pokud se dá soudit, s finskými hordami se tu dělíce, celé nitro 
Polska a Ruska. Nyní, když jsme je poznali v jejich skutečné podstatě, a když jsme poznali i 
jejich dějinný úkol, nechme je při jejich práci a pozorujme některé jejich podmanitele. 
  
   Na první místě to byli Keltové. Již v prastaré době, když tyto národy bydlívaly v Tauridě a 
válčily s Asyry, a i v době Dariově, mívaly ve svých oblastech poddané slovanské. Později je 
mívali i v Karpatech a v Polsku a pravděpodobně i v povodí Odry. Když pak podnikli, z Galie 
přicházejíce, velkou výpravu, jež vedla tlupy Tektoságů až do Asie, rozeseli po celém údolí 
Dunaje a v zemích Thraků a Ilyrů četné skupiny šlechty, které zůstaly v čele lidu vendského 
dotud, dokud noví výbojci nepřišli je porobit i s lidem vendským.7 Při různých příležitostech 
vyvozovali Kimbrové a to ještě na konci 3. století př. Kr. vítězný tlak na některé národy 
slovanské. 
 
   Jmenujeme-li je však v prvé řadě, je to proto, že sousedská poloha vyvolávala četné drobné 
vpády. Nebyli ani nejmocnější, ani nejvýznačnější ani snad nejstarší z vládců nad Slovany, 
jichž tu vždy bývalo dost. V tom ohledu náleží primát zvláště různým přeslavným národům, 
které pod nejrúznějšími jmény všechny náležejí k plemenu arijskému. Tyto národy právě 
působily nejsilněji v krajích černomořské pánve a i dále mimo ni daleko na sever. O nich také 
hlavně jednají letopisy těchto zemí a proto dlužno na ně zde soustředit pozornost, a i ještě z 
důvodů jiných, důležitějších. Již to, že tyto národy přes míšení, jež způsobilo postupný jejich 
úpadek a i konečně zánik většiny z nich, náležívaly původně k nejušlechtilejší odnoži bílého 
plemene, by si zasloužilo od nás nejživější zájem; ale tato důležitá pohnutka je zesílena ještě 
tou okolností, že z jejich lůna, právě ze středu jejich zástupů a právě z jejich nejčistších a 
nejmocnějších kmenů se vyprostily ony skupiny, z nichž pošly národy germánské. Takto 
byvše tyto národy poznány co do úzké souvztažnosti původové s činorodým principem 
moderní společnosti, jeví se nám jako důežitější pro nás i jako sympatičtější v povšechném 

                                                 
7 Jména Davus a Geta v některých řeckých komediích pocházejí právě ze vpádů kimberských a jsou 
dávána otrokům, vyskytujícím se v ději. Lidé takto pojmenovaní náležívali vyšším třídám 
společenským u podmaněných Slovanů a pocházeli z jiného prvotného pramene. (Šafařík, Slaw. Alt. I, 
244.) Tento autor má za to, že v poslední době byli Keltové rozšířeni až k Sávě a Drávě na západě a na 
severu až ke prameništím Visly a Dněstru. (I, 397.) 
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smyslu dějinném spíše nežli jiné skupiny podobného původu, založivší nebo oživivší jiné 
civilizace světa. 
 

GETOVÉ 
  
   První z těchto národů, které do Evropy pronikly v dobách temných a tajemných, když 
skupiny Finů a snad i Keltů a Slovanů držely již některé krajiny na severu Řecka, jak se zdá 
byli Ilyrové a Thrakové. Tyto národy podlehly dosti záhy velmi značnému míšení; také jejich 
tehdejší převaha nezanechala skoro žádných stop. Skutečně by to nebylo zde na tomto místě 
ani hodné zmínky, kdyby tu nešlo o vytčení přibližné nejstarší expanze Arijců evropských. Na 
západě Ilyrové a Thrakové tehdy panovali nad údolími a pláněmi od Hellady až po Dunaj a 
pronikajíce až do Italie, sídlili zejména hustě na severních svazích Hernu.8 Brzy na to po nich 
přišla jiná větev této rodiny, Getové, kteří se usadili jim po boku, často i mezi nimi a pak ještě 
daleko za nimi k severozápadu a severu. Getové si představovali, že jsou nesmrtelní, praví 
Herodotos. Myslívali, že sestup do podsvětí je nepovede do útrap nebo do zániku, nýbrž do 
nebeských a skvělých příbytků Xalmoxise. Toto dogma je čistě arijské. 
  
   Ale usídlení Getů v Evropě je tak starého data, že sotva je možné je tu zahlédnout ve stavu 
čistém. Většinou jejich kmeny, tak jak jsou ve starých letopisech uváděny, byly již ovlivněny 
zhluboka svazky se Slovany, Kimbry, anebo i se žlutými. Thysagetové neboli Getové obři, 
Myrgetové čili spříbuznění s finským kmenem Merjanů, Samogetové spříbuznění se Suomisy, 
jak sami sebe nazývali Finové, tvořili, podle vlastního přiznání, tolik kmenů pomíšených, 
které sloučivše nejkrásnější krev rodu bílého s životní šťavou mongolskou, pak se trápili pro 
svoji menší poměrnou hodnotnost, do níž upadli u srovnání se svými čistšími příbuznými. 
Skandinavští Jutové, Jotunové9, abychom použili výrazu Eddy, se zdáli být severnějšími a po 
stránce mravní nejdegradovanějšími ze všech Getů. 
  
   Z asijské strany u Kaspického moře žily ještě jiné větve téhož národa, jež dějepisci řečtí a 
římští nazývali Masagety. Později byli jmenováni Skyto-Getové nebo i Hindo-Getové. Čínští 
spisovatelé je nazývali Ku-te a dokonalá pravověrnost tohoto přepisu je zaručena velmi 
vzácným způsobem, svědectvím v poezii indické, jež v době nepoměrně starší je uvádí 
jménem Keta. Ketové jsou národ vraťů, odpadlý od zákonů brahmanských, ale nepopiratelně 
arijský a žijící severně od Himalají. 
 
   Ve 2. století našeho letopočtu ony kmeny getské, které zůstaly ve vysoké Asii, přešly k 
Sihunu a pak do Sogdiany a proslavily se tím, že založily svůj stát na místě baktro-
makedonského. Arci tento úspěch byl neveliký ve srovnání s úspěchem, jehož nabylo jejich 
jméno ve 4. a 5. století v Evropě. Jedna skupina, pocházející z jejich bratří vystěhovalých, 
kterou brzy najdeme s jejím rodokmenem, odešla tehdy od východních břehů Baltického 
moře a z jihu Skandinavie, aby zastínila všecko, co její soujmenovci kdy vykonali velikého. 
Rozsáhlá skupina Gótů putovala se svou zářící standartou po Rusku, po Dunaji, po Italii, po 
jižní Francii a po celém povrchu Hispánského poloostrova. Že oba tvary slova Gótové a 
Getové jsou úplně stejné, dosvědčuje v tomto oboru velmi zběhlý starověký národní dějepisec 
svého plemene, Jornandes. Nerozpakovává se nazývat letopisy králů a kmenů gótských Res 
geticæ. 
 
 
 
 

                                                 
8 = dnešního Balkánu. Šafařík má za to, že lze stopy jejich panování poznat i ještě až v Bessarabii. 
(Slaw. Alt. I, 271.) 
 
9 Jotunové, podle sev. mytologie zlí obři, pozn. vydavatele 
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SKYTOVÉ 
 
   Po boku Getů a o něco později s nimi se objevuje na Propontidě a v sousedních krajích jiný 
národ rovněž arijský. Jsou to Skytové, nikoli snad Skytové-oráči, ve skutečnosti to Slované,10 
nýbrž Skytové-válečníci, Skytové nepřemožitelní; Skytové královští, jež dějepisec 
halikarnaský nám líčí jako pravé výtečné bojovníky. Podle něj mluvili jazykem arijským; 
jejich náboženství prý bylo společné s nejstaršími kmeny vedskými, hellenskými, iránskými. 
Klanějí se nebi, zemi, ohni a vzduchu. Jsou to rozličné projevy naturalismu, zbožněného u 
nejstarších skupin bílých. Připojují k tomu uctívání ducha válečného nadšení; ale pohrdajíce 
antropomorfismem po příkladu svých předků spokojují se zobrazením pomyslnosti symbolem 
meče zatknutého v zem. 
  
   Území Skytů v Evropě se prostírá tímže směrem jako Getské území, a v pojmech 
italořeckých se s ním mate, tak jako se tento dvojí lid i skutečně vzájemně prolínal.11 Nejstarší 
zeměpisci znají pouze Kelto-skyty, Thrako-Skyty na evropském severu a nemýlí se tolik jako 
se jim vytýká v moderní době. Dlužno doznat, že jejich terminologie nebyla ani úplná ani 
přesná a třebaže se dobře přimykala ke skutečnosti, nebylo to jejich zásluhou: zde neurčitost 
byla na prospěch jejich nevědomosti a neodkláněla ji od pravdy. 
  
   Ve směru východním bojovní Skytové podávali ruku svým bratřím, národům severní 
Medie, jež Řekové nesprávně považovali za jejich předky, ale správně je spínali 
příbuzenstvím. Prostírali se až do armenských hor, kde se jmenovávali Sakasunové. Pak na 
severu Baktrie se prolínali s Indo-Skyty, jmenovanými po čínsku Su. Dostali tam jméno 
poněkud obměněné a vzniklé z posledního, a pro Římany se stali národem Sacae; pak, znovu 
se vracejíce do tradic Nebeské Říše, znovu se jmenovali Haka, obývajíce ještě v dosti pozdní 
době na březích Jeniseje. Jen v nich je zřít národ Saka v Ramajaně, Mahabharatě a v 
zákoníku Manu: jsou to vraťové, vzepřevší se svatým řádům Árja-varty jako Ketové, a stejně 
jako oni příbuzní Arijců indských. Byli také i příbuznými, jak se uznává, i s lránci; a mohla-li 
zůstat nějaká pochybnost o tom, že tito jezdečtí Skytové Evropy a Asie, ti Skytové, které 
Číňané vídali bloudit po březích Chuang-che a v samotách pouště Gobi, jež Arménci uznávali 
svými pány na mnohých místech své země, a jichž se pobřeží baltská a provincie kimberské 
tolik obávaly: že tito bludní Skytové, pravím, bloudící v Turanu, v Pontu, tito Skolotové, 
jakož se sami nazývávali, že tito Skytové byli absolutně stejného původu všude, kde se 
vyskytovali, na Hemu i na Boloru, je tu nutné doložit ještě jedno svědectví epigrafů perských: 
Nápisy achamenidů znají skutečně dva národy jména Saka, jeden sídlící v okolí Jaxartu, 
druhý v sousedství Thraků. 
  
   Staré jméno Saka se udrželo neméně dlouho a prošlo ještě více kraji než jméno Ketů. V 
dobách stěhování germánského bylo přikládáno i převýborné zemi Skanzia, Skandinavii, 
ostrovu nebo poloostrovu Saků. Konečně je tu poslední proměna, v odrůdu, na niž je dnes 
hrdá Amerika, a jež se dříve zaskvěla ve staré Germánii a na ostrovech Britských, je to 
proměna v Saxna, Sachsen, Sasové, opravdoví Sakasunas, synové Saky posledních údobí. 
  

                                                 
10 Slovo γεώργοι, používané Herodotem, jak se všeobecně uznává, značí soubor národností, které 
bývaly podrobeny kmenům vojenským, a tedy třídu nižší; plemeno to jiné a poddanské. Není bez 
zájmu poznamenat, že se vyskytovalo i u jiných národů arijských, např. u Sarmatů. Byli to vesměs 
Slované buď čistí nebo míšení s troskami šlechty, jež současně s nimi byla podmaněna. (Šafařík, I, 
184-185, 350.) Příklad podobného utváření býval i ve 3. století našeho letopočtu v Dacii, kde sarmatští 
Jazygové panovali nad kmeny getskými, a nepřímo i nad Slovany, kteří byli jejich sociální základnou. 
(Šafařík, I, 250.) 
 
11 Země ležící na Baltu a na zálivu Finském se nazývaly dlouho před Ptolemaiem Skytií. Pythéas je 
rovněž jmenoval tak, a pravdu měl, jak později uvidíme. (Šafařík, I, 221.)   
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   Sakové a Ketové vlastně tvoří týž a jediný řetěz národů prvotně arijských. Ať už byl 
jakýkoli tu nebo tam druh a stupeň rasové degradace, které podlehly jejich kmeny, jsou to dvě 
větve rodiny, jež méně byvše šťastny než větev indická a větev iránská, našly při dělení světa 
jenom území již značně zabraná u srovnání s tím, co měli jejich bratři a hlavně podstatně 
méně krásná. Většinou tyto národy zahynuly, aniž založily říše, leda pomíjející brzy pohlcené 
nebo rozbořené přemocnými sousedy nebo mediatizované, neboť jim dlouho překáželi v 
trvalém usídlení jednak severští Finové, jednak jejich vlastní rozkouskování i nevlídnost 
jejich oblíbených příbuzných. Vše, co vidíme z jejich existence v těchto širých a nekonečných 
krajinách Turanu a na pláních pontických, na Turanu evropském, kudy všude táhli, kde všude 
mívali svoje nezbytná zastavení, nám zvěstuje tolik neblahého osudu i zároveň srdnatosti, 
horoucí odvážnosti, nejrytířštější vášně dobrodružnosti a více ideální velikosti než trvalého 
úspěchu. Ze všech těchto západních arijských kmenů ještě nejšťastnější byli Parthové, 
odmyslíme-li si ony národy, jimž - třebaže podstatně později - se podařilo ovládnout naši 
pevninu. Není na tom dosti ukázat skutečnostmi, že Ketové, Sakové a Arijci uvažováni v 
celku a co do původu jsou jedno a totéž. Ona totiž ještě i ta tři jména, byvše rozebrána sama o 
sobě, dávají týž výsledek: mají všechna tři stejný smysl; jsou to úplně synonyma; vyjadřují 
všechna stejně: lidé úctyhodní a vztahujíce se na stejné předměty, vyznačují, že jedna a táž 
idea má několik jevů. 
  
   Když jsme tento bod vyřídili, sledujme ve zpětném pořadí jejich dějin kmeny těchto shluků 
nejlépe osudem obmyšlené pánů, jež Prozřetelnost uvedla postupně mezi národy starého světa 
a z nich napřed mezi Slovany. 
  

SARMATÉ 
 
   Mezi nimi byla obzvláštní větev národů velmi rozšířená, velmi čisté podstaty, aspoň ve 
chvíli, když přišla do Evropy. Tato důležitá okolnost je zaručena doklady; mluvím totiž o 
Sarmatech. Pocházeli, praví pontští Řekové, ze spojení Saků a Amazonek, jinak řečených 
matky Asů neboli Arijců. Sarmaté, tak jako všechny národy jejich rodiny, se uznávali 
vzájemně bratry i v krajinách nejvzdálenějších. Některé z jejich národů bydlely na sever od 
Paropamisu, kdežto jiné, známé čínským zeměpiscům pode jménem Sut, Sutle, Alasma a 
Jancai přišly ve 2. století př. Kr. do některých východních okresů Zakaspických. Iránci se 
několikrát měřili s těmito roji bojovníků a strach, který jim naháněla rázná jejich vytrvalost, 
přešel ještě do pověstí bakterských a sogdských. Odtamtud Firdusi je přejal do své poezie. 
  
   Tyto zdatné národy, přišedší do Evropy po prvé asi tisíc let před naší érou, ne dříve, 
vkročily do západního světa s mravy veskrze podobnými mravům Saků, jejich to bratranců a 
hlavních soupeřů. Oděni v hrdinský úbor vítězů Šach-namehu, jejich bojovníci se podobali už 
dost dobře oněm středověkým paladinům germánského středověku, jichž vzdálenými předky 
byli. Na hlavě mají kovovou přílbu, na těle šupinatou zbroj z měděných nebo rohových desek, 
sestavenou po způsobu dračí kůže, s mečem v ruce, s lukem a toulcem na zádech, s nesmírně 
velikým těžkým kopím v ruce projížděli kraje na koních těžce čabrakovaných, střežíce a 
doprovázejíce nesmírně veliké vozy kryté širokou střechou. V těchto velikých obytných 
vozech bývaly jejich ženy s dětmi, starci, jejich veškerý majetek. Ohromní voli to tahali a při 
tom kola, vytvořená jako plné dřevěné kotouče se klátila a vrzala na písku nebo na nízké 
stepní trávě. Tyto vozy byly zcela podobné oněm, jimiž kdysi nejdávnější starobylost viděla 
dopravovat první arijské rodiny v Pandžábu, kraji pěti řekami oplývajícímu. Byly to také vozy 
podobného sestrojení jako byly vozy, z nichž Germáni později vytvářeli svoje tábory; byla to 
ve strohých tvarech pravá archa nesoucí život civilizacím na svět přicházejícím, a omlazení 
civilizacím vyžilým. 
  
   Užívání takovéhoto vozu je přelomem a přechodem v dějinách. Vyjadřuje se tím dokonale 
rozdílnost mezi národy, které se rozhodli pro vůz a pro stan. Ti prví jsou stěhovaví; nejsou 
proti změně podnebí a kraje; ti druzí však jediní zasluhují jména nomádů. Oni skoro nikdy 
neopouštějí jistý okruh územní. Nomád je ten, kdo si nedovede představit příbytek jinak než 
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tak jako stan skladný. Oproti tomu vůz nemůže nikdy být trvalým příbytkem. Arijci, kteří ve 
voze jezdívali a kteří po jistou kratší či delší dobu si nemohli dopřát jiného přístřešku, nechtěli 
bydlet pod stany. Proč? Protože cestovali ne pro změnu místa, nýbrž opačně, aby si našli 
vlast, stálé bydliště, dům. Přes svoje dlouhá putování, někdy staletá, tito lidé nikdy se 
neodhodlali ke stanovému životu; život pod skládacími stany přepouštěli národům nižšího 
utváření. 
 
   Sarmatové, nejpozději přišlí ze všech Arijců v 10. století před naší érou a proto také 
nejčistší, dali ucítit podmanitelům Slovanů zdatnější sílu své pádné paže a svého důmyslu v 
potyčkách, které se zdvihly. Brzy si vybojovali velké místo. Panovali mezi mořem 
Kaspickým a mořem Černým a začali ohrožováti i planiny na severu.12 Arci dlouho severní 
svahy Kavkazu zůstaly jejich opěrnými body. Do soutěsek tohoto horského řetězu později, 
když ztratili po staletích výlučné panství nad kraji pontickými, přišly hledat útulek mezi 
svými příbuznými v těchto roklích dříve usazenými ty z jejich kmenů, které se nevystěhovaly. 
Jen z této příčiny, příznivé pro udržení jejich dokonalosti etnické se stalo, že se jim dostalo cti 
být před vědou representanty nejčistšího typu bílého plemene. Nynější národy tohoto pohoří i 
nadále jsou slavny svou tělesnou krásou, svým válečnickým nadáním, nezkrotnou energií, 
která vybízí i nejvzdělanější a nejzhýčkanější národy v boj, a ještě proslavenější svým 
odporem přenesnadno zdolatelným proti ponižujícímu dechu, jenž nemoha jich dostihnout, 
zasahuje kolem nich davy semitské, tatarské a slovanské. Nejenže nebyly degenerovány, ony 
ještě přispěly v poměru jak se jejich krev míchala ke krvi osmanské a perské k poohřátí těchto 
plemen. Dlužno také vzpomenout znamenitých mužů, které daly turecké říši i mocného a 
romantického panování čerkesských bejů v Egyptě. 
  
   Nebylo by zde na místě sledovat podrobně nespočetné pohyby sarmatských skupin k západu 
Evropy. Některá z těchto stěhování, jako stěhování Limigantů, si vydobyla Polsko na šlechtě 
keltské a založila tam svoje státy, jež mezi svoje čelná města čítala i Bersoviu, nynější 
Varšavu. Jiní Jazygové si dobyli východní Panonii přeze všechna úsilí bývalých vítězů 
plemene thrackého a kimberského, kteří tam již vládli zástupům slovanským. Takovéto a 
podobné vpády, zajímající už spíše jen speciální dějepisce,13 nebyly nikdy podniknuty ve 
větším měřítku a se silami postačitelnými tak, aby mohly trvalým způsobem ovlivnit činorodé 
vlastnosti podmaněných skupin. Jinak tomu je však se hnutím, jež jedno rozsáhlé sdružení 
kmenů téže rodiny, vyšlých z veliké rodiny Alénů, Alanů či spíše snad prapůvodně Aranů 
nebo Arianů a nesoucí souborné jméno Roxolanů vyvolalo kdysi u pramenů Dviny, v krajích 
povodí Volhy a Dněpru, zkrátka ve středním Rusku asi v 7. nebo 8. století pt,. Kr. Toto údobí, 
vyznačující se velikými změnami v rasové i topografické situaci velikého počtu národů 
asijských a evropských zakládá rovněž pro severské Arijce nové východisko a tím i nový úsek 
v dějinách jejich stěhování. 
  
   Neuplynulo snad ani dvě stě nebo tři sta let co do Evropy přišli, a už toto celé údobí bylo 
vyplněno krutými důsledky soupeřství vůči okrajovým státům. Oddávajíce se neomezeně 
svým národnostním svárům, zabývajíce se jedině starostmi útoku a obrany, neměly 
pravděpodobně tyto kmeny času na zvelebování svých poměrů sociálních; ale tato nevýhoda 
byla vzhledem na. budoucnost vyvážena etnickým izolováním, zárukou to čistoty, jež z toho 
pak pošla. Nyní se viděli nuceni dopravit se dojiné stanice. Tato stanice nutnostmi byla určena 
výhradně jim a nikomu jinému. 
  

                                                 
12 Šafařík, Slaw. Alt., I, 120-121, 141 
 
13 Šafařík rozpoznává jakési slabé zbytky sarmatského kmene Jazygů v obyvatelstvu nyní řídce 
bydlícím na levém břehu Pialasy. Jsou velmi tmavé pleti, šatí se černě a mají zvyky odchylné od 
zvyků okolních plemen. Mluví sice bělorusky, ale s litevským přízvukem. Domorodým obyvatelstvem 
se jmenují Jatvjesi nebo Jodvezaj. Je to úplně upadlý útvar míšenecký. Šafařík, Slaw. Alt., I, 338, 340, 
343, 349.) 
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   Popud, který jimi pohnul kupředu, pocházel od jihovýchodu. Byl dán jejich druhy patrně 
neodolatelnými, protože se jim na odpor nepostavili. Nebylo tu tedy jiného prostředku než 
aby Arijci-Sarmati (Roxolané) se dali na pochod tímto směrem. Nemohli už se nekonečně 
šinout k západu, protože Sakové, Getové, Thrakové, Kimbrové tam ještě pořád byli silní a 
obzvláště četní. Tímto směrem jít by znamenalo narazit na soustavu potíží a překážek 
neodkliditelných. Zamířit k severovýchodu bylo neméně obtížné. Kromě spoust finských, 
které se pohybovaly v těchto místech, také národy arijské, dosti značné ještě, žlutí míšenci 
arijští, kterým přibývalo denně na důležitosti, jistě by byly odmítly pomyšlení na přímý 
pochod k dávným sídlům bílého rodu. Zbývala tedy jen cesta na severazápad. I z této strany 
zábrany a závady byly dosti značné, ale nikoli nepřekonatelné. Ježto tu bylo málo Arijců, 
mnoho Slovanů, méně Finů než na východě, naskytovaly se tu větší pravděpodobnosti lepších 
výbojů než všude jinde. Roxolanové to pochopili; úspěch jim dal za pravdu. Uprostřed 
rozmanitých národností, jejichž významná jména ještě jsou nám známa z dochavaných 
pověstí, jako jsou jména Wanů, Alfů14 neboli víl a trpaslíků, se jim podařilo založit pravidelný 
a trvalý stát, jehož památka, jehož poslední nádhera vrhá ještě skrze tmy a mlhy dob skvělou 
záři na úsvit národů skandinavských. 
 
   Bylo to v zemi, kterou Edda nazývala Guardarike neboli říše města Arijců. Sarmatští 
Roxolani tam mohli odpřáhnout svoje cestovní voly a uklidit vozy. Poznali zase klidné chvíle 
odpočinku, jichž od dlouhých staletí nezakusili a mohli použít svých prázdných chvil, aby se 
v nových domovech trvale zařídili. Asgard čili město Asů nebo Arijců, bylo jejich hlavním 
městem. Byla to pravděpodobně veliká vesnice, zkrášlená paláci na způsob dávných residencí 
prvých dobyvatelů Indie a Baktrie. Jméno tohoto města (Asgard) nebylo vysloveno ve světě 
ostatně poprvé. Mezi jinými odedávna bývalo na jižním pobřeží Kaspického moře medské 
sidliště, úplně stejně jmenované Asagarta. 
 
   Zkazky, vztahující se na Asgard, jsou četné a dokonce i podrobné. Ukazují nám otce bohů a 
dokonce i bohy samotné, kterak provozují velebně v tomto královském městě svoji 
svrchovanou moc ze široka a plně, spravedlnost konajíce, a válce a míru rozhodujíce a 
příchazí i své válečníky přeskvěle hostíce. Mezi nimi vidíme i některé prince vanské15 a 
jutanské, což znamená náčelníky finské. Tolikeré sousedství, válečné příhody, vše to nutilo 
Roxolany, aby se opřeli buď o jedny nebo o druhé sousedy, aby se tak udrželi proti všem. 
Proto byly uzavírány etnické svazky a také byly v daných poměrech nevyhnutelné. Ale přes 
to jich bývalo co nejméně a měly tudíž malou důležitost, jak to dokazuje Edda, neboť i když 
tu v nových sidlištích bývala válka méně častá nežli v dobách, když Roxolani sídlívali v okolí 
Kavkazu, přece jen byla dost pravidelná a nad to ještě hlavně proto, že Guardarike, třebaže 
vrhlo velikou záři na prvotné dějiny Arijců skandinavských, trvalo přece jen příliš  krátce, než 
aby plemena v něm sídlící měla dost času k tomu, aby se mohla zkazit. Byvši založena mezi 
7. a 8. stoletím př. Kr., bylo vyvráceno kolem 4. století přes všechnu energii a srdnatost svých 
zakladatelů a tito, ještě jednou donuceni ustoupit před osudem, jenž je vedl tolika 
katastrofami k moci nad světem, naložili znovu svoje ženy a děti do vozů, nasedli na svoje oře 
a opustivše Asgard, pustili se do sirých a trudných severských bažin v předvečer oněch 
četných dobrodružství, jichž neměli být ušetřeni a o jejichž rozuzlení tehdy nemohli tušit ani 
nemohli prorocky vidět konečný úspěch... 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Vánové a Elfové (staroskandinávskky Álfar),  pozn. vydavatele 
 
15 Edda umísťuje Ásy, Roxolany na východní břeh Donu, kdežto národy vendské neodvislé zaujímaly 
břeh západní. (Šafařík, Slaw. Alt., I, 134, 307, 358.) 
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KAPITOLA   II. 
 

ARJOVÉ  GERMÁNŠTÍ 
 
   Vystěhovalci ušlechtilých národů roxolanských, dospěvší do jistého bodu své pouti, 
rozdělili se na dva proudy. Jeden z nich zamířil do nynějšího Pomořanska, usadil se tam a tam 
odtud dobyl sousední pobřežní ostravy a jih Švédska. Poprvé se tu Arijci stali plavci a chopili 
se tak oné činnosti, ve které jim byla souzena důmyslem a odvahou překonat všechno, co 
dosud ostatním civilizacím se mohla podařit. Druhá větev, která bývala svou dobou neméně 
pozoruhodná, neméně dokonalá v tomto umění, putovala dále směrem k ledovému moři a 
přišedši na jeho pusté a trudné břehy, zahnula, šla podél nich, pak sestoupila k jihu a vstoupila 
do Norska Nord-wegr na severskou cestu, v kraj ponurý, jenž si ani nezasluhoval takových 
bojovníků, nejlepších to z lidí. Zde tento soubor kmenů zastavivší se, odvrhnul svoje jméno 
sarmatské, roxolánské, jméno Asů, jímž se až do té doby rozlišoval od ostatních plemen. 
Znovu přijal jméno Saka. Jak se zdá, tito lidé i nadále se jmenovávali lidmi počestnými a 
nemnoho se zajímajíce o slovo, které tento smysl dávalo, jmenovali se střídavě Ketové, 
Sakové, Arijci a Asové. V novém sidlišti nabylo převahy ono druhé jméno, kdežto pro 
skupinu usídlenou v Pomořansku a v zemích sousedních se začalo užívat obecně jména Keta, 
Nicméně sousední národy nedocenily prostotu těchto nových pojmenování a i nadále finské 
národy houževnatě jmenovaly dnešní Švédy Ruotslany nebo Rótslany, kdežto Rusové u nich 
se jmenovali Væenalniny neboli Wænelany, Vendy. 
  
   Sotvaže skandinavské národy byly na tomto poloostrově usídleny, přišel cestovatel 
hellenského původu po prvé do těchto zeměpisných šířek, jež byly v očích Řeků a italských 
národů strašidelnou domovinou všech možných hrůz. Byl to Massaliot Pythias, jenž dospěl až 
sem na jižní pobřeží Baltu na svých cestách. 
  
   V nynějším Dánsku našel jenom Teutony16, tehdy ještě keltické, jak svědčí jejich jméno. 
Tyto národy měly svou užitkářskou kulturu, jako ostatní národové jejich rasy; ale na východě 
jejich území seděli Guttoni a s nimi zase tu vidíme Kety; byl to odštěpek kolonie pomořanské. 
Řecký mořeplavec je navštívil v jednom zálivu moře, jež nazýval Mentonomon. Jak se zdá, 
jde tu o dnešní Friedrichshafen a město, které na jeho březích se zdvíhá je dnešní Königsberg. 
Guttoni se tehdy prostírali jen malounko k západu; až k Labi byla země rozdělena mezi obce 
slovanské a národy keltické. Za řekou Labem pak až k Rýnu na jedné straně a až k Dunaji na 
druhé straně a až i za tyto oba toky panovali Kimbrové skoro samojediní. Ale nebylo možno, 
aby Sakové z Norska, aby Ketové ze Švédska, z ostrovů a z pevniny se svým podnikavým 
duchem, se svou srdnatostí a špatným přídělem půdy ponechali v klidu - ostatně snadno 
porušitelném - užívat této samosprávy ony dva houfy bílých míšenců, kteří s nimi hraničili. 
  
   Dvě cesty se otevíraly pro činnost severských skupin Arijců. Pro větev gótskou (ketskou) by 
bývalo nejpřirozenějším postupem obrátit se k jihovýchodu a k jihu, udeřit znovu na země jež 
bývaly druhdy částí Gardariku a na ony krajiny, do nichž dříve tolik kmenů arijských všech 
nejmožnějších jmen přišlo rozkazovat Slovanům, Finům, a jež podlehly onomu 
znehodnocení, jež pochází z míšení. Oproti tomu pro Skandinávce zeměpisně by bývalo 
výhodné vrhnout se směrem k jihu a jihozápadu, přepadnout Dánsko, tou dobou ještě 
kimbrické, a pak neznámé země dnešního Německa středního a západního, potom Nizozemí a 
pak Galii. I Gótové i Skandinávci podali štěstí ruku. 
  
   Od druhého století před naším letopočtem norští národové, mající za nejbližší sousedy 
Kimbry, dávali jim neustále a nezvratně najevo, že tu jsou. Strašlivé tlupy vetřelecké z lesů 

                                                 
16 Teutoni, kelticko-germánský národ, který dal jméno dnešnímu Německu (viz. Deutschland, země 
Teutonů), pozn. vydavatele 
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vyrazivší, vyburcovaly obyvatele poloostrova kimbrického17 a překračujíce všechny 
překážky, přecházejíce přes desateré národy, dopravily se na druhý břeh Rýna, vešly do země 
Galské a zastavily se teprve asi na úrovni Remeše a Beauvais. Tento výboj byl rychlý, šťastný 
a plodný. Nicméně nikým nehnul. Vítězové jsouce málo četní, neměli zapotřebí vypuzovat 
bývalé majetníky půdy. Spokojili se tím, že jim uložili práci ve svůj prospěch jako jejich 
plemeno vůbec to mívalo ve zvyku, když si podrobilo bílé míšence. A dokonce velmi brzo - 
což je další známkou malé tloušťky vrstvy příchozích - se smísili se svými poddanými tak 
postačitelně, že vytvořily ony germanizované skupiny, jež César velebil jakožto představitele 
nejčilejší části galského lidu těch dob, a jež i zachovaly staré kimberské jméno Belgů. 
 
   Tento první nános velmi posloužil těm národům, na něž se uložil a do nichž pak pronikl. 
Dal do pořádku jejich vitalitu, zmírnil u nich vliv finských svazků, dodal jim na jistou dobu 
dobyvatelskou zdatnost, která jim vynesla část Galie a východní okresy britského ostrova, 
zkrátka tento výboj jim dodal takové převahy nad všemi ostatními Galy, že když se hnuli 
později Kimbrové a Teutoni a překročili Rýn, tito přestěhovalci táhli podél území belgických, 
neopovažujíce se na ně sáhnout, oni, kteří nebojácně čelili římským legiím. Bylo to tím, že 
zde na Šeldě, na Oise a na Sommě poznali příbuzné, skorem sobě rovné. 
  
   Jejich povzteklý a zuřivý charakter, jak jej projevovali odpůrci Maria, jejich neuvěřitelná 
statečnost, jejich hrubá chtivost si zasluhují pozornost, protože nic podobného nebylo ve 
zvycích národů keltských ve vlastním smyslu slova. Všecky tyto kmeny kimbrické a 
teutonské byly ještě více a zvlášť posíleny příspěvkem skandinavským nežli Keltové sami. Od 
té doby, co severští Arijci žili v jejich bezprostředním sousedství a co poznali zblízka jejich 
přítomnost, od té doby, co Jotunové pronikli do jejich držav, udály se v nich veliké změny, 
které je povznesly nad úroveň ostatních příslušníků jejich rodu. Byli to arci vždy v podstatě 
Keltové, ale Keltové obrození. 
  
   Avšak svým obrozením nestali se rovnými těm, kteří jim část své mohoucnosti sdělili; a 
když jednou Skandinavci opustivše v dost značném počtu poloostrov (Jutský), přišli od nich 
požadovat nejen uznání svrchovanosti, nýbrž i přímé podrobení, viděli se nuceni ustoupit jim. 
Tak veliká část jich, když v zemi pro ně nezbylo nic nežli bída a poroba, se shlukla v zoufalé 
tlupy, které jednu chvíli obnovily ve světě přízrak dávných zhoubných dnů Brennových. 
Všichni Teutoni, všichni Kimbrové bez výjimky, však neutekli do vyhnanství. Tento násilný 
prostředek volili hlavně nejodvážnější, nejušlechtilejší, nejgermanizovanější. V duši rodin 
válečnických a panovnických dlí pud opustit hromadně kraj, k němuž je netáhnou 
dávná práva, nedlí však ve vrstvách obecného lidu, navyklého na polní práci a na 
politickou poddanost. Není příkladu, že by byly tyto vrstvy vypuzeny houfně nebo snad 
úplně vyhubeny. A tak to bylo i s Kimbry a jejich spojenci. Germanizovaná vrstva zmizela, 
aby udělala místo jednolitější vrstvě skandinavské. Keltský podklad míšený s prvky finskými 
tu vytrval. Moderní dánština to zjevně ukazuje. Zachovala si důkladné rysy ze styku s 
keltštinou, jež mohly jen tehdy povstat. Ještě i později se nacházejí u rozličných germánských 
národů této země různé víry náboženské a úkony druidické. 
  
   Doba vytlačení Teutonů a Kimbrů je dobou druhého přesídlování severských Arijců 
důležitější než doba první, to jest ona doba, která vytvořila Belgy druhé formace. To mělo tři 
veliké důsledky, jichž odezvy ucítili Římané. Uvedl jsem jeden: kimbrický záchvat. Druhý 
důsledek poskytující uchycení norským Skandinavcům na jižním břehu Sundu, přivedl na 
německý Sever a pozvolna až na Rýn nové národy smíšeného plemene, většinou arizovanější 
nežli Belgové, ježto přinesly nová jména do lůna keltických národů, jež podmanily. Třetí 
důsledek bylo to, že toto druhé přesídlování přivedlo v 1. století před Kristem až do samého 
středu Galie germánský výboj dobře charakterizovaný, dobře výrazný, jehož vůdcem (jak se 
zdá jediným) byl Ariovist. Obě tyto poslední události vyžadují jisté pozornosti a zabývajíce se 

                                                 
17 Míněn poloostrov Jutský (Dánsko). Starověk znal Chersonesy ještě tyto: Thracký (Dardanely), 
Taurický (Krym), Zlatý (Indočína). Pozn. překl. 



 12 

napřed první z nich, poznamenejme jak římský diktátor znal málo soudobé národy zarýnské. 
Pro něj to nejsou již národy kimberské jako bývaly pro Aristotela, ale skupiny; mluvící docela 
jiným jazykem a jejichž vlastnosti, o nichž se sám osobně mohl přesvědčit, staví nad onu 
degeneraci, jež se zmocnila soudobých Galů. Jména těchto rodů tak pozoruhodných jsou na 
počet chudší nežli podrobnosti, které vypráví o jejich mravech. Kmenů tu zná jen několik a 
uvádí jejich jména. Treviry a Nervieny zařazuje mezi Belgy, jakkoli sami o sobě tvrdí, že jsou 
Germány a mají na to jisté právo. Bójové, přemožení zároveň s Helvety, jsou v jeho očích jen 
pologermáni, ale jiného druhu nežli Remové; a pravdu má. Svévové, přes keltický původ 
svého jména, se mu zdají podobní bojovníkům Ariovistovým. Konečně klade rozhodně do 
této poslední kategorie jiné tlupy, rovněž pocházející ze Zarýní, jež o něco před jeho 
konzulátem pronikly s mečem v ruce do středu země Arvernské (dnes Auvergne) a kteří když 
se tam usadili v krajích domorodci postoupených dobrovolně nebo spíše nuceně, přizvali si 
dostatečně veliký počet svých krajanů, takže tam vytvořili kolonizaci asi 20 000 duší. Tato 
letmá črta stačí pro pochopení onoho strašlivého odporu, jímž poddaní Vercingetorixe 
uprostřed enervovaných Galů zápasili se srdnatostí nejodvážnějších severských zápasníků. 
  
   Na tyto sporé zprávy se omezovala v 1. století př. Kr. v římském světě znalost těch 
statečných národů, které později měly mít takový vliv na civilizované veškerenstvo. Nikterak  
se tomu nedivím: tyto národy teprve přicházely nebo se sotva tvořily a neměly ani příležitost 
nějak se projevit. Skoro bychom byli náchylni považovat tyto neúplné podrobnosti za nic, 
pokud jde o posouzení speciální povahy Germánů, kdyby zevrubným vylíčením osobnosti a 
tábora Ariovista nebyl autor doplnil užitečným způsobem to, co na ostatních jeho 
pozorováních je neurčité pro získání názoru. 
  
   Ariovist v očích tohoto velikého státníka římského je nejen náčelníkem vojenské tlupy, 
nýbrž politickým výbojcem nejvyššího druhu a jistě tento úsudek dělá čest tomu, komu byl po 
zásluze vzdán. Než vstoupil v zápas s královským národem namluvil toho mnoho senátu o své 
moci, vždyť senát by jej byl skorem uznal za svrchovaného pána a za svého spojence. 
Takovými tituly se však nedál mást, třebaže v Asii bývaly u veliké vážnosti. Zachoval svoji 
pozici povolaného a oprávněného rozhodčího; později, roztrhnuv hrdou rukou roušku 
pokrytectví, kterouž jeho soupeř hleděl zahalit hluboký spodek celé situace, řekl: „Nejde ani 
mně ani tobě o ochranu galských měst, ani o spořádání jejich sporů nestranným uklidněním. 
My je chceme, ty i já, podmanit.“ 
 
   Takto mluvě staví rozhovor na skutečnou základnu a prohlašuje se sama za hodna zápasu o 
kořist. Zná dobře co se děje v zemi, zná strany, které se sporují, jejich vášně a zájmy. Mluví 
stejně dokonale galsky jako svou mateřštinou. Zkrátka, to už není barbar svými obyčeji ani 
podřadný člověk svojí inteligencí. 
 
   Byl poražen. Osud rozhodl proti němu, proti jeho vojsku, ale nikoli, jak známo, proti jeho 
rase. Jeho mužstvo, které nenáleželo k žádnému národu porýnskému, se rozešlo. Ti, které 
César, oslněný jejich statečností, nemohl do svých služeb přijmout, šli bez hluku kamsi do 
míšeneckých kmenů, které bydlely v zázemí. Tak zase přispěli novými prvky k jejich 
marciální povaze. Tito muži, kteří vlastně vůbec národem nebyli, nýbrž jenom vojskem, první 
obeznámili Západ se jménem Germán. S menší nebo větší pravděpodobností měli Trevirové, 
Bojové, Svévové, Nerviové cosi příznačného v tělesném zjevu nebo mravech a srdnatosti, co 
César - jim ke cti - shledal germánským. Při této příležitosti dlužno si ujasnit, co znamená toto 
slavné jméno, jehož jsem již použil, očekávaje pravou příležitost abych je vysvětlil. Poněvadž 
Ariovistův lid nebyl národem, nýbrž skládal pouze expediční tlum lidu, cestující podle 
zvyklostí arijských národů se ženami, dětmi a statkem neměli se zvát národním jménem; snad 
dokonce, jako se stávalo u jejich druhů, byli sesbíráni z různých kmenů. Takto, nemajíce 
společného jména, nemohli odpovídat tážícím se Galům jinak než pravidelně: Bojovníci, lidé 
čestní, ušlechtilí, Arimani, Heermanni, a podle kimbrické výslovnosti Germanni. To skutečně 
bylo jméno povšechné, které dávali zápasníkům svobodného rodu. Nadále už souznačná 
jména Saka, Arijec, Kéta přestala označovat soubor jejich národností; některé větve a zvláštní 
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kmeny si toto jméno výlučně přivlastňovaly. Pokud jde o náčelníka této výpravy, jenž od 
dějin neobdržel jméno osobní, nýbrž jen titul, stejně jako svého času Brennus nebo 
Vercingetorix, tu tento Ariovist byl hostitelem hrdinů, byl to ten, jenž je platil, živil, neboli 
podle všech tradic jejich generál. Ariovist, to je Ariogast nebo Ariagast, hostitel Arianů, Árjů. 
 
   S druhým stoletím éry křesťanské začíná ono údobí, kdy skandinavské výpravy do 
Germanie se staly častějšími a tím se projevuje iniciativní duch a budí již všechny možné 
starosti státníků římských. Tacitův duch drásají neklidné a neodbytné předtuchy a neví, co by 
měl od budoucnosti čekat. Volá: „Jen kdyby bylo hodně - při všech bozích - ne snad lásky 
těch národů vůči nám, ale nenávisti, se kterou se vzájemně rvou a hryžou. Společnost jako je 
naše nemá čekat od osudu nic lepšího nežli nesváry svých sousedů.“ Abychom nalezli pravé 
ohnisko rozhodujících vpádů jenž vytvořily zárodek moderní společnosti, dlužno se přenést 
ná baltické pobřeží a na poloostrov skandinavský. Toť ten kraj, který staří letopisci po právu 
jmenují s horlivým nadšením prameništěm národů, pramátí lidu. V této vznešené úloze dlužno 
k nim přidružit ještě okresy východní, kde arijská větev Gotů se zařídila jako ve svém 
hlavním sidlišti. V té době, kdy jsme je opustili, byli tito národové na útěku a nuceni 
spokojovat se s bídnými územími. Nyní, v této chvíli, je shledáváme velemocnými v 
ohromných oblastech, jež svou zbraní vybojovali. Římané poznávali sice jejich síly, ale ne 
všechny, nýbrž jen jejich síly v pohraničních provinciích, ve válce Markomanské, jinak 
řečeno ve válce lidí pohraničních. Tento lid, pravda, byl zadržen Trajánem, ale vítězství přišlo 
draho a nebylo trvalé. Neznamenalo nic proti budoucím osudům tohoto velikého 
germánského shluku, který dotýkaje se jistě dolního Dunaje zapouštěl svoje kořeny v 
nejsevernějších zemích, a tedy v zemích nejsvobodnějších, nejčistších, nejživotaplnějších v 
celé rodině. Skutečně, když kolem 5. století počínají velké vpády, objevují se zcela nové 
spousty Gotů současně když na celém pohraničním římském obrysu od Dacie až po ústí Rýna 
národy sotva dotud známé, hrůzyplněj ší než dříve, se stávaj í neodolatelnými. Jejich jména, 
Tacitem a Pliniem uváděná jako náležející kmenům nesmírně odlehlým kdesi na severu, se 
zdála těmto autorům nesmírně barbarská; považovali národy, jimž náležela, za nejméně hodné 
jejich ustrašené pozornosti. A klamali se v tom velmi důkladně a úplně. 
  
   Byli to, jak jsem už děl, v prvé řadě Gotové, přitáhnuvší ze všech koutů ve velikém 
množství vypuzení mocí Attilovou, který se opíral spíše o plemena arijská nebo poarijštěná, 
nežli o hordy mongolské. Říše Amalungů a panství Hermanarika se zhroutilo pod nárazem 
tohoto strašlivého útoku. Jejich vláda, spořádanější a silnější nežli jiné vlády germánské, jež 
pravděpodobně napodobila vládu starého Asgardu, je nemohla zachránit před nevyhnutelnou 
zkázou přes to, že dělali pravé divy statečnosti. I když byli přemoženi, zachovali celou svou 
velikost; jejich králové nezdegenerovali onen božský kmen, z nějž pocházel jejich panovnický 
dům, ani nezneuctili přídomky jim dávané Amâlové, Nebesští, Čistí; konečně svrchovanost 
gotského rodu byla uznávána všude mezi germánskými národy, protože prosvítá na všech 
stránkách Eddy, knihy na Islandě spisované podle zpěvů a zkazek norských, slavící hlavně 
Visigota Theodoricha. Tyto mimořádné pocty byly úplně zasloužené. 
 
   Po Gotech by byli zaujímali význačné místo v obnově sociální Vandalové, kdyby jejich vliv 
se byl udržel a poněkud déle potrval. Jejich četné tlupy nebyly ryze germánské, ani 
přírůstkem jímž se zesilovaly, ani počátečním jádrem: bývalo prý v nich mnoho živlu 
slovanského.18  Brzy je vrhl osud mezi lid daleko vzdělanější a daleko početnější. Jejich 
nerovné sňatky byly nejen velezáhubné pro germánskou jejich část svou podstatou, ale ještě 
spíše nepřirozené pro první kombinaci vandalskou; způsobily mnoho nepořádku. Takováto 
etnická směs v podstatě slovanská, žlutá a arijská, přijímající postupně v Italii a ve Španělsku 

                                                 
18 „Podle toho téměř není pochyby, že na severské Němce teprve po usazení se jejich ve vlasti 
slovanských Venedů čili v Luhách a po smíchání se s původními obyvateli jméno Vindilův, jak je 
nejstarší svědek Plinius píše, přešlo, znamenající asi tolik jako Povindilci ... Že Vandalové národ byli 
polovičný (bastardský), ze směsice Svevův, Slovanův a Celtův pošlý, tomu i známá podlost jejich 
charakteru nasvědčovat se zdá.“ Šafařík, Slovan. starožitnosti, I, str. 458, 2. vyd. Pozn. překl. 
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romanizovanou krev různých útvarů a konečně na africkém pobřeží i všecky odstíny temné 
pleti nutně velmi rychle degenerovala, a to tím rychleji, že hned zprvu přestal příliv krve 
germánské. Kartágo teď mohlo vidět, jak tito Vandalové přijímají jeho zchátralou a umírající 
civilizaci. Zmizeli. Kabylové, o nichž se tvrdí, že jsou prý jejich potomky, zachovali skutečně 
ve tváři cosi severského a lze to tvrdit tím spíše, že těch několik zvyklostí, do kterých svou 
dekadencí upadli, řadíce se na stejnou úroveň s národy sousedními, udržuje stále ještě jakousi 
rovnováhu mezi rasovými prvky, z nichž nyní jsou utvářeni. Zkoušíme-li je však pozorně, 
vidíme, že těch několik teutonských tahů, které ještě živoří v jejich zjevu, kontrastuje s mnoha 
jinými, patřícími plemenům místním. A přes to tito Kabylové jsou ještě nejpracovitější, 
nejinteligentnější a nejužitkářštější ze západoafrických obyvatel. 
  
   Longobardové uhájili svou čistotu lépe nežli Vandalové; měli tu výhodu, že se mohli 
několikráte znovu ponořit do pramene, z nějž jejich krev pocházela; také proto déle potrvali a 
měli také větší vliv. Tacitus však mělo nich jen nejasnou potuchu, věda, že žijí kdesi u Baltu. 
Tehdy se sotva vybatolili z kolébky tak jako jiní ušlechtilí národové, jichž částí byli. 
Sestupujíce pak dále k jihu, dospěli až do krajin středního Rýna a dolního Dunaje a pobyli 
tam dost dlouho, takže si odnesli pečeť místních plemen, o čemž keltizovaný přídech jejich 
jazyka podává svědectví. Přes veškerá tato míšení nezapomněli nikdy co bývali a dlouho po 
svém přestěhování do údolí Pádu Prosper Aquitánský, jáhen Pavel i skladatel anglosaského 
poetického díla Beowulf viděli v nich prvotné potomky Skandinávců.  
 
   Burgundové, jež umísťoval druhdy Plinius do Jutska; jak se zdá brzy potom, co tam přišli, 
náleželi tak jako Longobardové k větvi norské; vydali se po 3. století k jihu a panovavše 
dlouho v jižním Německu, sloučili se tam s keltizovanými Germány, pocházejícími z 
předešlých vpádů a také i s jinými přerůznými prvky kimberskými, slovanskými, jež se tam 
asi slévaly spolu. Jejich osud se tak v mnohém podobal osudu Longobardů s tím jedině 
rozdílem, že jejich krev se mohla o trochu více uchovat. Byli totiž šťastnou náhodou počínaje 
7. stoletím přímo vedle národa Franků, německé to skupiny, jejíž čistota odpovídala čistotě 
Gotů. Byli sice rychle přinuceni poslouchat hodnotnější Franky, ale za to obdrželi od nich, 
etnickou příměs velmi výhodnou. 
  
   Frankové, kteří jakožto mocný národ přežili skorem všecky jiné větve společného pně, i 
samé Goty, byli v jádru svého plemene sotva pozahlédnuti římskými dějepisci 1. století naší 
éry. Jejich královský kmen Merovingů tehdy bydlíval na dost omezeném území mezi ústím 
Labe a Odry, na březích Baltu nad dávným sidlištěm Longobardů a ještě do 6. století po Kr. 
se tam dochovaly jeho zbytky. Podle této zeměpisné situace je jasné, že Merovingové vyšli z 
Norska a nepatřívali ke větvi gotské. Nabyli později, po 5. století, převahy v dějinách 
galských zemí. Leč žádný z božských rodokmenů, jež máme, se o nich nezmiňuje a tak je 
nemůžeme uvést v souvislost s bohem Odinem; byl to zásadní důvod ve prospěch národů 
germánských v otázce práv na založení královské moci, jehož využili nejen Germáni, nýbrž i 
gotští Amalungové, dánští Skildingové, švédští Astingové, a všecky dynastie anglosaského 
sedmivládí. Přes všechno mlčení dějinných pramenů dlužno mít za to, že této rodině králů 
nechyběl božský původ, posloupnost odinovská, čili jinými slovy arijská čistota, jak je patrno 
z nepopiratelných předností Merovingů mezi Franky a ze slávy tohoto národa; že se nám 
nedochovaly o tom doklady, to dlužno přičítat jedině zhoubnému působení času. 
 
   Frankové sestoupili dosti rychle na dolní Rýn, kdež báseň Beowulf je uvádí jako majetníky 
obou břehů řeky a oddělené od moře Flámským a Frízským národem, s nimiž oběma byli v 
úzkém spojení. Tam našli samé národy značně a odedávna již germanizované a jejich mocné 
záruky pro sílu a trvání říše později jimi založené pocházejí jednak z pozdního odchodu z 
nejarijštější země, jednak z jejich pobytu vedle Flámů a Frízů.  
 
   Pokud jde o pozdní odchod z arijské země, třebaže byli na tom lépe nežli Vandalové, 
Longobardové, Burgundové a i než Gotové sami, přece jen neměli tak veliké výhody jako 
Sasové a třebaže vládli skvěle, nevládli tak dlouze. Sasy nikdy nevedla touha po vnějších 
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výbojích do živých krajů římského světa. Následkem toho nemívali styky s nejmíšenějšími 
plemeny, nositeli nejstarší kultury, ale také nejvíce oslabujícími. Sotva skoro možno Sasy 
počítat mezi národy výbojné, jakkoli se začali hýbat skoro současně s Franky.  
 
   Jejich hlavní úsilí směřovala na německý východ a na ostrovy bretonské v západním 
Oceaně. Nepřispěli tedy ničím k regeneraci lidu římského. Tento nedostatek styku s čilými 
částmi civilizovaného světa sice je připravilo trochu břeskné slávy, ale vynesl jim v 
budoucnosti nejvyšší výhody. Anglosasové mezi všemi národy, vyšlými ze skandinavského 
ostrova jsou jediným národem, jenž v moderních dobách si zachoval jistou zjevnou dávku 
šťav arijských. 
 
   V obraze, jejž jsem právě načrtnul, jsem pominul podrobnosti. Nezdržoval jsem se popisem 
nesčetných drobných skupinek vždy neklidných, stále přebíhajících přes cesty davům 
znamenitějším, jež dodávají výpadům 4. a 5. století zjevné utrápené horečnosti, což nemalou 
měrou jim dodává velikosti. Bude velmi dobře, představíme-li si v neustálém víru tyto 
myriady bludných kmenů, tlup, jež puzeny nejrůznějšími příčinami, jednou tlakem soupeřů, 
jednou přelidněním, zde hladem, tam ctižádostivostí náhle probuzenou, jindy pouhou 
slávychtivostí nebo pouhou lačností po kořisti se dávají na pochod a působící, když jim bylo 
dopřáno vitězství, strašlivé otřesy. Od moře Černého a Kaspického až po Atlantický ocean, 
všecko se hýbalo. Keltický a slovanský základ venkovského lidu překypoval neustále ze země 
do země, vale se bouřně s arijskou vzrušeností; a uprostřed tisíců různých shluků mongolští 
jezdci Attily a jeho spojenců, razíce si cestu skrze lesy mečů a oštěpů a mezi stády 
vyděšených zemědělských dělníků, brázdili nesmazatelnými črtami evropské země. Byl to 
nesmírný nepořádek. Kdežto na jedné straně se ukazoval dobrý důsledek obrozenský, na 
druhé straně do hlubin ponížení a zkázy se řítily rasové prvky a záleželo na budoucnosti, jak 
se věc vyvine. 
 
   Zopakujme nyní arijská hnutí v Evropě, totiž hnutí, jež končila utvářením germánských 
skupin a jejich sestupem na hranice římské říše. Kolem 8. století před naší érou sarmatské 
kmeny roxolánské míří k nížinám Volhy. Ve 4. století zabírají Skandinávii a některá místa na 
severovýchodě baltického pobřeží. Ve 3. století začínají proudit ve dvou směrech do středu 
pevniny. V západní oblasti jejich první záplavy se potkávaj í s Kelty a se Slovany; na východě 
kromě těchto, potkávají ještě četné drtě arijské, pocházející z velmi starých invazí Sarmatů, 
Getů, Thraků, zkrátka bratrů jejich vlastních předků, nečítaje v to poslední národy 
ušlechtilého plemene, které nadále putovaly z Asie. Z toho tu ona význačná vyšší hodnotnost 
gotských kmenů, že míšení je nemohla oslabit, pozvolna se však vrátila rovnováha a nastala 
etnická rovnost mezi oběma proudy. Podle toho jak postupně prvé západní roje se pokrývají 
novějšími a čistšími, začíná brát skandinavský vpád na se majestátnější obrysy; takovým 
způsobem, že když Sicambrové a Cheruskové klesli pod hodnotu státu gotského, mohou 
směle Frankové být považováni za rovnocené druhy bojovníků Hermanrika a ještě spíše 
Sasové téže doby mají nárok na takovou chválu. Ale zároveň, když tolik velikých plemen 
plynulo směrem k jižnímu Německu, ke Galii a ltalii, katastrofy hunské, odtrhujíce Goty a 
Alany od jejich slovanských poddaných, unášely je a tlačily v mracích v místa, kam i ostatní 
národy germánské se snažily soustředit. Tím se stalo, že východ Evropy, skoro zbaven svých 
arijských sil, byl vydán v moc Slovanů a porobitelů plemene finského, kteří Finy uvrhli do 
takového nevyléčitelného ponížení, že je z něho nemohou vytrhnout ani nejušlechtilejší 
vládcové. Z toho plyne, že všecky síly germánské podstaty se hleděly seskupit takřka 
výhradně na západě pevniny, tj. na severozápadě. Z tohoto přeskupení rasových prvků pak 
vznikla celá organizace moderních dějin. Nyní, než postoupíme dále, dlužno probrat samu o 
sobě arijskou rodinu germánskou, jejíž jednotlivá zastavení jsme sledovali. Je veledůležité 
zevrubně vymezit její hodnotu, nežli ji uvedeme do klubka římské degenerace. 
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KAPITOLA   III. 

 
VROZENÉ  SCHOPNOSTI  GERMÁNSKÝCH  PLEMEN 

 
   Arijské národy evropy a Asie celkem vzato, pozorujeme-li jejich společné a typické 
vlastnosti, nás překvapují oním panovačným a velitelským vlivem, jež vykonávají neustále na 
ostatní národy, vedle nichž nebo mezi nimiž pobývali a to i na míšenecké  a bi1é. Již z toho 
důvodu jim nemůžeme upřít v poměru k ostatním národům skutečnou povýšenost; neboť co 
v podobných případech se zdává, skutečně také bývá. Je však třeba mít se na pozoru a 
neklamat se o podstatě této povýšenosti a nehledat ji ve skutcích, které nejsou z jejího 
království. Také si nesmíme myslet, že je zkalena a v pochybnost uvedena některými 
maličkostmi, jež jsou trnem v oku některým všedním předsudkům o obecně vžitém pojmu 
povýšenosti. Povýšenost arijská náleží výjimečnému a vytrvalému vyvinutí morálních 
vlastností; ona záleží ve větší zásobě principů, z nichž morální vlastnosti vyplývají. Je dobře 
nezapomínat, že nemáme co činit s mravností samou o sobě. Civilizace se nikdy od sebe 
vzájemně nerozlišují ani ctnostmi ani neřestmi, třebaže celkově vzaty, jsou po této stránce 
jistě hodnotnější nežli barbarství; ale to je docela vedlejší důsledek jejich práce. Podstata 
jejich fyziogmonie však záleží hlavně na schopnostech, jež mají a jež vyvíjí. 
  
   Člověk je tvor veskrze darebný. Jeho četné potřeby jej bodají jako tisíce žihadel. Čím je 
inteligentnější, tím více má potřeb, tedy také útrap, tedy také ponoukání ke zlému. Zdálo by 
se tedy přirozeným, že jeho špatné pudy porostou úměrně s překážkami, vadícími mu v 
dosažení tužeb. Ale zvláštní blahodějný zvrat působí, že tomu tak není. Dokonalejší rozum, 
mířící výše i dále a požadující více, osvěcuje tohoto tvora vedeného a poučuje jej o hmotných 
újmách, jež mu hrozí, propadne-li úplně ziskuchtivému ponoukání. Náboženství, třeba i 
nepravé nebo nedokonalé, jež takovýto tvor chápe vždycky poněkud vznešenějším způsobem, 
mu zakazuje poddávat se při každé příležitosti těmto ničivým sklonům. 
  
   Takto Arijec, i když snad vždy nebývá nejlepším člověkem v oboru praktické morálky, je si 
jistě povědom niterné hodnoty činů tohoto druhu, jichž se dopouští. Jeho dogmatické 
myšlenky jsou v tomto oboru nejvyvinutější, třebaže velmi závisejí od jeho osudu. Je-li 
hříčkou poměrů velmi vrtkavých a měnlivých, obrní se jeho tělo i srdce; bývá-li tu tvrdý a 
neúprosný vúči sobě samému, jaký div, že pak je nelítostný vůči bližnímu a podle této zásady 
provozuje neúprosné soudnictví, jehož jadrnost tolik Herodot velebil u válečnických Skytů. 
Zásluha tu spočívá ve věrnosti, s jakou je přijímán zákon, třeba snad krutý, jenž se mírní jen 
tou měrou, jak se okolní sociální atmosféra sama sebou stačí mírnit. 
  
   Arijec je tedy nad ostatní lidi, hlavně co do inteligence a co do energie; a tyto dvě 
schopnosti působí, že když překoná svoje vášně a svoje hmotné potřeby, je mu tím dáno 
dospět k morálce nekonečně vyšší, jakkoli v obyčejném běhu věcí lze u něj rovněž zjistit 
stejně skutků pokárání hodných jako u jedinců obou nižších druhů.  
 
   Tento Arijec se nám tu tedy představuje svou západní větví rodovou a jeví se nám tu stejně 
mohutný co do stavby těla, stejně krásný na pohled, stejně bojovný srdcem, jako jsme jej 
druhdy obdivovali v Indii a v Persii, i v homérovské Heladě. Mezi první zvláštnosti v 
germánském světě náleží to, že zde člověk je všechno a národ nemnoho. Vidíme tu jedince 
dříve nežli postřehneme spolčený dav, což je okolnost základní, jež vzbudí tím více zájmu, 
čím více ji budeme srovnávat s jevem, jenž se nám naskýtal u shluků míšenců semitských, 
helenskych, římských, kimberských a slovanských. Tam zříme skoro jen davy; tam člověk nic 
neznamená a tím více mizí, čím větším míšením zmatek roste. 
  
   Arijský Germán takto povýšen na jakýsi podstavec, jsa odlišný od pozadí, před nímž se 
pohybuje, jest tvorem mohutným, který napřed poutá pozornost na sebe, prve nežli je 
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věnována prostředí, jež jej obklopuje. Vše co tento člověk dělá, co praví, v co věří, nabývá 
jakési vyšší důležitosti. 
  
   Jeho zásady náboženské a kosmogonické jsou tyto: Příroda je nesmrtelná, hmota je 
nekonečná. Nicméně zející prázdnota gap gunninga, chaos předcházel všem věcem. „V této 
době,“ praví Völupsa, „nebylo ani písku, ani moře, ani měkkých vln. Nebyla nikde ani země, 
ani nebe ji halící. Z lůna temnot vytékalo dvanáctero řek, jež mrzly tak, jak tekly.“ Tehdy 
vlídný vánek přicházející od jihu, to jest od země ohně, roztavil ledy; z nich vzniklé kapky 
ožily a obr Imir, zosobnění to oživené přírody se takto zjevil. Brzy na to usnul a z jeho 
otevřené levé ruky a z jeho noh, jež se vzájemně oplodnily, vzešlo pokolení obrů. Mezitím led 
pomalu roztávaI a vznikla z něj kráva Audhumbha. To je symbol organické síly, jež všem 
věcem pohyb dává. V tom okamžiku bytost Buri zvaná, vystoupila ještě z těchto kapek 
vodních, a byl tu i syn Börr, který zasnoubiv se s dcerou jiného obra, dal život prvým třem 
bohům, nejstarším, nejváženějším, kteří byli: Odin, Vili, Ve. 
  
   Tato trojice přišlá když již velké stvoření kosmické bylo dohotoveno, měla na práci jenom 
skutečné organizování a taková byla její úloha. Spořádala svět a ze dvou stromových kmenů, 
vytonuvších na břehu mořském, vytvořila oba tvrdé původní pralidi, prarodiče plemene 
lidského. Z dubu byl muž, z vrby žena. 
  
   Tato nauka je prostý arijský naturalismus, uzpůsobený myšlenkami na dálném severu 
povstalými. Živá a myslivá hmota, znázorněná ještě zcela asiatskou bájí o krávě Audhumbhě, 
se udržuje nad trojicí nejvyšších bohů. Narodili se až po ní a v tom, že nesdílejí s ní 
nesmrtelnost, není nic překvapujícího. Mají jednou zhynout; mají jednou zmizet, byvše 
olbřími přemoženi, přemoženi organickými silami přírody a této organizaci světa, tomuto 
světovému řádu, jehož jsou pořadateli, je souzeno, propadnout se jednou i s nimi, i s lidmi 
stvořenými, aby tak se udělalo místo novým pořadatelům, nové sestavě všech věcí, novým 
pokolením smrtelníků. Dlužno uvést, že antické svatyně Indie znaly podstatu všech těchto 
pojmů. 
  
   Bohové pomíjející, třebaže ohromně velicí, nebyli příliš daleko od člověka. Také 
germánský Arijec vždy býval zvyklý až k nim se pozdvihovat. Jeho úcta k předktům často 
zaměňovala předky za božské mocnosti a často se měnívala ve zbožňování. Rád se 
považovával za potomka kohosi většího nežli sám byl a právě tak jako mnoho plemen 
řeckých se cítilo být spiatými s Jupiterem, Neptunem, Apollonem, právě tak Skandinávec se s 
náčrtem svého rodokmenu dostal až přímo k Odinovi nebo k jiným nebeským jedincům, jež 
přirozené důsledky symbolismu snadno rozřadily kolem trůnu prvotné trojice. 
  
   Antropomorfismus byl úplně neznámý v tomto souboru vrozených pojmů; teprve pozdě se k 
nim přidružoval a to pod vlivem rasového míšení. Pokud roxolánský syn zůstával čistým, 
vídal bohy jenom v zrcadle své představivosti a odmítal jakékoli jich hmatatelné 
zpodobování. S oblibou si je představovával splývající s mraky, jak se vznášejí zbarveni 
růžovými červánky západu; lesa šum mu zjevoval jejich přítomnost. Věřil, že je část jejich 
přirozenosti ve věcech vzácných pro něj a že z nich vyzařuje. Quadové přisahávali na meč a 
před nimi už to dělávali Thrakové. Longobardové ctívali zlatého hada; Sasové skupinu 
mystickou, utvořenou ze lva, draka a orla; podobné zvyky mívali i Frankové. Ale pozdějšími 
svazky s míšenci evropskými přejali částečně nebo i úplně hmotařský Pantheon Slovaů a 
Kelů. Stali se tak modloslužebníky. Svévové se oddávali divokému kultu bohyně Nerthus a 
vozívali obřadně její zahalenou sošku jednou za rok na voze. Kanec bohyně Frejy, oblíbený to 
symbol Galů, byl přijat většinou národů germánských, u nichž mu byla dána na hřbet přílba a 
tak jím zdobívali štíty svých paláců. Druhdy, v dobách čistě arijských, Germáni ani neznali 
temply. Nakonec je také měli a do nich nacpali plno obludných model. Libovali si tak jako 
druhdy Kimbrové v nejsetrvalejších pudech těch nižších plemen, mezi nimiž se usadili. 
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   Právě tak to bylo i s obřadními formami, nicméně s mírnějším degenerováním. Původně 
býval germánský Arijec svým jediným knězem a ještě dlouho potom, co byli ustanoveni 
národní kněží, zachoval každý válečník se svým krbem i svou kněžskou moc. Zůstávala spjata 
i s majetkem pozemkovým a zcizení takového majetku zbavovalo i práva na něm obětovat. 
Když byl tento stav věcí změněn, konal germánský kněz obřad pro celý kmen. Ostatně on 
nebýval nikdy tím, čím purohita býval pro indské Arijce v době před Védami. Netvoře určitou 
zvláštní kastu jako brahmáni, ani mocný řád jako druidové, a byv přísně vyloučen z úkonů 
válečných, neměl možnost panovat ani řídit sociální řád. Leč, jakýmsi vnuknutím vysoké a 
hluboké moudrosti, Arijci, sotvaže poznali veřejného kněze, hned mu svěřili udržování 
pořádku ve shromážděních politických a výkon trestního soudnictví. Tu jsme u toho, co se 
nazývá lidskými obětmi. Odsouzenec vyslechnuv svůj rozsudek, byl vyvržen ze společnosti a 
předán knězi, to jest bohu. Posvátná ruka, trestajíc jej posledním utrpením, schlazovala na 
něm nebes hněv. Hynul ne tak proto, že by byl urazil lidstvo jako spíše proto, že pohněval 
božstvo, ochránce to práva. Trest se tak jevil méně zahanbujícím pro arijskou hodnost, dlužno 
to přiznat, a morálnějším než je to dnes, kdy prostě někdo je utracen proto, že utratil sám 
jiného. 
 
   Byla již několikrát předložena důtvodně či méně důvodně otázka, zda semitští národové 
také mívali původně vyhraněný pojem o životě posmrtném. U žádného plemene arijského 
takováto pochybnost není možná. Pro ně bývala smrt jenom přechodem, úzkým, pravda, ale 
otevírajícím se v jiný svět. Tušili tam rozličné jiné osudy, jež ostatně nebyly podmíněny 
odměnou za ctnosti nebo trestem, jejž měl za zlý skutek někdo nést. Člověk ušlechtilého 
druhu, opravdový Arijec, docházel již jen pouhou mocí svého původu všech ctí Walhally, 
kdežto chuďasové, zajatci, otroci, jedním slovem mišenci upadali všichni bez rozdílu do 
mrazných temnot Niflheimu. 
  
   Přirozeně tato nauka byla běžnou jen v dobách, kdy veškerá moc a sláva, veškerá bohatství 
byla soustředěna v rukách Arijců, kdy žádný z Arijců nebyl chud a kdy také žádný míšenec 
nebyl bohat. Ale když údobí ethnických svazků pomátlo tuto prvotnou prostotu vztahů a když 
bylo vídat - věc to podle dřívějších názorů nemožnou - lidi ušlechtilého původu v bídě a 
Slovany a Kimbry a i Čudy a Finy kvetoucí bohatstvím, tu příslušná dogmata, vztahující se na 
posmrtný život se změnila a byly přejaty názory spíše se shodující s individualními mravními 
vlastnostmi. 
  
   Edda dělí Vesmír na dvě části. Ve středu soustavy je země, vytvořená jako plochý terč, tak 
jak ji Homer popisuje a je oblita mořem. Nad ní se klenou nebesa, sídlo to bohů. Na severu se 
otevírá ponurý a mrazivý svět, z nějž vane chlad; na jihu je svět ohnivý, kde se teplo vyvinuje. 
Na východě je Jotunheim, země obrů; na západě Svartálfheim, příbytek černých a zlých 
skřetů. A pak někde v neurčitu je Vanaheim, krajina obývaná Vendy. Zastavíme-li zde, kde se 
sjednocují pojmy kosmogonické se zeměpisnými, máme tu úplně přesnou reprodukci 
soustavy sedmi divis brahmanských, nebo, což jedno je, sedmi kišverů iránských, a jak hned 
uvidíme, také i úplný svět se stanoviska prvních germánských Arijců. Skandinavské území 
zaujímá střed: to je země lidí. Empyreum vládne nad ní. Severní pól jí posílá chlad; kraje jižní 
trochu toho tepla, co se k ní ještě dostane. Na východě, to jest směrem k baltickému pobřeží, 
jsou hlavní kmeny Getů míšeneckých; na západě mezi jižním Švédskem a pobřežím 
Severního moře Laponci, všude trochu Vendů a Keltů, jedni s druhými správně pomícháni. 
Pozitivní znalosti doby nedovolují, co dále doložit. Ale národní kosmografové, neustále v 
duchu pracujíce, nedržívali se úplně těchto dávných pojmů; chtěli mít devatero obloh, 
devatero divis, devatero kišverů místo oněch sedmi, jak to mívali jejich předkové, a aby 
dospěli k tomuto číslu, vymyslili si dvé nebes nových, umístěných nad nebesy bohů a 
pojmenovali je jedna Ljósalfheim neboli Andlanger, druhá pak Vildblacen. Oboje tato nebesa 
jsou osídlena skřítky jasnými. Toto pojetí by bylo úplně zbytečné a libovolné, kdyby se 
nezakládalo v něčem na rozlišování mezi bezprostřední atmosférou pozemskou a mezi nebesy 
ve vlastním smyslu slova, empyreem, na němž hvězdy svoje dráhy opisují, jak se zdá Arijci 
vysoké Asie vytvořeným.  
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   Takové byly názory, jež měl arijský Germán o předmětech nejvyšších úvah. Z nich snadno 
čerpal vysoké ponětí o sobě samém a o svém úkolu ve tvorstvu, a to tím spíše, že se nejen v 
něm sám považoval za poloboha, nýbrž i za neomezeného majetníka jisté dávky Midgardu, 
neboli země středu, kterou příroda mu určila za příbytek. Svůj pozemkový majetek si 
uspořádal v úplné shodě se svými hrdými představami. U něj bývaly dva způsoby majetku 
běžné.  
 
   Nejstarší je ten, jehož základní myšlenku si přinesl již z vysoké Asie a to byl odel. Toto 
slovo obsahuje úzce sloučeny dva pojmy, totiž pojem majetku a pojem šlechtictví tak, že jsme 
velmi na rozpacích, máme-li rozeznat, zda člověk něco vlastní proto, že je šlechtic, anebo že 
je šlechtic proto, že něco má. Ale je nemnoho pochybno, že prvotná organizace uznávala za 
pravého muže jen Arijce a také viděla pravidelný a zákonitý majetek jen v jeho rukách a 
nedovedla si představit Arijce bez majetku. Odel náležíval bez jakéhokoli omezení svému 
pánu. Ani obci, ani úřadu nepříslušelo na tomto způsobu majetnictví požadovat sebe menší 
omezení, aniž jakékoli právo si osvojovat. Ode1 byl prostý jakéhokoli zatížení povinnostmi; 
daně neplatil. Zakládal opravdové svrchovanství, svrchovanství dosud neznámé, v němž čiré 
majetnictví, užívací právo a svrchovanost splývaly dokonale. Kněžství a soudnictví civilní i 
trestní ve všech stupních byly od něj neodlučitelné. Arijský Germán sídlíval u svého krbu, 
podle své vůle nakládal se svou zemí alodiální a se vším, co na ní bydlilo. Jen jeho a nikoho 
jiného uznávali ženy, děti, otroci, všichni žili jen pro něj, byli jen jemu odpovědni, kdežto on 
nebyl odpovědný nikomu. Ať už vybudoval svůj příbytek nebo vzdělal pole na půdě opuštěné, 
nebo že svými postačitelnými silami o pozemek připravil Fina, Slovana nebo Jotuna nebo i 
Kelta - všecko to lid rodově nepožívající ochrany zákona - jeho výsady neměly mezí. 
 
   Jinak tomu bylo, když ve spolku s ostatními Arijci, jednaje pod společným řízením 
válečného náčelníka, se zúčastnil dobývání území, jehož menší nebo větší část mu byla pak 
přiřčena. Tato jinaká situace vytvořila jinaký způsob držby; a ježto k takovémuto druhu držby 
docházívalo skoro vždy od těch dob, co nastalo velké stěhování na evropské pevnině, pochází 
odtud pravý zárodek hlavních politických institucí plemene germánského. Ale prve než 
budeme moci jasně vyložit jaký způsob majetnictví to býval a jaké důsledky měl v zápětí, 
dlužno napřed uvést vztahy arijského člověka k jeho národu.  
 
   Byl-li hlavou rodiny a zároveň majetníkem nějakého odelu, zcvrkly se tyto vztahy skoro na 
nic. Ve shodě s ostatními bojovníky pro zachování veřejného pokoje volíval jakéhosi 
činovníka, kterého Skandinávci jmenovali drottin a jejž ostatní národy z jejich krve pošlé 
jmenovali graff.19 Jsa volen z nejstarších a nejušlechtilejších rodů, z těch, jež se mohly 
dovolávat svého božského původu, tento úplný protějšek indického visampatiho mohl 
vykonávat vždy jen omezené rozhodování, maje moc odvolatelnou. Jeho zákonná činnost se 
velmi často podobala činnosti náčelníků u Medů před Astyagem nebo moci hellenských králů 
v době homérské. Za takovéhoto mírného způsobu vladaření každý Arijec ve svém odelu 
nebyl ke svým sousedům nebo k národu vázán více, než jak bývají různé státy federace k sobě 
vázány vzájemně.  
 
   Takováto volná organizace, přípustná pro nečetný lid nebo lid, podrobivší se v důsledku 
svých nižších schopností, nebyla vhodná pro stav válečný nebo pro výboj mezi bránícími se 
národy. Arijec, jenž při své dobrodružné letoře žil převážně v jedné z těchto svízelných 
situací, při svém dobrém praktickém rozumu viděl záhy lék pro zlo a hledal způsob, jak by 
jeho užívání dal do souladu s pojmy o svobodě osobní, jež přede vším mu ležela na srdci. 
Pojal tedy za zásadu, že v tom okamžiku, kdy se potáhne do pole, nastanou mezi velitelem a 
vojáky zcela zvláštní vztahy, úplně odlišné od ustanovení všeobecné organizace politického 
celku; podívejme, jak byl založen nový pořádek: Osvědčený válečník se představil jakési 

                                                 
19 Pokud jde o titul graff nebo i gerefa, u starých Anglosasů gravio, není jisté, zda jej možno 
odvozovat od germánského kořene. Snad by bylo hledat jeho původ u Keltů nebo Slovanů. 
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valné hromadě a sám se nabídl, že bude velet zamýšlené výpravě. Někdy, hlavně šlo-li o útok, 
sám podal zahajovací myšlenku. Za jiných okolností dával pouze schvalovat vlastní plán pro 
danou situaci. Tento kandidát na velení hleděl zdůraznit svoje úspěchy ve vlastních dřívějších 
podnicích a uplatňoval svoje osvědčené schopnosti; ale ve všech případech prostředek, 
kterého mohl použít nejlépe a jenž mu sliboval přednost před spoluuchazeči, byly záruky, jež 
dával všem, kteří s ním půjdou v boj, stran účasti na individuálních výhodách, jimiž se 
pobízela srdnatost a žádostivost. Tak se vyvinula rozprava a přebízení mezi kandidáty a 
vojáky. Jen přesvědčením nebo svedením mohli být získáni bojovníci pro podnikatele 
slavných a výnosných výprav. 
  
   Je pochopitelné, že bylo třeba nejen mnoho výmluvnosti, ale i úctyhodné minulosti tomu, 
který chtěl velet. Od takových se nepožadovala jako od drottina nebo graffa znamenitost rodu; 
bylo jim však nezbytně třeba nadání vojenského a kromě toho liberalita vůči vojákům. Jinak 
by se byla za jejich praporci řadila jen nebezpečí bez naděje na vítězství a na odměnu. Jakmile 
však Arijec dospěl k přesvědčení že muž, jenž se o velení ucházel, měl všecky požadované 
vlastnosti a když byl po nabídce vstoupil s ním v závazek, nastal hned nový vztah mezi nimi. 
Arijec, svobodný Arijec svrchovaně vládnoucí na svém odelu se zřekl na čas užívání většiny 
svých výsad a stal se s výhradou vzájemných závazků mužem svého náčelníka, jehož autorita 
mohla sáhnout až i na jeho život, kdyby byl zanedbal úkoly, jež přejal. Nuže, výprava začala; 
byla šťastná. V zásadě celá kořist náležela náčelníkovi, ale s přísnou a jasnou povinností 
rozdělit se o ni se spolubojovníky a to nejen snad podle učiněných slibů a nabídek, nýbrž 
velmi blahovolně a hojně. Kdo by byl zanedbal takovéhoto pravidla, byl by jednal 
neprozřetelně a nepoliticky. Skandinávské zpěvy nazývají úmyslně válečného náčelníka 
"nepřítel zlata", ježto si je nemá ponechávat; „hostitel hrdinů“, protože má být hrdý na to, že 
je může hostit ve svém domě, shromažďovat je kolem svého stolu, nabízet jim hojná dlouhá 
hodování, zábavy a kratochvíle všeho druhu a bohaté i hojné dary. To jsou prostředky a to 
jediné prostředky, kterými se zachovávalo přátelství, zajišťovala opora a tím se také udržoval 
věhlas a moc. Sobecký, lakotný náčelník by byl býval opuštěn ode všech a byl by propadl i 
přišel na mizinu. 
  
   Právě jsem ukázal, jak vítězný velitel mohl použít movité kořisti, peněz, zbraní, koní, 
otroků. Ale když krom takovýchto zisků tu ještě byl územní zisk, pak velkodušná zásada se 
uplatňovala zajisté jinak. Ve skutečnosti dobytý kraj dostal jméno rik, to jest země, v níž se 
panovalo absolutně, neomezeně, země podrobená; země opravdu arijské, odely, si kladly za 
čest nebýt rikem a takovýto titul hrdě odmítaly, pokládajíce se za svobodné. V takovémto riku 
obyvatelstvo podmaněné bylo vesměs poddáno pod válečného náčelníka, jenž si přikládal 
hodnost konungr titul to vojenský, značící pravonioc, nepatřící ani drottinovi ani graffovi a 
které panovníci severští se odvážili domáhat teprve pozdě, protože provincie, jimiž vlády, 
nebyvše k jejich koruně dobyty mečem, neopravňovaly je k přijetí takového titulu. 
  
   Tedy konungr čili König po německu, nebo king anglosaský, zkrátka král, jsa pevně vázán 
podělit svoje válečníky výhodami získanými, jim odstupoval pozemnosti. Ale protože 
bojovníci takovéto dary si nemohli odnést, užívali jich jen po tak dlouho, pokud zůstávali při 
svém veliteli, a toto uspořádání přinášelo s tímto druhem majetnictví celé množství 
povinností, nezvyklých u odelu. 
 
   Nemovitost ujatá v držbu za takovýchto okolností se nazývala feod. Poskytovala pro 
vyvinutí germánské moci více výhod než první forma držby, protože tu neodvislá letora 
Arijce byla nucena podrobit se řídící moci vyšší. Připravoval se tedy takto příchod institucí, 
jež by byly způsobilé uvést v soulad práva občana a státu, aniž by zničily jedny ve prospěch 
druhých. Semitizovaní obyvatelé jim nikdy neměli ani zdaleka pojmu o takovémto 
uspořádání, protože tam u nich bývalo pravidlem, že stát pohltil všecka práva. 
  
   Instituce feodu (léna) měla i vedlejší důsledky, jež zasluhují, aby byly zaznamenány. Král, 
jenž feudum uděloval i válečník, jenž je přijímal, oba měli stejný zájem na tom, aby nebyla 
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ohrožena jeho prodejná hodnota. V očích prvého to byl dočasný dar, jenž se mohl do jeho 
rukou vrátit, kdyby dočasný uživatel zemřel nebo kdyby rozvázal s ním smlouvu, jda pod 
nějakým jiným náčelníkem hledat dobrodružství, což se stávalo často. Pro takový předvídaný 
případ bylo třeba, aby takový statek zůstával jako návnada pro nástupce. Pro bojovníka pak 
feudum přejímacího, znamenalo majetnictví pozemků jen tehdy výhodu, když něco nesly; a 
protože nemíval ani chuť ani čas na sedlačinu sám, s vědomím a pod zárukou náčelníka 
sjednával věc s bývalými majetníky, jimž odstoupil úplné vlastnictví nad částí a ostatek jim 
dal v nájem. To bylo moudré zařízení, které už Dorové a Thessalci druhdy dělávali. Z toho 
pak pocházelo, že germánské výboje, i přes všechny nemírnosti prvých dob, pravděpodobně 
poněkud ostatně upřílišované výmluvnou zbabělostí spisovatelů historie Augustovy, budily 
konečně dost málo strachu u národů a byly nesrovnatelně inteligentnější, nekonečně lidštější a 
méně ničivé, nežli surové kolonizace legionářů a dravá správa prokonzulská v dobách, kdy 
římská politika byla v plném květu své civilizace. 
  
   Zdálo by se, že léno (feod, feudum), odměna to zásluh a výkonů válečných, jasný příkaz o 
šťastné srdnatosti mělo všecko, čeho bylo třeba k získání příznivého přijetí u bojovných 
plemen, majících velmi mnoho smyslu pro zisk; ale nebylo tomu tak. Vojenská služba za žold 
u náčelníka odpuzovala mnoho mužů, zejména urozených. Takoví hrdí duchové považovali za 
ponižující přijímat dary z ruky muže sobě rovného a mnohdy ještě z ruky těch, jež považovali 
za nižší sebe samých co do rodové čistoty. Všecky myslitelné prospěchy nebyly s to přimět je 
k tomu, aby se vzdali na čas, nebo aby dokonce pozbyli snad navždy, úplně svobodného a 
neodvislého jednání. Když z nějaké příčiny nebyli určeni sami k velení, zúčastňovávali se jen 
na podniknutích skutečně národních nebo na takových, jež stačili podniknout jen se silami 
svého odelu. 
 
   Jest dost podivné, že tento smysl bojovníků předešel přísný úsudek učeného dějepisce, jenž 
ve své niterné nenávisti proti germánským plemenům zakládá svoje úvahy hlavně na 
podmínkách vojenské služby a má se za oprávněného odepírat Hermanrikovým Gótům stejně 
jako Merovingovským Frankům veškerou pravou svobodu politickou. Ale jistě ještě v 19. 
století bylo možno vidět, jak moderní Anglosasové, ta poslední větev, třebaže znetvořená, ale 
přece jen ještě poněkud podobná starým germánským bojovníkům, totiž nespořádaní 
obyvatelé Kentucky a Alabamy, vzdoruje i rozkazu svých nejhrdějších předků i učenému 
vydavateli polyptiku irminonského. Toto obyvatelstvo majíc za to, že se nedotýká nikterak 
zásad pustého republikanismu, dává se najímat za žold průkopníkům, kteří se nabízejí zkoušet 
štěstí mezi domorodci nového světa v nejnebezpečnějších prériích divokého Západu. Tím lze 
postačitelně odpověděti starým i novým přepojatým tvrzením. 
   Jako majetník odelu nebo uživatel feodu, arijský Germán se nám jeví stejně cizím 
municipálnímu pojmu obvyklému u Slovanů, Keltů a Římanů. Vysoké ponětí o vlastní osobní 
hodnotě, záliba v samotářství, jež je toho důsledkem, převládají v jeho myšlení a usměrňují 
vznik jeho zřízení. Proto sdružovací duch nebývá u Germánů domovem. Dovede se mu 
vymknout i v životě vojenském; protože pro něj tato organizace je pouze výsledkem smlouvy, 
k níž došlo mezi každým vojákem a jeho generálem, bez ohledu na jiné členy armády. Jsa 
velmi žárliv na svoje práva a výsady, nikdy od nich ani v nejmenším neupouští; a přistoupí-li 
na jakési omezení nebo dočasné zřeknutí užívání, je to jen proto, že v tom vidí přímou a 
jasnou výhodu, právě záhodnou. Má stále zrak otevřený, aby svoje zájmy postřehl a hájil. 
Konečně neustále se zabývaje svojí osobností a vším, co se jí přímo dotýká, není po stránce 
hmotné vlastencem, a vášnivá láska k půdě, k podnebí a k rodišti v něm nesídlí. On visí s 
láskou a věrností na bytostech, jež odedávna zná; ne však na věcech a snadno střídá kraj a 
podnebí. To je jedním klíčem k otázce jeho rytířské povahy ve středověku a je to i důvod, 
proč americký Anglosas, při vší lásce ke své zemi snadno opouští svůj rodný kraj a zrovna tak 
snadno směňuje a prodává pozemek po otcích zděděný. 
  
   Poněvadž germánskému Arijci je lhostejný místní genius, jsou mu lhostejny i národy a 
nemá k nim ani nenávisti ani lásky, leda tak, jak vyplývají z jeho nezbytného osobního vztahu 
k oněm různým prostředím. Prohlíží tedy napřed a nejdřív všechny cizince, nejsou-li snad z 
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jeho národa; je dost prostý vrozených předsudků vůči všem, kteří jej oslovují, ať přicházejí z 
kterékoli krajiny, třeba vzdálené, hledě na ně stejným skoro pohledem - arci stranou obvyklou 
povýšenost jemu vlastní, i jistou stranickou vlídnost vůči soukmenovcům a to takovým 
způsobem, že je ochoten uznat cizinci přednosti, naskytne-li se příležitost, aby před jeho 
očima byly prokázány. Z toho pochází, že ve skutečnosti velmi záhy projevoval okolním 
Kimbrům i Slovanům úctu, úměrnou bojovnickým a občanským ctnostem pokud se mohly 
projevit. Od prvého dne svých výbojů vedl Arijec do války příslušníky a nevolníky svého 
odelu a ještě spíše a raději muže svého léna. Tak jako on byl placeným druhem svého 
válečného velitele, podobně jeho družina bojovala pod jeho vedením a brala podíl na každém 
jeho zisku. Dovolil poddanému aby byl vážen a uznal i poctivě nabytou záslužnost, a tam kde 
byl kdo řádný, přiznal mu to; a učinil ještě více: nechal svého podmaněného člověka 
zbohatnout a těmito všemi způsoby jej konečně vyšinul na tu dráhu, po které pozvolna a 
časem se stával jemu rovným. Již před vpády 5. století se takovýchto zásad používalo a nesly 
svoje ovoce. Uvidíme toho příklady. 
 
   Germánské národy se původně skládaly jenom z Arijců a Roxolanů; ale ještě když bydlívaly 
skorem pohromadě soustředěny na poloostrově skandinávském, důsledkem válek se v odelech 
vyskytoval trojí druh osob: Arijci ve vlastním slova smyslu, čili jarlové: to bývali páni, 
karlové, zemědělci, usedlí rolníci, nájemci jarla, lidé bílí, míšení, Slované, Keltové nebo 
Jotuni; pak traelové, plemeno nahnědlé a nevzhledné, v němž nemožno nepoznat Finy. Tyto 
tři třídy, vyvinuvší se tak bezděčně a samy od sebe a také i tak nutně v germánských státech 
jakou dávných Řeků, tvořily úplnou společnost; ale z míšení, k nimž neprodleně docházelo, 
povstalo mnoho kříženců; karlové mohli podle německého mravu táhnout s jarly do války a 
tak se také mohli obohatit, což prospělo míšenecké třídě, již zplodila třída rolníků z 
manželství s třídou panující; a kdežto čisté plemeno, vystavené válečnému nebezpečí ve 
většině kmenů pozvolna řidlo a omezovalo se na rody zvané „božské“, z nichž podle zvyku 
bývali bráni drottini čili graffové, vycházeli z pologermánů nespočetní bohatí předáci a 
náčelníci, stateční, výmluvní a oblíbení v národě, kteří, mohouce svobodně navrhovat svým 
spoluobčanům plány na výpravy a dobrodružná tažení, nalézali neméně druhů, kteří jim 
dopřávali sluchu nežli druhdy dávní hrdinové, daleko ušlechtilejší krve. To mělo velmi 
rozmanité a nestejné výsledky, ale všechny stejně snadno pochopitelné. V některých 
krajinách, kde rodová čistota byla velmi vzácná a hodnost jarla ctěna, tam nabyla tak 
nesmírně na ceně, že nakonec se zaměňovala za hodnost konungra, krále; leč tam král to brzy 
ponapravil přídomky, druhdy velmi skromnými fylkir a hersier (jež původně bývaly dávány 
pouze náčelníkům nižšího řádu). Takovéto zmatené poměry bývaly ve Skandinavii a ve stínu 
opravdu pravidelných vlád, podle smyslu plemene, starých drottinů. Tam, ve Skandinavii v 
takovém kraji výhradně arijském jarlové, konungrové, fylkirové, hersirové bývali skutečně 
jen hrdinové bez oboru působnosti, asi tak jako se říkává v nynější mluvě generál mimo 
službu. Vše, co jim veřejnost mohla udělit byla část oné úcty, jež přináležívala šlechtě pravé 
krve, jakkoli ji všichni nemívali; ale nikomu na mysl nepřipadlo dát jim velení nad lidem. Tak 
také bylo velmi nesnadné vojenské monarchii vyšlé z válečných náčelníků zavést se v zemích 
skandinávských. Došla toho pouze po letech a po mnohých potyčkách, když vystrnadila 
chumel králů a králíčků, mezi nimiž byla jako utopená (králů suchozemních, vodních, králů 
tlup).  
 
   Zcela jinak se vytvářely věci v zemích dobytých, jako byla Galie a Italie. Ježto hodnost jarla 
neboli arimana - což obojí jedno je - tam nebyla podporována svobodnými národními 
vládními formami ani pozdvižená majetnictvím odelu, upadla velmi brzy pod vojenskou 
kralovládu, jež panovala nad podmaněnými národy a rozkazovala vítězným Arijcům. Tedy 
titul ariman místo aby ve svém významu rostl jako ve Skandinavii, upadal, a dával se 
nakonec už jen bojovníkům svobodného sice rodu, nižšího však řádu, když se byli králové 
obklopili bezprostředně společností svých nejmocnějších druhů, lidí to tvořících jejich trust, 
čili svými věrnými, všechno to lidmi, kteří pode jménem leudes čili majetníků odelů 
(panstvích to fiktivně zřízených podle starobylé formy vůlí svrchovaného vládce), byli 
výlučnými a jedinými představiteli vysoké šlechty. U Franků, u Burgundů, Longobardů 
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ariman nebo podle latinského překladu bonus homo nakonec dospěl tak daleko, že to byl jen 
prostý venkovský statkář; a k tomu, aby byl ubráněn proti lennímu pánu pravoplatný 
představitel, ne už arci etnický ariman původních Arijců, bylo třeba nejednoho koncilu, jenž 
ostatně často málo zmohl proti síle okolností. 
  
   V celku ve všech zemích původně germánských, i v těch co se germánskými staly 
podmaněním, byly zásady panovníků vždycky stejně shodné a velmi velkodušné pro plemena 
podmaněná. Mimo obor zločinů proti společnosti, zločinů proti státu, jako je zrada před 
nepřítelem, zdálo by se nám germánské zákonodárství snášenlivé a vlídné až skoro slabé. 
Neznalo trestu smrti a za vraždu ukládalo jen hmotné tresty. Jistě to byla příznačná 
umírněnost u lidí tak nesmírně energických, jejichž vášně byly jistě horoucí. Byli za to i 
káráni, i chváleni; ale snad byla otázka zkoušena poněkud povrchně. Abychom, plně 
poznavše věc, vyřkli konečný úsudek, je třeba zde rozlišovat mezi soudnictvím vykonávaným 
nebo spíše mezi pravomocí vykonávanou drottinem, později přizpůsobenou na pravomoc 
konungra čili vojenského krále a mezi pravomocí vykonávanou v odelech, vyjadřující 
způsobem zcela jinak mocným a nepopiratelným vůli a iniciativu Arijce, hlavy rodu. Toto 
rozlišování vyplývá nejen z podstaty věci, nýbrž je nutné i pro pochopení generační teorie o 
peněžité náhradě v trestním soudnictví. 
 
   Majetník ódelu, svrchovaný pán všech obyvatel své země a jejich jediný a neodvolatelný 
soudce se řídil ve svých rozsudcích zásadami ducha vrozeně strohého a pravidly o odplatě a 
mstě, tímto právem ze všech nejpřirozenějším, jehož velmi rafinovaná moudrost, opřená o 
zkušenost na složitých případech jedině učí rozpoznat co to je nespravedlnost. Není 
pochybnosti, že v tomto okruhu domácí spravedlnosti bylo žádáno oko za oko, zub za zub. 
Ale nebývalo vždy možno řešit spory hmotnou náhradou, poněvadž nic nenasvědčuje tomu, 
že by nižší členové odelu měli nějaké osobní právo majetkové v dobách opravdu arijských. 
Ale když zločin přihodivší se mimo vnitřní okruh spravovaný rodinnou hlavou se týkal muže 
svobodného, tu náprava se stávala velmi svízelnou oněmi spletitými potížemi, jimiž se hemží 
každé jednání a odčinění křivd svrchované osoby vůči osobě stejného a rovného stavu. 
Připouštělo se ovšem v zásadě v zájmu sociálního svazku, že obec, zastupovaná 
shromážděním svobodných mužů za předsednictví drottina neboli graffa měla právo trestat 
přestupky proti veřejnému klidu, stavu to, jejž měli hájit a udržovat co nejlépe. Ale ožehavou 
otázkou bylo, kterak stanovit rozsah takového práva. Pro jeho stanovení v mezích co 
nejužších tu bylo tolik různých názorů a úmyslů, kolik nestranných soudců, to jest kolik tu 
bylo germánských Arijců, dbalých zachování neodvislosti proti případnému zasahování obce. 
Bylo tedy třeba nazírat na postavení provinilých jako na věc, kterou dlužno dohodnout a ve 
většině případů bývalo nutné myslet místo na pokárání na přibližné odčinění. Na takovémto 
základě zákon považoval vraždu za věc hotovou, se kterou se nedalo nic dělat a jejíž důsledky 
se měly pouze omezit na rodinu zabitého. Proto soudnictví vyhýbajíc se skoro úplně snaze po 
kárání, vyšetřilo hmotnou škodu a odškodným podle volného uvážení určeným za ztrátu 
muže, jejž zabití vyškrtlo z řad živých, byla věc vyřízena i prohlášeno odpuštění, zapomenutí 
a návrat ve stav pokojný. V takovéto soustavě čím byl mrtvý vznešenější, tím byla ztráta 
odhadována větší. Válečný náčelník míval cenu větší než prostý bojovník, ten pak větší než 
sedlák a jistě Germán býval odhadnut dráže než nějaký poddaný. 
  
   Dobou takováto praxe prováděná jak v leženích, tak v územích skandinávských, se stala 
základem veškerého germánského zákonodárství, jakkoli původně byla vlastně jen 
nemohoucností zákona dosáhnout těch, kteří sami byli konateli spravedlnosti. Tento zákon 
udusil právní zvyk odelů tou měrou, jak odelů ubývalo a jak se jejich výsady umenšovaly, tak 
jak neodvislost členů národa se omezovala, jak nabývali králové moci zaváděním feudální 
soustavy jako obyčejného způsobu držby a konečně jak lid výbojem přičleněný byl uznáván 
majetníkem půdy a stával se tak schopným platit náhradu za přestupky stejně jako 
nejurozenější muži za svoje prohřešky. 
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   Arijský Germán nebydlíval ve městech; opovrhoval městským bydlením a proto městského 
obyvatelstva si málo vážíval. Nicméně neničíl města, jichž se zmocnil a ve 2. století našeho 
letopočtu Ptolomeus vypočítával ještě 94 hlavních měst mezi Rýnem a Baltickým mořem, 
založených za dávných dob Galy nebo Slovany a ještě jimi obývaných. Ve skutečnosti za 
vlády severských výbojců tato města upadala. Vybudována byvše nedokonalou kulturou dvou 
míšeneckých národů dosti úzkoprse užitkářských, podléhala následujícím dvěma účinkům - 
nepřímým sice, ale všemohoucím - svého podmanění. První účinek byl ten, že Germáni 
přitahovali domorodou mládež, aby si osvojila jejich mravy a lákali usedlé bojovníky k účasti 
na svých výpravách a tedy také na poctách a kořistech a tak docílili, že keltická šlechta přišla 
rychle na chuť jejich způsobu života. Ona pak se snažila s nimi se co nejvíce pomísit. Pokud 
pak jde o třídu obchodnickou, byl tu druhý vliv. Obchodníci, výrobci, zvyklí domácímu 
životu, nemohli konkurovat svými nedokonalými výrobky římským výrobcům, kteří od 
časných dob byvše usazeni na okraji desetizemí, dodávali Germánům mnohem levnější zboží 
řecké a italské anebo aspoň mnohem vzhlednější a lepší než bývalo jejich. To je dvojí a stálá 
výsada pokročilé civilizace. Domácí dělníci byvše odkázáni na pouhé napodobení římských 
vzorů aby vyhověli vkusu svých pánů, nemohli se nadít skutečného zisku z takovéto práce 
jinak, než když se dají do služeb majetníkú odelů či lén, poněvadž oni měli přirozenou snahu 
sjednotit ve své ruce a ve své přímé klientele veškerý lid, který jim mohl být nějak užitečný. 
 
   A tak se města pozvolna odlišovala a stala se konečně bezvýznamnými hnízdy. Tacitus, jenž 
v hrdinech svého hanopisu chce vidět jen ctihodné divochy, pochybil ve všem, co vypráví o 
jejich civilizaci. Představuje nám je jako filosofující bandity. Ale i když nedbáme toho, že si 
často odporuje, a že jiná soudobá svědectví, aspoň stejně hodnotná jako je jeho nám dovolují, 
abychom se skutečné pravdy dohledali, stačí nám pohled na vykopávky nejstarších hrobů 
severských abychom se přesvědčili, že přese všecky nabubřele deklamace Agrippova zetě, 
Germáni, tito hrdinové, jež ostatně oslavuje zcela důvodně, nebývali ani chudí, ani nevědomí, 
ani barbaři. 
  
   Dům odelu se nepodobal oněm špinavým příbytkům, napolo do země zapuštěným, jež autor 
Germanie tak zálibně líčí stoickými barvami. Arci že takové truchlé a ponuré útulky bývaly; 
ale byly to příbytky keltských plemen sotva germanizovaných nebo sedláků, karlů, 
zemědělských pracovníků na panstvích. Můžeme je ještě vidět v některých částech jižního 
Německa, a zvláště v Appenzellu, kde lidé tvrdí, že jejich zděděný způsob stavební je hlavně 
dobrý k tomu, aby je chránil před krutostí zimy. To byl důvod, jejž uvádívali již staří 
stavitelé; ale lidé svobodní, arijští bojovníci bydlívali lépe a jmenovitě nebývali tak stísněni. 
Kdo vstupoval do jejich residence, přišel napřed do rozsáhlého dvora, kolem něhož byly 
rozličné stavby, věnované všechny potřebám zemědělství, stáje, prádelny, kovárny, dílny a 
podružné místnosti všeho druhu, vše to větší nebo menší, podle majetnosti pána. Tento soubor 
staveb býval chráněn silnou ohradou. Uprostřed se zdvíhal palác, odel v pravém smyslu slova, 
podepřený dřevěnými sloupy pestře omalovanými. Na střeše, vroubené řezaným vlysem 
zlaceným nebo obloženým lesklým kovem bývala obvykle postavena posvátná socha 
náboženského významu, jako například mystický kanec Frejin. Většinu takovéhoto paláce 
zabíral rozsáhlý sál, zdobený trofejemi, v jehož středu býval stůl. Tam arijský Germán 
přijímával hosty, shromažďoval svou rodinu, konal spravedlnost, obětoval bohům, pořádal 
slavnosti, radíval se se svými muži a tam jim i rozděloval dary. Když se noc schylovala, 
odcházel do svých vnitřních místností, kdež jeho druhové rozdmychali oheň v krbu a pak se 
uléhalo na lavice stojící podél zdí a spávalo se s hlavou na štítě. 
  
   Jistě je nám nápadna podobnost tohoto honosného sídla, jeho velikých sloupů, jeho 
vysokých a zdobených střech, jeho rozlehlosti, s paláci popisovanými v Odyssei a s paláci 
Medů a Peršanů. Skutečně vznešené zámky Achamenidů bývaly vždycky umístěny mimo 
iránská města a skládaly se z budov určených pro stejný účel jako vedlejší stavby paláců 
germánských. Také tam bydlívali všichni venkovští dělníci z velkostatku, množství 
řemeslníků, sedláři, tkalci, kováři, zlatníci a i dokonce básníci, lékaři a hvězdopravci. Tak 
tedy hrady arijských Germánů popisované Tacitem, zámky, o nichž teutonské zpěvy se tak 
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podrobně zmiňují - a dříve ještě božské město Asgard na břehu Dviny - byly obrazem iránské 
Pasagardy, aspoň co do povšechných tvarů, když ne co do dokonalosti uměleckého provedení 
nebo co do hodnosti materiálu. A po tolika staletích prošlých od oné doby, kdy Arijec 
Roxolan ztratil z dohledu svoje bratry, jež zanechal v Baktrii a snad ještě daleko severněji, po 
tolika staletích putování přes tolikeré krajiny - a což je ještě významnější - po tolika staletích 
ztrávených jak se praví pod přístřeším vozu, zachoval tak věrně prvotné pudy a pojmy kultury 
jeho rase vlastní, takže se zhlížely ve vlnách Sundu a později ve vlnách Sommy, Meusy a i 
Marny stavební památky budované podle stejných zásad pro stejné mravy jako byly stavby, 
jichž nádheru zrcadlívaly vody moře Kaspického i vlny Eufratu. 
  
   Když arijský Germán dlel ve svém sále, sedě na vysokém křesle na horním konci stolu, 
oděn bohatým rouchem, opásán drahocenným mečem ukovaným obratnýma magickýma 
rukama jotunských, slovanských nebo finských dělníků, uprostřed svých statečných druhů, 
zval je, aby se oddávali radosti s ním za třesku pohárů a pohárových rohů zdobených stříbrem 
nebo zlacených po okraji, nebyli připuštěni k čestné obsluze tohoto statečného shromáždění 
ani otroci ani domácí služebnictvo. Takovéto úkony se zdály příliš vznešenými a příliš 
ušlechtilými než aby byly přenechány obyčejným rukám; a právě tak jako Achiles se zabýval 
sám přípravou hostiny pro svoje hosty, tak i germánští hrdinové si pokládali za čest dodržovat 
tuto obzvláště zdvořilou tradici dalekých dob a krajů, jež je vlastní této rodině. S meči po 
boku si chodili nabírat a stavěli na stůl, masa, piva a medovinu; pak si sedali jak se jim líbilo 
a hovořili o všem, co jim právě šlo myslí. 
  
   Nebyli všichni sobě rovní před pánem. On přede všemi si vážil řečníka, svého zbrojnoše, 
štolby a když mladý býval, svého bývalého vychovatele, jenž jej učil zacházení se zbraní a 
dával mu pokyny pro zacházení s lidmi. Tyto rozličné osoby a jmenovitě onen poslední, 
mívaly přednost ve společnosti druhů. Zvláštní zřetel se brával i na znamenitého vítěze, jenž 
dokázal neslýchané hrdinské kousky. 
  
   Hostina začala. První hlad se zahnal, poháry se rychle prázdnily, slovo šlo od ucha k uchu, 
veselí se rozpoutávalo jako oheň ve všech statných hlavách. Válečné činy se na všech 
stranách vypravovaly a vzněcovaly tyto chytlavé fantazie a ještě hrdinské kousky se 
nadsazovaly. Najednou se některý ze spoluhodovníků hlučně vzpřímil, projevoval vůli 
podniknout nějakou odvážnou výpravu a s rukou na rohu plném piva přisahal, že buď zvítězí 
nebo zahyne. Ohromný potlesk se rozlehl na všech stranách. Přítomní, nadšeni až jim smysly 
přecházely, chřestili vzájemně zbraněmi, aby jejich radost byla slavnostnější; obstoupili 
hrdinu, blahopřáli mu. To byla jakási kratochvíle lvů. Přešedše pak na jiné myšlenky, dali se 
do hry, převládající to vášně dobrodružných duchů, náhodu milujících, kteří oddávajíce se 
nemírně všem druhům nebezpečí mnohdy zašli tak daleko, že prohráli sebe sama a dostali se 
do otroctví, pro jejich představy strašlivějšího to stavu nežli smrt sama. Rozumí se samo 
sebou, že taková dlouhá zasedání dávala podnět ke strašlivým bouřím, takže pán domu hleděl 
zamezit příležitost k nim. Chápaje takové živé fantazie z jejich nejlepší stránky, dal podnět k 
vyprávění zcestovalých lidí, které každý rád poslouchával se zájmem a porozuměním; nebo i 
dával hádanky, což bývala oblíbená zábava; nebo konečně využívaje nezbadatelného vlivu 
poezie nařizoval svému veršovci aby se ujal svého úkolu. 
  
   Germánské zpěvy měly ve svých různých zdobných formách povahu a dosah historie, ale 
historie plné vášní, dbající jmenovitě o to, aby se udržela sláva hrdých dnů a aby se nenechala 
zajít paměť urážek a touha pomsty za ně. Obsahovaly i vyprávění o velikých příkladech 
předků. Lyrických rysů tam nacházíme pramálo. Byla to veršování na způsob kompilací 
homerských a odvažuji se tvrdit, že zkomolené zlomky, jež se až na nás dochovaly, dýší 
takovou velikostí a nadšením, mají tak prazvláštní formovou schopnost, že po některé stránce 
si skoro zasluhují aby byly srovnány s mistrovskými zpěvy pěvce Odyseových dobrodružství. 
Rým neznají, jsou rytmické a končí aliteracemi. Starobylost takovýchto zpěvů je 
nepopiratelná. Snad by se jejich stopy daly nalézt v nejprvotnějších dobách bílého plemene. 
Tato veršování, jež zachovala pamětihodnosti každého germánského národa, výboje a 
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úspěchy všech velikých rodů, výprav odvážlivců, objevy a cesty po souši i po moři a konečně 
všecko co bylo hodno zpěvného přednesu, nemívala okruh posluchačů jen ve společnosti 
odelu, ani jen mezi příslušníky jednoho jediného kmene, v němž se zrodila a jejž oslavovala. 
Podle toho jak vznešený význam tyto básně měly, kolovaly od národa k národu, jdouce z lesů 
norských k bažinám Dunaje, učíce Frísy a pobřežníky na Veseře znát, jakých vítězství se 
dodělali Amalungové na řekách ruských a šíříce mezi Bavory a Sasíky hrdinské činy 
Longobarda Alboina ve vzdálených krajích Italie. Takový býval zájem germánského Arijce, 
že se dožadoval jeden národ na jiném národě, aby mu půjčil svoje pěvce-básníky a za to mu 
posílal svoje. Zvyk tehdy přísně vyžadoval, aby jarl, aby takový ariman, opravdový bojovník 
se neomezoval jen na zručnost ve zbrani, na ovládání koně a kormidla, válečná to umění ze 
všech jistě nejprvnější; bylo třeba ještě aby se nazpamět naučil a dovedl přednášet skladby 
zajímající jeho plemeno anebo jež tou dobou byly nejslavnější. Měl umět dobře číst runy, psát 
je a vykládat tajemství, jež obsahovaly. 
  
   Posuďme jen tu mohutnou sympatii myšlenek, horoucí zvědavost rozumovou, která tkvíc ve 
všech národech germánských, spojovala navzájem odely i nejvzdálenější, vyvažovala co 
nejušlechtileji u jejich hrdých majetníků samotářského ducha, zabraňovala, by vědomí 
společného původu nevyhaslo a byť i bylo někde nepřátelství vyvolané okolnostmi sebe větší,  
připomínala všude a všem neustále, že myslí, cítí a žij í na společném základě nauk, víry a 
čestných nadějí. Tak dlouho, jak dlouho trval pud, jejž bylo možno germánským zvát, tak 
dlouho toto pojítko účinkovalo. Karel Veliký byl příliš veliký, než aby je zneuznával; cítil 
jeho celou sílu a prospěch, který z něj bylo možno získat. Také přese všechen svůj obdiv pro 
římanství a přes veškerou touhu obnovit od hlavy do paty svět doby Konstantinovy nikdy mu 
nenapadlo zpřetrhat takovéto tradice, i když jimi opovrhovala ubohá pedanterie galsko-
římanská. Dal sebrat se všech stran národní poezie a není jeho vinou, že neunikly zkáze. 
Bohužel naléhavosti vyššího řádu měly duchovenstvo k jinému způsobu jednání. Bylo mu 
nemožno trpět, aby tato literatura v podstatě pohanská neustále bouřila ještě neupevněné 
mysli novověřících a svádějíc je k myšlenkovému návratu do dob mládí, zvolňovala vítězství 
církve. Tak zatvrzele a tak nadšeně trvala na slavení bohů Walhally a vychvalování jejich 
hrdých nauk, že biskupové se rozhodli neodkladně jí vyhlásit válku. Zápas byl dlouhý a 
trapný. Stará láska lidu k památkám minulosti obhajuje nepřítele. Nicméně nakonec, když 
vítězství zůstalo u spravedlivé věci, tu církev nebyla žádostiva toho, aby svůj úspěch 
vystupňovala až k úplnému vyhubení. Když se nebylo už čeho obávat pro víru, snažila se 
sama zachovat trosky již neškodné. S tou něžnou dbalostí, kterou vždycky projevovala k 
dílům inteligence, třeba i zcela protichůdné jejím snahám - ušlechtilá to velkodušnost, za 
kterou nikdo jí není dost uznalým - podnikla pro díla germánská úplně totéž co podnikla pro 
řecké a latinské knihy profánní. Pod jejím vlivem byly sebrány Eddy na Islandě. Mniši také 
zachránili báseň Beowulf, letopisy králů anglosaských, jejich rodokmeny, zlomky Písně 
poutníka, o bitvě u Finnesburgu, o Hiltibrantovi. Jiní mnichové sepsali co víme o pověstech 
severu mimo dílo Saemundovo, kroniky Adama z Brém a gramatika Saxona; jiní konečně 
předali autoru Nibelungů legendy a Attilovi, jež povstaly kdesi v 10. století. To jsou ony 
služby, které zasluhují tím více uznání, že kritice jedině ony umožnily přímé napojení 
originálních částí moderních literatur nesouvisejících s hellenským a italickým vlivem na 
staré prameny arijské a jimi na veliké epické vzpomínky prvotnéha Řecka, Indie, baktrického 
Iránu a národů vysoké Asie. 
  
   Básně a Odinovi měly nadšené obránce, ale mezi nimi se vyznamenaly obzvláště ženy. 
Prokázaly neobyčejně houževnatou oddanast starým mravům a starým myšlenkám; a úplně 
opačně než jak se předpokládává u nich oddanast pro křesťanství - předpoklad to správný pro 
země románské, ale úplně lichý pokud jde o země germánské - dokázaly, že z hloubi srdce 
milovaly náboženství a zvyky jinak snad strohé, ale jež dodavše jim moudrasti ducha, 
hraničící až skora na jasnovidectví obklopily je tou úctou a obrnily tou autoritou, již jim 
posměšně odpírala pohanstva jihu pod starým režimem náboženským. Nejenže nebyly 
pokládány za neschopné usuzovat o vyšších věcech, nýbrž naopak byly jim svěřovány věci 
nejvyššího druhu: měly za úkol uchovávat vědomosti lékařské, provozovat o závod s 
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divotvorci z povolání vědu čarodějskou a předpisy magické. Byvše školeny ve všech 
tajuplnostech run, sdělovaly je hrdinům a od jejich opatrnosti závisela řízení, uspíšení, 
zvolnění účinku srdnatosti jejich manželů nebo bratrů. To byla situace, jež se jim svou 
důstojností zamlouvala a není divu, že myslily zprvu, že tu musí zvítězit. Jejich opozice 
samozřejmě omezená - se projevila v jejich houževnaté oddanosti k poezii germánské samé. 
Stavše se křesťankami, rády omlouvaly její chyby různověrecké; a tato spiklenecká 
náklonnost u nich vytrvala tak dlouho, že když už se dávno vzdaly uctívání Wodana a Freji, 
zůstaly i nadále pověřenými přechovavatelkami zpěvů skaldských. Až i pod posvěcené klenby 
klášterů udržavaly tuto plísněnou zvyklost a koncil z r. 789 nemohl zabránit nepolepšitelným 
nevěstám Kristovým, aby přepisavaly, učily se nazpamět a rozšiřovaly ta stará díla, dýšící 
plně chválami a radami skandinávského pantheonu, i když tento sněm vrhal ohnivé zákazy, 
naprosté a nejhrůznější hrozby na provinilé. 
  
   Moc žen ve společnasti je jednou z nejjistějších záruk a tam, že tu trvají prvky arijské. Tím 
více je tato moc vážena, tím spíše lze plemeno, které tu vážnost prakazuje, prohlásit za bližší 
k pravým pudům ušlechtilé rasy; nuže, Germánky neměly čeho závidět svým sestrám z 
antických větví svého rodu. Nejstarší jméno, které jim dává gótský jazyk, je quino; je to 
souvztažné s řeckým γυνή. Tato dvě slova pacházejí ze společného kořene gen, který 
znamená rodit. Žena tedy byla v podstatě v očích praprvotných Arijců matkou, zdrojem 
rodiny, rasy, a odtud pocházela úcta k ní. Pro obě ostatní odrůdy lidstva a pro mnohá plemena 
míšenecká je jenom mužovou samicí. 
  
   Stejně tak jako název germánského Arijce, bojovníka, jarla, v severské vlasti se konečně 
povznesl až k významu vladaře a krále, právě tak slovo quino postupně povznášené se stalo 
výlučným titulem družek zeměpána, těch, které vládly po jeho boku, zkrátka královen. Pro 
obyčejné ženy následovalo tomuto jménu jiné jméno neméně lichotné, tj. frau, frouwe, slovo 
zbožněné ve jméně bohyně Freji. Kromě tohoto slova je jich ještě mnoho stejného ražení. 
Německé jazyky jsou bohaté na výrazy pro označení ženy a všecky jsou odvozeny z 
nejušlechtilejších a nejváženějších pojmů, jež jsou mezi nebem a zemí. Pravděpodobně 
vlivem vrozené tendence uctívat vysoký vliv družky života na svou podstatu severský Arijec 
přijal do své teologie pojem, že každý člověk od svého narození byl dán pod zvláštní ochranu 
genia ženského rodu, jejž nazýval fylgja. Tento anděl strážný opatroval a těšil v těžkých 
chvílích života smrtelníka jemu svěřeného bohy a když dožil k hodině smrti, zjevil se mu, aby 
jej připravil. 
 
   Germánská manželka se jeví ve zkazkách jako vzor majestátnosti a půvabu, a to půvabu 
vznešeného. Nikdy nebývala uzavírána do žárlivé a ponižující samoty; naopak; zvyk oproti 
tomu vyžadoval, aby když náčelník rodiny přijímal vznešené hosty, jeho družka se svými 
dcerami a služkami a paními v bohatých rouších a zdobách přišla poctít slavnost svou 
přítomností. Takovéto charakteristické výjevy bývají popisovány s velikým nadšením 
básníky. „Radost hrdinů byla vrcholná.“ zpíval skladatel Beowulfa, „Veliký sál se rozléhal 
hlučnými slovy. Vstoupila Wealtheow, manželka Hródgara. Vlídná vůči mužům svého 
manžela, tato ušlechtilá bytost, zlatem zdobená pozdravila vesele stolující bojovníky. Potom 
roztomilá žena nabídla napřed pohár ochránci dánských odelů a milými slovy jej vybízela, 
aby se radoval a vlídně zacházel se svými věrnými.“ „Velkodušný náčelník radostně se chopil 
poháru. Potom dcera vznešených Helmingů pozdravila dokola ty staré a mladé hodovníky, 
jimž jejich statečnost přinesla znamenité dary; konečně se tato velkodušná dáma, tato krásná 
vladařka, pokrytá náramky a drahocennými řetězy, zastavila před křeslem Beowulfa. 
Pozdravila jej jmenujíc jej oporou Gotů a nalila mu piva. Plna moudrosti, nebe za svědka 
brala na sliby, jež v jeho prospěch učinila, neboť jen v tohoto statného zápasníka skládala 
víru že ztrestá zločiny Grendela.“ Když splnila svoje úkoly zdvořilosti, paní domu se usadila 
vedle svého chotě a zúčastnila se zábav. Ale prvé nežli hodování dostoupilo nejživější chvíle 
a když pára opojení začínala hrdiny zdolávat, odešla do svých komnat. 
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   Ženy uvnitř domácnosti se zabývaly domácími pracemi, šitím, předením, přípravou léčiv, 
studiem run, skládáním literárním, výchovou dětí, důvěrnou zábavou s manželem, takže toto 
zaměstnání nebylo ani nedůležité ani jednotvárné. V takovémto životě plném vzájemné 
důvěry měl každý za to, že nemůže být ani dost vážné lásky, založené na svobodné volbě; 
dcery mívaly právo vdávat se až podle své svobodné volby. To bývalo pravidlem; a když 
politika nebo jiné příčiny je porušily, bývaly časté toho příklady, že oběť takové politické 
dohody přinesla do příbytku jí vnuceného takovou nesmiřitelnou hořkost a rozpoutala takové 
bouře, že někdy končily podle vypravování četných legend úplným zhroucením velemocných 
rodů; tak nezkrotná bývala hrdost germánské manželky. 
  
   Tím arci není nikterak řečeno, že by ženské výsady nebyly měly hranic. I když máme 
nejeden příklad účasti žen na válečnických pracích, zákon je přece jen považoval za 
neschopné bránit zemi a v důsledku toho nedědívaly odel. Ještě méně mohly vznášet 
nástupnický nárok po zemřelém manželi k dědění na lénech. Byly považovány za užitečné v 
radě, ale za neschopné činu. I když byl připouštěn u nich duch jasnovidecký, nemohly jim být 
svěřeny úkony bohoslužebné, protože meč zákona s nimi byl spojen. Přes všecka tato a i jiná 
omezení vliv germánských žen a jejich postavení společenské byly velmi významné. Vůči 
svým družkám v Řecku a v semitizovaném Římě to byly před služebným lidem a dokonce 
před otroky pravé královny. Když přišly se svými manžely do jižních zemí, měly výborné 
předpoklady, aby výhodně pozdvihly rodinné vztahy po stránce morální a tím i většinu jiných 
sociálních ustanovení. Křesťanství, jež věrno své lhostejnosti pro všecky formy a kombinace 
pomíjející přejalo úplnou poddanost ženy orientálské, jež přes to zušlechtilo situaci uvedením 
ducha obětování, to křesťanství, které naučilo svatou Moniku udělat si z poslušnosti stupeň k 
nebeské blaženosti, vůbec nezamítalo nové pojmy zřejmě čistší, tak jak je arijští Germáni 
zaváděli. Nicméně neztrácejme se zřetele co jsme právě viděli. Církev si s počátku nelibovala 
opozičního ducha, jenž tkvěl v Germánkách. Zdálo se jako by poslední pudy pohanství se 
byly zašancovaly v příslušných jejich civilních ustanoveních. I když nemluvíme o rytířství, 
jehož pojmy v této věci vyvolávaly často výtky koncilů, je překvapující vidět celou tu útrapu 
a námahu, kterou si vzalo duchovenstvo aby přimělo Germánky k tomu, aby uznaly nutnost 
církevního zákroku v manželských obřadech. Odpor trval u některých národů germánských 
ještě v 16. století. Svazek manželský se tu považoval jen za smlouvu čistě civilní, kde neměla 
církev co dělat. 
  
   Zastavme se zde. Nejen z mravů, názorů, znalostí a zřízení arijských Germánů tu 
prokážeme, že ve sporu s římskou společností musela tato konečně podlehnout. Vítězství 
nových národů bylo nepochybné. Jeho důsledky měly být daleko plodnější nežli vítězství legií 
pod Scipionem, Pompejem a Césarem. Kolik myšlenek, nikoli nových, naopak velmi starých, 
ale odedávna zmizevších v jižních krajích a zapomenutých spolu s ušlechtilými rasami, jež 
podle nich žily, se tu znova objevilo ve světě! Kolik to pudů diametrálních pudům 
hellenistickým! Ctnosti a neřesti, chyby a dobré vlastnosti byly v plemenech přicházejících 
tak seřazeny k sobě, že byly schopny přetvořit tvář civilizovaného světa. Nic zásadního 
nemělo být zrušeno, ale všecko se mělo změnit. I slova ztratila svůj smysl. Svoboda, autorita, 
zákon, vlast, monarchie, i samo náboženství byly zbaveny pozvolna svých rouch a odznaků a 
měly po mnohá další století mít jiné, zcela jinak posvěcené. 
  
   Nicméně germánské národy, postupujíce zvolna - což je první podmínka každého trvalého 
díla - nezačínaly tuto přeměnu překotně; začaly tím, že chtěly zachovat a udržet. A tento ctný 
úkol splnily v největších rozměrech. Abychom byli přítomni celému ději jak se vyvíjel, 
přenesme se ještě jednou do doby prvého Césara a pak uvidíme, jak se rozvinuje před našimi 
zraky obraz onoho stavu věcí, jejž naznačoval konec předešlé knihy. Uvidíme tedy Řím 
germánský. 
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KAPITOLA   IV. 
 

CÍSAŘOVÉ GERMÁNŠTÍ 
 

   Etnický úkol severských národností počíná mít všeobecnou a významnou důležitost teprve v 
1. století př. Kr. Byla to doba, v níž diktátor měl za to, že má tak příznivým způsobem se 
zabývat Galy, těmito starodávnými nepřáteli jména římského. Učinil z nich přímo podpory 
své vlády a jeho následovníci, pokračujíce touže cestou dosvědčovali co nejlépe, že dobře 
pochopili všechny služby, jež národové, obývající mezi Pyrenejemi a Rýnem mohly 
poskytnout jejich moci v oboru vojenském. Postřehli, že u Galů byl jakýsi pud poddat se 
bezvýhradně generálovi a sloužit jeho záměrům, zvláště když pocházel z jiné krve. Tato 
podmínka byla nezbytná z těchto příčin: Keltové, s duší velmi svobodnou a bouřnou se 
zajímali v záležitostech svých měst o stránku osobní více nežli o věcnou. Politika jejich 
národů při těchto zvyklostech nabyla takové živosti vzájemných vztahů a postojů, že to bylo 
neúměrné rozsahu jejich území. Neustálé revoluce vyčerpávaly tyto národy. Teokracie, téměř 
všude svržená, ustoupila před šlechtou; později, když Římané překračovali hranice Provence, 
demokracie a její neodlučitelná sestra demagogie vyrazivše, udeřily na moc šlechty. Jak tu 
byly myšlenky tohoto druhu, bylo jasné, že míšení ras dostoupilo toho bodu, kdy etnický 
zmatek působí i zmatek intelektuální a úplnou nemožnost se dorozumět. Galové, kteří nebyli 
barbary, byli teď lidem, šinoucím se na skloněné rovině dekadence a i když jejich krásné 
doby mívaly nekonečně méně lesku nežli slavná údobí Sidonu a Tyru, je přece jen 
nepochybné, že neslavná města Karnutů, Remů a Eduenů hynula touže chorobou, která 
zakončila skvělé existence kananejských metropolí. 
 
   Galské národy, pomíšené s některými skupinami slovanskými, se porůznu spojily s 
finskými domorodci. Z toho pocházejí ony základní rozdílnosti. Z toho povstala původní 
nejvýraznější odštěpování kmenů a nářečí. Na severu některé kmeny byly odcizeny stykem s 
Germány; jiné na jihozápadě podlehly vlivu Aquitánců; na pobřeží středomořském se mísili 
Galové s Ligury a Řeky, a Germáni, od století bydlící v Provenci, tento nepořádek ještě 
zmnožili. vývoj tohoto zla byl kromě toho podporován ještě soustavou oněch malinkých 
společností, u nichž sebe menší etnický vmětek míval takřka okamžité důsledky. Kdyby 
každá z takovýchto galských obcí byla náhle osaměla právě v tom okamžiku, kdy etnické 
prvky ji skládající dospěly do vrcholného zápolení, tu by se mohl dostavit jistý klid - neříkám 
snad nějaké zvláštní schopnosti - protože váhové vyrovnání splývajících plemen probíhá 
snáze v menším rozsahu. Když však malá skupina dostává neustále přínosy nové krve dříve 
nežli mohla zamalgamovat přínosy dřívější, tu se zmatky a rozvraty množí a bývají náhlejší a 
bolestnější. A v té právě situaci byly galské státy, když je římské legie přepadly. Ježto národy 
v Galii byly statečné, bohaté, opatřené bojovými prostředky, a kromě jiného tu byla i četná 
opevněná místa, nechybělo na chuti do boje. Ale vidíme, co jim chybělo: soudržnost a to 
nejen mezi národy, ale i mezi spoluobčany. Skorem všude šlechta zrazovala lid, kde sama 
nebyla od lidu prodána. Římské tábory bývaly vždycky plné přeběhlíků všeho druhu 
přesvědčení, kteří byli ve svém hněvu schopni dýkou probodnout svého politického nepřítele 
skrze hrdlo vlasti. Byli tam lidé oddaní, byly tam i záměry velkodušné; ale bezvýsledné. 
Pouze samotní germanizovaní Keltové zachraňovali starý věhlas bojovnický. Arvernové 
dělali skoro divy a nemožnosti; Belgové byli nepřítelem označováni jako skorem nezkrotní; 
ale národy, proslavené jako nejskvělejší, nejinteligentnější, ty právě, kde revoluce nikdy 
neutuchávaly, Remové, Eduenové, buď se držely jen slabě nebo se poddávaly při prvním 
nárazu, spoléhajíce na velkodušnost výbojce anebo konečně přistupujíce bez obalu na návrhy 
vtrhnuvšího cizince, s radostí směnily svoji neodvislost za titul přátel a spojenců lidu 
římského. V deseti letech byla Galie pokořena a navždy podmaněna. Vojska jistě stejně 
hodnotná s vojsky tehdejšího Říma nedocílila dnes tak skvělých úspěchů u barbarů 
alžírských: smutné to srovnání pro národy keltické. 
  
   Ale tito lidé tak snadno podmanitelní se stali najednou neodolatelnými nástroji útlaku v 
rukách císařů. Bývalo je vídat v jejich městech, kterak jako zpupní patriciové nebo závistiví 
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demokraté tráví většinu času vzpourami; v Římě oproti tomu byli nejoddanějšími služebníky 
vladařů. Přijavše sami jařmo i bič, sloužili nyní k tomu, aby se dělala jařma pro ty ostatní, 
požadujíce za tuto svou laskavou spolupráci jen vojenské pocty a požitky kasárenské. A 
takových dobrot se jim poskytlo vrchovatě. 
  
   César utvořil svoji tělesnou stráž z Galů. Přidělil jim za znak zlomyslně skřivana jako 
nejkrásnější znak lehkosti a bezstarostnosti a tak kimberští legionáři z Alaudy, honosící se 
hrdě skřivánkem na svých přílbách, shodně se svými spoluobčany blahoslavili a ctili velikého 
muže, jenž je připravil o jejich izonomii a posloužil jim zaměstnáním, jež jim tak bylo po 
chuti. Byli tedy velmi spokojeni; ale neposuzovali bychom spravedlivě Galy, kdybychom 
mysleli, že byli stálí a neochvějní ve své lásce k římské autoritě. Mnohokráte se bouříli, ale 
vždy se vrátili k poslušnosti, jsouce naprosto neschopni dohodnout se. Navyklí poddanosti 
pod cizím pánem, nedovedli si vážit zákona a sebe samých. Nějaké to vzbouření, to byla pro 
ně maličkost a také i pěkná a milá zábava. Nicméně jak šlo o nějaké organizování národní 
vlády místo povalené vlády cizí, jak šlo o stanovení nějakého pravidla a o nějakou 
poslušnost, tu myšlenka, že by panovnická výhradnost měla náležet nějakému Galovi, 
zmrazila všechny duše. Bylo by se zdálo snad, že něco takového je pravým cílem vzpoury; 
nikoliv, nejdůmyslnější kombinace se nadarmo namáhaly zvrátit tento nehybný útes; všecko 
to na něm ztroskotávalo. Shromáždění, rady rokovaly o této otázce a rozcházely se hlučně, 
nemohše se přes ni přenést. Pak nesmělci, sečkavší kdesi v koutku stranou, všichni to 
potajmí přátelé císařské vlády, nabrali odvahy; říkávali pak s Římany, že snad moc Orlů je 
zlem, ale že konec konců Petilius Cerialis měl pravdu, když řekl Belgům, že je to zlo 
nevyhnutelné a že mimo ně je jen poušť a nic víc. A když se to bylo řeklo, vrátili se s hlavou 
svěšenou do římského ovčince. 
 
   Tato prazvláštní neschopnost pro neodvislost se jevila ve všech možných podobách. Skoro 
bychom řekli, že osud ji chtěl dohnat až ke krajnosti. Stalo se jednou, že Galové měli docela 
svého císaře, ze svého lidu. Žena jim jej dala, a nic nežádala, než aby jej udrželi proti 
italskému spoluuchazeči. Tomuto císaři, Tetriciovi, bylo zápasit s týmiž potížemi, na nichž se 
rozbily předešlé vzpoury a třebaže měl přispění germánských legií, které jej držely proti 
nedobré vůli, nebo spíše proti chronické lehkomyslnosti jeho národů, měl přece jen za dobré 
vyměnit diadém císařský za prefekturu v Lukanii; a asi dobře udělal. Jejich jepičí státy se 
vrátily v povinnost, snad na oko reptajíce, ale uvnitř podkožně spokojeny, že ani píď 
neustoupily se svého stanoviska municipálních práv. 
  
   Denní zkušenost to přece potvrzovala: Galové 1. a 2. století naší éry měli jen marciální 
vlastnosti; ale měli je ve vyšším stupni. Jsouce při tom pro sebe sami bezmocni a neschopni, 
zapůsobili tak silně na římský semitizovaný svět. Jistě Numid byl znamenitým jezdcem, 
Balear nevyrovnatelným prakovníkem; Španělsko skýtalo pěchotu, jež se mohla měřit s 
každým, a Syrové ještě plní ješitnosti z Alexandra dodávali dorost zaslouženě slavený. Ale 
všechny jich dobré vlastnosti bledly před vlastnostmi Gala. Jeho opálení malí nebo nevelicí 
soupeři nemohli se měřit co do marciálnosti zjevu s tělnatými Trevírci nebo Bóji, 
způsobilejšími než kdo jiný snadno na plecích nosit nesmírná břemena, jež se podle pravidel 
discipliny nakládala na pěšáka legií. Proto stát z dobrých důvodů hleděl rozmnožovat vojsko 
rekrutýrkou v Galii a hlavně v Galii germanizované. Ze dvanácti Césarů, tehdy, když ještě 
politický vliv se soustřeďoval v krajích jižních, byl Sever pověřován, aby vojskem udržoval 
klid v říši. 
  
   Je velmi pozoruhodné, že toto ocenění jejich vlastností, jež umožňovalo vojákům keltského 
plemene přístup do vysokých vojenských hodností, totiž do senátu, je neuzpůsobovalo však k 
přijetí purpuru vladařského. První provinciálové, kterým se ho dostalo, byli Španělé, Afrikáni, 
Syrové, ale nikdy Galové, vyjma případy nepravidelné a málo povzbuzující Tetricia a 
Posthuma. Zcela jistě Galové neměli vladařské schopnosti a jestli z nich mohli udělat Otho, 
Galba, Vitelius výborné potlačitele vzpour, nikomu ani ve snu nepřipadlo udělat z nich 
správní úředníky nebo státníky. Veselí a hluční, nikdy nebyli vzdělaní a také se k tomu 
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neměli. Z jejich škol, hemžících se školomety, vycházelo velmi málo duchů opravdu 
znamenitých. A tedy první pořadí jim bylo nedosažitelné; na ten trůn, jejž tak dobře hlídali, 
nebyli nikdy schopni vystoupit. 
 
   Tato nemohoucnost keltického živlu přestala tížit severská vojska, jakmile se začala nabírat 
méně mezi germanizovanými Galy, kteří byli brzy jako ostatní postiženi malomocenstvím, ale 
spíše u jižních Germánů, třebaže také oni ani zdaleka nebyli Germány čisté krve. Účinky této 
změny se projevily očividně již r. 252 při příchodu Julia Vera Maxima, jenž byl synem 
gótského válečníka. Římská zkaženost, pokračující nevyléčitelně, poznala pudově jako jediný 
prostředek k prodloužení života - i když dále lnula k severskému barbarství - popustit 
barbarům všecky pozice, kterými byl římský lid ovládán a z nichž byl uveditelný a 
zvládnutelný. Od této chvíle germánský živel zastiňuje všecky ostatní v římském světě. 
Germánský duch vniká do legií, Germáni se zavádějí v nejvyšších hodnostech vojenských a 
rozhodují v nejvyšších radách. Galské plemeno, jež ostatně bývalo zastoupeno v podstatě jen 
severskými skupinami, jež dříve již s Germány byly spřízněné, mu úplně odsedá z místa. 
Duch jarlů, válečných náčelníků, se zmocňuje praktického vladaření a jsme oprávněni již 
tvrdit, že Řím je germanizován, ježto semitský princip padá do hlubin sociálního oceánu a na 
jeho hladině se nechává nahradit novým sociálním útvarem arijským.  
 
   I když taková mimořádná revoluce - třebaže utajená - toto nepřirozené nadřazení 
nepřátelského plemene, častěji poraženého než vítězného a veřejně opovrhovaného pro 
barbarství, zkrušujícího nyní nacionální plemena, probíhala pod vlivem událostí jako 
prazvláštní anomalie, nešlo to hladce a bylo nutné překonat poměrně četné potíže mnohým 
násilím. Germáni, povolaní k řízení říše, ji našli vyčerpanou a zkomírající. Aby oživili choré 
její tělo, byli nuceni neustále bojovat buď proti snahám letory odlišné od jejich, nebo proti 
vrtochům, vznikajícím ze všeobecné nevolnosti, nebo proti zoufalství z horečky, všem to 
zlům, veřejnému pokoji zhoubným. Odtud pocházejí ty přísnosti, tím upřílišenější, že ti, kteří 
je považovali za nezbytné, nejsouce dostatečně obeznámeni se stavem společnosti, kterou 
měli zvládnout, někdy zneužívali příslušných metod. Přepínali ve svém mladickém zápalu 
politické psanectví a náboženské pronásledování. Tak se stali nejhorlivějšími nepřáteli 
křesťanství. Tak oni, kteří se později měli stát strůjci všech jeho vítězství, začínali tím, že je 
neuznávali; sedli na pomluvy, jež se na křesťanství věšely. Jsouce přesvědčeni, že tu chytli v 
tomto kultu jeden z nejhrozivějších projevů filosofické nevěreckosti, milujíce sami 
náboženství určitě vyjádřené jakožto základnu každé pravidelné a řádné vlády zošklivili si 
tento kult; nepotírali náboženství, nýbrž strašáka, jejž v něm viděli. Skoro bychom jim tedy 
méně měli za zlé to, čeho se sami dopustili, jako spíše to, co jejich vlivem napáchali semitští 
straníci bývalých kultů. A také musíme být na pochybách, zda od nich nepožadujeme snad 
příliš mnoho. Mohli oni udusit nevyhnutelné důsledky prohnilé civilizace, kterou sami 
nevytvořili? Bylo by jistě arci bývalo krásné a ideální zreformovat římskou společnost bez 
jakéhokoli rozvratu; nahradit pohanskou zpustlost křesťanskou čistotou bez jakékoli nehody 
při takovéto operaci; ale promysleme to jen poněkud! To by byl mohl udělat leda Bůh. 
  
   Jen jemu přináleží jedním vzmachem ruky oddělit jas od temnot a vodstvo od hlíny země. 
Ale Germáni byli pouze lidmi, lidmi nepochybně velmi nadanými, ale neznalými prostředí, 
do nějž byli povoláni, a neměli tedy podobnou moc. Jejich práce od polovice 3. století až do 
4. století se omezila na to, aby zachovali svět jak to šlo v té podobě, v jaké jim byl předán. 
Pozorujeme-li věci z tohoto hlediska, jež jediné je správným, pak už nic nevytýkáme, už jen 
se obdivujeme. Právě tak, když pod togami a římskými krunýři poznáváme Decia, Aurelia, 
Klaudia, Maximiana, Diokleciána a většinu jejich následovníků - ne-li všechny - až po 
Augustula, jako Germány nebo syny Germánů, připustíme, že dějiny jsou úplně na scestí 
vinou spisovatelů, jak starých tak moderních, kteří neustále podle své soustavy nám 
vemlouvají konečný příchod německých národů do lůna pořímštělé společnosti, jako nějakou 
nenadálou živelnou zhoubu, jako něco obludného. 
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   Ale nic není oproti tomu tak snadné a tak na místě, tak odůvodněno a připraveno, jako tento 
závěr. Germáni napadli Řím v den, kdy se stali jeho pažemi, jeho nervy, jeho silou. První jeho 
bod, jehož se zmocnili, byl trůn a ne snad násilím nebo uchvácením; domorodé obyvatelstvo 
samo, poznávajíc, že je v koncích, je volalo, jim platilo, je korunovalo. Aby mohli panovat po 
svém, jak nepopiratelně k tomu měli právo a dokonce i povinnost, umístili do svého okolí 
muže, kteří byli způsobilí pochopit a provést jejich myšlenky, to jest lidi své rasy. Jen u těch 
improvizovaných Římanů nacházeli odsvit své vlastní energie a svižné poslušnosti. Ale co 
Germán, to voják. Tak se stalo vojácké povolání první podmínkou pro připuštění ke 
vznešeným úřadům. Kdežto v opravdu římanské, semitské, italické a semitořímanské 
představě válka bývala jen příhodou, a ti, kteří se válčením zabývali, vlastně jen byli válkou 
ve svém povolání na chvíli zaneprázdňováni, byla oproti tomu teď pro císařskou správu válka 
přirozeným stavem, v němž se měl vytvářet státníkův duch a jeho vychování. Ve skutečnosti 
se tu toga odkládá a opásává se meč. 
  
   V pravdě hluboce založený zdravý rozum Seveřana si nepřál, aby takováto záliba byla 
oficialně doznána a jeho moudrá a skromná zdrželivost byla taková, že tato bezděčná dohoda 
přetrvavši celý středověk, dochovala se až na naše doby. Germánský pořímštělý válečník 
pochopil, že převaha civilního živlu, byť i jen předstíraná, je důležitá pro právní jistotu a že 
jedině ona ještě mohla udržet existující společnost. 
  
   Dovedl tedy císař a jeho generálové podle potřeby skrýt krunýř pod roucho úřednické. 
Nicméně takovéto přestrojení nebylo přece jen tak dokonalé, aby oklamalo nedůvěřivé 
zlovolníky. Meč přece jen vždycky povystrkoval svůj hrot. Z toho se lid arci pohoršoval. Na 
poloviční ústupky nesedl. Nebyl vděčen za ochranu mu poskytovanou. Pro politické talenty 
svých vladařů byly tyto národy slepé. Vesele se tomu smály a od Rýna až do poušti Thebaidy 
mumlaly slovo barbar stále a stále. Nelze tvrdit tak zhola, že by vždy byly neměly pravdu. 
  
   I když ti germánští lidé mívali obdiv pro soubor římské organizace - o čemž není 
pochybnosti - nemívali tolik blahovůle pro různé ty drobnosti, jež právě v očích domorodců 
byly nejkrásnější zdobou a zlatým hřebem civilizace. Korunovaní vojáci a jejich druhové 
nežádali víc, než aby byla zachována mravní kázeň, poslušnost vůči úřadům, aby byl chráněn 
obchod, a aby dále pokračovaly veřejně prospěšné práce; dovolili ještě i aby byla 
podporována duševní činnost, pokudpodávala výsledky pro ně užitečné. Ale módní literatura, 
různá pojednání gramatická, rétorika, lipogramatická veršování20 a všelijaké roztomilůstky 
tohoto druhu, jež byly potěšením krasoduchů oné doby, tedy takováto díla bez výjimky 
narazila na ledovou chladnost germánských pánů; a protože konec konců odměny závisely od 
nich, a že veškerá přízeň se u nich soustřeďovala po válečnících na zákonodárných 
odbornících, veřejných úřednících, na budovatelích mostů a vodovodů, silnic a pevností, pak 
na dějepiscích, někdy i na chvalořečnících pálících kadidlo u nohou pána tak, aby dostatečně 
hutné mraky dýmu stoupaly k jeho chřípím, a protože se s onou přízní nešlo dále, tu třídy 
literárně tvořící a jim podobné snad měly jakýsi důvod k tomu, že považovaly Césary za lidi 
beze vkusu. Jistě byli barbary tito drsní panovníci, kteří byvše odchováni jadrnými zpěvy 
Germanie, byli necitelni k četbě i k vnější úpravě madrigalů, psaných v podobě lyry nebo 
vásy, před nimiž obdivem omdlévali lidé dobře vychovaní v Alexandrii nebo v Římě. 
Budoucnosti však bylo rozhodovat zcela jinak a usoudit, že tu skutečně barbar byl, ale nikoli 
pod krunýřem Germána.  
 
   Ještě i jiná okolnost se dotýkala živě sebelásky Římana. Jeho vládci, většinou neznajíce jeho 
dřívější války, nejevili o to ani zájmu a to jistě bylo tvrdé pro lidi, kteří se sami považovali za 
tak silné. Když Nero více uctíval Řecko nežli město Quirinovo, když Septimius Severus 
vyzdvihoval slávu kulhavce od jezera Trasimenského nad slávu Scipionů, tož takovíto 

                                                 
20 V lipogramatické skladbě (veršování) si klade autor za úkol vyhýbat se určitému písmnu abecedy a 
toto pravidlo dodržuje. Jde tedy o prostou slovní hříčku. Pozn. překl. 
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oblíbenci aspoň pocházeli z národního území. Případ byl těžší, když lid viděl, jak takoví noví 
panovníci a vojska, jež jim k purpuru dopomohla, se vůbec nezajímají o Alexandra Velikého 
nebo o Horacia Kokla. Teď tu byli Augustové, které nikdo za celý život neslyšel promluvit o 
jejich prototypu Oktaviovi, ba kteří dokonce ani jeho jméno neznali. Jak se zdá, tihle lidé zato 
znali zpaměti rodokmeny a činy hrdinů svého plemene. 
  
   Z této skutečnosti také vycházelo najevo, tak jako z mnoha ostatních, že ve 3. století po 
Kristu mezi římským lidem ozbrojeným a zdravým a mezi římským lidem nebojovným a 
zkomírajícím nebylo vzájemného pochopení; a třebaže náčelníci těchto kombinací nebo spíše 
sestav těchto nestejnorodých těles nad sebou nosili jména řecká nebo latinská a oblékali se v 
togu nebo v chlamidu, byli v základě a ku prospěchu této strastiplné společnosti dobrými a 
nepochybnými Germány. To právě byl pro ně důvod a oprávnění k nadvládě. 
  
   Jádro, jež v říši tvořívali, bylo původně nepatrné. Zárodkem bylo oněch 200 jezdců 
Ariovistových, jež Julius César přijal na žold. Rychlý vývoj následoval, jmenovitě jej vidíme 
od té doby, kdy vojska, jmenovitě ona, jež měla svoje okrsky v Evropě, si udělala zásadou 
nepřibírat jiných nováčků nežli germánské. Od té doby germánský živel nabyl moci tím 
význačnější, že se neustále hroužil do svých vlastních zdrojů. Pak každým dnem se 
objevovaly nové důvody, hromadící se, aby jej strhly nejen snad nepatrným počtem do 
římských území, nýbrž v celých masách. 
  
   Nežli se pustíme do rozboru celé této strašlivé krize, zastavme se na chvíli před jistým 
předpokladem, jehož uskutečnění by se bylo zdálo velmi svůdné římskému obyvatelstvu 5. 
století. Je to následující předpoklad: Představme si na chvíli, že by germánské národy, jež 
tehdy bývaly pohraničními, byly bývaly početně slabší než skutečně byly; byly by bývaly 
pohlceny v ohromné nádrži, která by byla od nich neustále požadovala nové síly. Po jisté 
době by tato rodina byla zmizela mezi romanizovanými živly; pak všeobecná zkáza a 
zpustlost jdouc dále svou cestou, by byla dospěla ve chronickou degeneraci, jež by za 
dnešních dnů sotva byla dovolila udržet v Evropě nějaké sociální útvary. Od Dunaje až po 
Sicilii a od Černého moře po Anglii by se bylo konečně vše rozpadlo v prach, jako se to 
stalo jižním provinciím království Neapolského a většině zemí přední Asie. 
  
   Na tento předpoklad naroubujme jiný. Kdyby národy žluté nebo položluté, poloslovanské, 
poloarijské, zauralské se byly mohly udržet ve svých stepích, tu zase gotské národy, 
zachovávajíce si kraje severovýchodní z jedné strany až po strže hercynského lesa a s druhé 
strany po Černomoří, nebyly by mívaly žádného dúvodu k překročení. Dunaje. Byly by 
rozvinuly na svém místě civilizaci zcela zvláštní, obohacenou slabými napodobami římskými, 
jež by k nim přešly ze zarýnských a zadunajských kolonií, které by byly postupně neodvratně 
tito Gotové pohltili. Jednoho dne, využívajíce převahy svých činných sil, byly by pocítily 
chuť rozšířit se proto, aby byli rozšířenější; ale to by bylo už bývalo příliš pozdě. ltalie, Galie, 
Španělsko už by nebyly bývaly tím, čím byly pro dobyvatele 5. století, nebyly by dobytými 
zeměmi poučnými, nýbrž pouze doplňky, vhodnými k materiálnímu využití; tak asi jako dnes 
je Alžírsko. 
 
   Nicméně v použití zákonů, jež sebou nese rasové míšení, tkví jistá prozřetelnost, jistá 
osudovost a z tohoto rozdílného předpokladu by nebylo vzešlo nic jiného, než praprosté 
zmatení synchronismu. Jakýsi druh kultury, přirovnatelný k onomu, který panoval od 10. do 
13. století, by byl začal mnohem dříve a byl by potrval déle, protože čistota germánské krve 
by byla déle odporovala míšení. Nicméně by se byla nakonec vyčerpala stejně, trpíc újmu 
zcela stejnými styky jako byly ty, jež ji nervově oslabily. Sociální otřesy by byly bývaly 
pošinuty do jiných dob; ale byly by nastaly tak jako tak. Zkrátka jinou cestou by lidstvo bylo 
dospělo k úplně shodnému výsledku jako skutečně dospělo.  
 
   Přejděme k usídlování Germánů ve velikých masách do lůna římanství způsobem, kterým se 
událo a o tom, jak má být posuzováno. Římští císařové teutonského plemene měli po ruce 
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neomyl ný prostředek k získání obránců státu jejich krve, jejž přejali od svých římských 
předchůdců. Ti se mu naučili od republikánské vlády, jež jej měla od Řeků, kteří nepřímo přes 
Peršany si jej vypůjčili od nejstarších zptůobů vladařských v královstvích ninivetských. Tento 
prostředek z takové dálky pocházející a tak všeobecně používaný záležel v tom, že byli 
přesídlováni mezi obyvatelstvo, jehož věrnost nebo vojenské chování byly pochybné, cizí 
kolonizátoři, určení podle okolností k tomu, aby buď obraňovali něco, nebo aby zabraňovali 
něčemu. 
 
   Senát v krásných dnech své schopnosti a všemohoucnosti často používal této soustavy; 
první Césarové rovněž. Celá Galie, Britský ostrov, Helvecie, kraje deseti zemí, provincie 
ilyrské a thracké, nakonec byly pokryty tlupami vysloužilých vojáků. Byli tam přiženěni, bylo 
jim opatřeno polní nářadí, byly jim založeny dvorce a pak se jim ukázalo, že zachování jejich 
nového majetku, bezpečnost jejich rodin a neochvějné udržení římského panství v kraji jedno 
jsou. Není skutečně nic i pro nejvzpurnější hlavy snáze pochopitelného než toto ze způsobu, 
jímž byla zakládána držební práva k půdě pro tyto nové obyvatele. Tato práva byla vlastně jen 
výronem vůle vlády, jež vyhnala bývalého majetníka a dala na jeho místo vysloužilce. Ten, 
jsa nucen vzepřít se proti nárokům svého předchůdce, necítil se dost bezpečným bez 
blahovůle té moci, která jej tam dosadila. Byl tedy dokonale usměrněn k tomu, aby si takovou 
blahovůli zachoval neomezenou oddaností. 
  
   Toto kombinování příčin se líbilo politikům starých dob. Jejich moudrost souhlasila s 
takovou soustavou a i když lidé tím postižení naříkali, veřejná morálka bez jakýchkoli výčitek 
svědomí přijímala takový pořádek, jen když byl užitečný pro bezpečnost státu; byla to 
soustava zákonem posvěcená a jež kromě toho měla tu dobrou výmluvu, že bývala všude 
používána národy, jejichž vzdělaný duch sloužíval za příklad. Od časů prvních Cesarů se 
mělo za to, že by bylo záhodno brutální prostotu tohoto mechanismu poněkud obměnit. 
Zkušenosti ukázaly, že kolonizování veterány italickými, asiatskými nebo i jihogalskými 
nezabezpečovalo postačitelně severní hranici proti vpádům hrůzyplných sousedů. 
Pořímanštěné rodiny dostaly rozkaz, aby se vystěhovaly z okrajkových území a pak bylo toto 
uprázdněné území všem Germánům, kteří hledali ve světě štěstí - a bylo jich nemálo - dáno k 
dispozici a přidán titul (někdy poněkud tíživý) přítel římského lidu a co se zdálo slibnějším, 
nabídnuta opora v legiích proti případným útokům nepřátel říše. 
 
   Takto tedy vlastní vůlí, svobodným rozhodnutím císařské vlády byly teutonské národy celé 
uvedeny v držení zemí římských. Doufalo se od tohoto postupu velmi mnoho výhod, takže k 
vysloužilým vojákům byli ještě přidáni váleční zajatci. Když nějaký germánský kmen byl 
potřen, byl přejat a zřízena z něj nová tlupa strážců hranic s jedinou starostí, aby už byl ze své 
země pryč. Ostatní barbaři hleděli žárlivě na tuto příznivou situaci Germánů. Nepotřebujíce si 
ani uvědomovat vyšší výhody, kterých takovíto pseudořímané mohli dosíci ani si představit 
skvělé ovzduší, v němž tato elita mohla ovlivňovat veškerenstvo; stačilo vidět tu svoje bližní, 
kterak hospodaří na statcích ode dávna už dobře obdělávaných; viděli je už ve styku s 
bohatým obchodem a těžící ze všeho, co sociální pokrok měl pro ně nejzáviděníhodnějšího. 
To stačilo k tomu, aby vpádům přibylo na prudkosti a počtu. Dostat císařské země bylo 
neustálým snem nejednoho kmene, unaveného bídným živobytím uprostřed močálů a lesů. 
  
   Ale jinak zase, tak jak přibývalo pohraničním útokům na drsnosti, stávala se situace 
kolonizovaných Germánů povážlivější. Soupeři shledávali, že už jsou příliš bohatí; oni sami 
se cítili příliš neklidní. Mnohdy bývali v pokušení podat ruku svým spolubratřím místo všeho 
zápasení, a aby dosáhli pokoje, spojit se s nimi a potřít pravé Římany, bydlící pod jejich 
pochybnou ochranou. Císařská germanizovaná správa věděla o tomto nebezpečí; pochopila 
jeho celý dosah a aby je odvrátila zdvojujíc horlivost svých pomocníků, nevymyslila nic 
lepšího, nežli navrhnout jim tyto obměny jejich zákonného stavu: Nebudou nadále 
považováni za pouhé osadníky, ale za řádné vojáky v činné službě. V důsledku toho ke všem 
výhodám, jež dosud mívali a jež jim nebudou odňaty, jim bude ještě dán vojenský žold. 
Stanou se tak doplňovací částí armády a jejich náčelníci obdrží pocty, stráže a platy římských 
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generálů. Tato nabídka byla přijata jak náleží radostně. Ti, kterých se to týkalo, mysleli jen na 
to, jak využít co nejlépe slabosti říše, která musela utíkat k takovýmto prostředkům. Oproti 
tomu venkovské kmeny byly jen tím posedlejší žádostivostí obdržet také římské země, stát se 
římskými vojáky, nu a pak správci provincií a na konec i císaři. V této civilizované 
společnosti, jak se utvářela průběhem událostí, už byla jen nevraživost a soupeřství mezi 
Germány zahraničními a říšskými. 
  
   Jak se dostala tato otázka na tuto kolej, byla vláda nucena rozšiřovat síť kolonizační a brzy 
hranice tak jak byly, se staly hranicemi vnitřními. Po dobrém nebo po zlém hraničáři, 
pověření ochranou hranic, jež někdy bylo nutno nechat bez ochrany sobě samým, tito 
hraničáři častokráte vyjednávali s útočníky. Bylo velmi často třeba, aby císař potvrdil takové 
dohody, pochodící jen ze slabosti. Noví vojáci byli najati do služeb státu; bylo třeba vynajít 
jim pozemky, jež jim byly slíbeny. Mnohdy tisíce důvodů se stavělo proti tomu, aby jim byly 
poukázány na hranicích, jež ostatně se hemžily lidmi jim podobnými. A pak, zde už nebylo 
naděje, že se tu přijde na povolné majetníky, ochotné nechat se vyvlastnit bez odporu. 
Takovýto druh majetníků byl hledán všude, kde se myslelo, že budou, i ve vnitřních 
provinciích. Jakýmsi druhem imunity byla z tohoto zatížení i tentokráte jako vždy vyňata 
Italie tak dlouho, jak jen možno; ale pokud jde o Galii, tu se nikdo nerozpakoval. Byli 
přesídleni Teutoni do Chartres; Bayeux vidělo Batavce; Coutance, le Mans, Clermont byly 
obklíčeny Svévy; Alani a Taifalové zabrali okolí Autunu a Poitiers; Frankové se usídlili v 
Rennes. Pořímanštělí Galové byli hodní lidé; naučili se poddajnosti stykem s císařskými 
výběrčími. Tím spíše nic nenamítali, když Burgund nebo Sarmat přišel dokládaje se 
rozkazovačně císařským vybídnutím o popuštění místa. 
  
   Dlužno mít na zřeteli, že takovéto předávání majetku podle pojmů římských bylo úplně 
podle zákona. Stát a Císař, jenž jej představoval, měl právo učinit cokoli na světě; pro ně 
nebylo nějaké morálky: to byl semitský princip. Tím okamžikem co ten kdo dával měl právo 
dávat, barbar který využil tohoto ústupku měl úplně dokonale pravidelný důvod brát. Od 
večera do rána byl majetníkem půdy podle téhož pravidla, kterým se mohli zakládat Keltové 
druhdy sami podle vůle panovníka romanizovaní. 
  
   Ke konci 4. století skoro všecky krajiny římské vyjma střední a jižní Italii - protože údolí 
Pádu již bylo odstoupeno - měly již značný počet národů kolonizovaných, z nichž přemnohé 
braly žold a byly známy pod úředním jménem čety ve službách říše s povinností, ostatně 
špatně plněnou, chovat se pokojně. Tito bojovníci brzy si osvojili mravy a zvyky, jež 
odkoukali od Římanů; jevili se velmi bystrými a když jednou si navykli na usedlý život, stali 
se nejzajímavější, nejmoudřejší, nejmravnější a nejsnáze pokřesťanštěnou částí obyvatelstva. 
  
   Ale až posud, to jest až do 5. století všecky kolonizace, jak vnitřní tak pohraniční uvedly 
Germány jen po skupinách na území říše. Nesmírná spousta, která se nahromadila za staletí na 
severu Evropy doposud jen poměrně tenkými praménky crčela skrze hráze římanství. Náhle 
však je prorvala a vrhlá sem všecky svoje spousty, vylila všecky svoje zpěněné vlny na tuto 
ubídněnou společnost, která po tři století žila jen z toho, co germánskému geniu se udrobilo a 
která už nemohla s místa. Bylo jí třeba úplné obnovy od základu. 
 
   Tlak vyvolávaný Finy uralskými, Huny bílými a černými, nespočetnými národnostmi, mezi 
nimiž se vyskytovaly skoro čisté nebo v různých stupních kombinované živly slovanské, 
keltické, arijské, mongolské; tento tlak se stal tak mocným, že stále vrávorající rovnováha 
teutonských států byla na východě úplně porušena. Když se zvrátila sidliště gotská, tu trosky 
velikého národa Hermanrikova sestoupily na Dunaj a přednesly pravidelný požadavek: 
římskou půdu, žold a vojenskou službu. 
  
   Po dost dlouhém rokování Gotové, neobdrževše co požadovali, rozhodli se že si to vezmou 
sami. Tvoříce ostroh od Thracie až po Toulouse, padli jako mrak supů na Languedoc a na 
severní Španělsko a pak nechali Římanům úplně na vůli, aby je honili, mohou-li. Visigotové 
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se usídlili v říši způsobem poněkud nepravidelným; ale císařské povolení brzy napravilo 
nedopatření a od toho okamžiku noví příchozí stejně po zákoně byli usídleni na těch 
pozemcích, kterých se zmocnili, tak jako ti druzí na svých. Frankové a Burgundi nečekali na 
takový příklad a sami si vzali a dali si schválit podobné výhody; takovýmto způsobem dvacet 
severských národů (kromě starých hraničářských národů) smetených tímto mocným novým 
nánosem bylo přijato vojenskými matrikami na všech evropských územích. Jejich náčelníci se 
stali konsuly a patricii. Byl patriciem Chlodvík, byl patriciem Theodorich. 
  
   Jsouce jednou absolutními pány všeho, Germáni usazení v říši mohli nyní dělat co chtěli, 
jsouce přesvědčeni, že jejich vrtochy jsou neodolatelným zákonem. Dvě možnosti tu byly 
před nimi: buď se rozejít se zvyky a tradicemi dochovanými jejich předky stejné krve; zrušit 
soudržnost zemí a vytvořit z těch trosek určitý počet samostatných říší, jimž by bylo volno 
ustavit se příslušně k věku, jenž začínal; nebo spíše zůstat věrnými dílu posvěcenému prací 
tolika císařů z nového plemene vyšlých, ale přetvořit to dílo doplněním některých anomálií, 
jež se staly nezbytnými. 
 
   V tomto druhém systému organizace Honoriova měla zůstat v zásadě neporušena. 
Římanství, to jest podle pevného přesvědčení doby civilizace měla pokračovat dále. Barbaři 
ustoupili před myšlenkou, že by měli škodit věci tak užitečné; přidrželi se úlohy zachovatelů, 
kterou vzali za svou císařové barbarského původu a vybrali si druhý způsob; nerozkouskovali 
římský svět na tolik částí, kolik národů bylo. Nechali jej pěkně celistvý a místo aby se stali 
jeho ničiteli z hamižnosti, chtěli být jen jeho uživateli. Aby tuto myšlenku uskutečnili, zavedli 
politickou soustavu zevně neobyčejně složitou. Byla v ní jak stará germánská pravidla, tak 
zásady císařské a smíšené teorie, utvořené z těchto obou pojetí. 
  
   Král, konungr - protože zde nešlo ani o drottina ani o greffa, nýbrž o válečného náčelníka, o 
předáka invazí a hostitele bojovníků - přijal hodnost dvojí povahy: Pro lid svého plemene byl 
doživotním generálem; pro Římany byl úředníkem, dosazeným pod autoritou císaře. Oproti 
prvým (pokrevencům) jeho úspěch měl ten důsledek, že nasbíral a udržel více bojovníků 
kolem svých praporů; pro ty druhé (Římany) posunul zeměpisné hranice a tak zvětšil rozsah 
pravomoci. Ostatně germánský konungr se nikdy nepovažoval za svrchovaného pána krajů 
padlých do jeho moci. Svrchovanost náležela jenom říši; nemohla od ní být odňata a také 
nebyla přenosná; ale jako římský úředník jednaje v přenesené působnosti svrchované moci, 
konungr hospodařil s matjetkem podle svého uvážení docela svobodně. Plně využíval svého 
práva kolonizovat tam svoje druhy, což bylo velmi prosté v očích světa. Rozděloval jim podle 
zvyků svého národa část obdělané půdy a tak uváděl ve shodu zvyky římské a germánské; 
organizoval takovýmto zpúůobem smíšenou soustavu nové držby beneficií podle zásad 
římanských a germánských, což se nazývalo a nazývá se ještě feudum; nebo podle svého 
uvážení zakládal země allodiální, jež však tím, že povstaly z vůle královské jakožto příděly, 
se právně podstatně lišily od starých odelů, jež povstaly svobodným činem majetníka. 
  
   Instituce Germánů neměly za hlavní účel zachránit to, co se nazývalo římská jednota. V 
jejich očích to byl jen způsob, kterým se udržovala civilizace; a aby tu zachránili, poddali se. 
Jejich úsilí pro onen hlavní cíl bylo zcela mimořádné a přesahovalo i vše to, co se kdy 
podobného vídávalo u mnoha císařů. Jako by se zdálo, že barbarství od té doby co bylo 
usazeno v masách v lůně římanství litovalo, že tak málo pozornosti věnovalo maličkostem 
sociálního stavu, jemuž se obdivovalo: Všichni literáti byli jisti velmi dobrým a čestným 
přijetím na dvorech králů vandalských, gotských, franckých a burgundských nebo 
longobardských. Biskupové, tito praví strážcové básnické inteligence, psali jen pro svoje 
mnichy. Proto plemeno výbojců začalo se učit zacházet s perem a Jurnandes, Paul 
Warnefried, anonym Ravenatský a mnoho jiných, jejichž jména a díla zmizela, svědčí 
dostatečně o jejich zálibě pro vzdělání latinské. Z druhé strany vědomosti obzvlášť rázovitě 
národní neupadly v zapomenutí. Runy se řezaly u krále Hilperika, jenž jsa nespokojen s 
římskou abecedou ve volných chvílích se snažil ji zdokonalit. Básně severské byly ctěny a 
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váženy a co bylo starými odkázáno, bylo věrně zpíváno mladým pokolením a dokazovalo, že 
mladí se nevzdali energie svého plemene.  
 
   Současně německé národy, napodobujíce co viděly u svých poddaných, zabývaly se aktivně 
usměrněním vlastního zákonodárství podle potřeb doby a prostředí v němž nyní se ocitly. 
Třebaže jejich pozornost byla probuzena cizím podnětem a cizí prací, přes to jejich vtip 
netvořil otrockou napodobu ani co do metody ani co do účelu. Poněvadž si Germáni uložili za 
povinnost dbát práva římského, bylo jim to důvodem, aby si zevrubně ujasnili svoje vlastní 
práva a aby zavedli jakýsi druh snášelivosti nebo spíše paralelismu mezi oběma soustavami, 
jež chtěli podržet jednu vedle druhé. Z této podvojnosti tak svobodomyslně přijaté a dokonce 
i pěstované povstala veledůležitá zásada, jejíž vliv nikdy nevymizel. Došlo se tím totiž k 
poznání a k vytčení zásady, že není organického rozdílu mezi jednotlivými kmeny ani mezi 
různými národy od severu přišlými, ať si mají jakákolivěk jména a ať sídlí kdekoli, jakmile 
jsou to Germáni. Příznivými vztahy příbuzenskými neveliký počet skupin více jak z polovice 
slovanských byl přijat do této veliké rodiny a ty byly později záminkou a prostředníkem pro 
ještě méně zdůvodněné přijetí vícera jejich bratří. Ale tento nábor nebyl nikdy přijat ani cítěn 
duchem západu. Slované jsou mu tak cizí jako Semité přední Asie, s nimiž jest spjat skorem 
stejným způsobem italskými a španělskými národy. 
  
   Vidíme, že germánský duch byl duchem generalizujícím, kdežto duch antický 
generalizujícím nebyl. Třebaže vycházel ze zdánlivě užší základny nežli instituce 
hellenistické, římské nebo keltické a třebaže práva svobodného muže byla pro něj tím, co byla 
práva obce pro dřívější politiky, pojem, jejž si o nich vytvořil a jejž s neprozřetelnou 
velkolepostí rozšířil, jej dovedl nekonečně dále než kam dojít chtěl. Není nic přirozenějšího: 
duší tohoto osobního práva byl pohyb, neodvislost, život, přizpůsobování všem okolnostem 
prostředí; kdežto duší práva občanského (římského) bylo ujařmení a jeho hlavní ctností byla 
trpnost, popírání. Přes všechen ten veliký etnický nepořádek v němž Germán se objevil, a 
třebaže už jeho krev nebyla úplně stejnorodá, vynaložil veškerou svoji péči na to, aby 
vymezil, aby vytknul dvě veliké třídy ideální, do kterých vměstnal všecky ty zástupy jeho 
vládě podřízené; v zásadě rozlišoval jen římanství a barbarství. Takové bylo posvěcené 
vyjadřování. Vynasnažil se co nejlépe vybavit do budoucna tyto dva prvky, jež měly být pro 
společnost západu konstituvními, jejichž hrany měly být zaokrouhleny, jejichž kontrasty měla 
vyrovnat práce budoucích staletí, jež také měla přivodit splynutí. Bylo by zbytečné sporovat 
se o to, že takový plán je vyšší, že zárodky, jež v něm byly uloženy, jsou plodnější a pro 
ovoce budoucnosti nadějnější nežli nejskvělejší teorie Říma semitského. V organizaci římské 
- jak jsme zjistili - tisíc soupeřících národů, tisíc nepřátelských si vzájemně zvyků, tisíc trosek 
rozháraných civilizací se vzájemně potíralo niterně. Nebylo tu ani jediné snahy po vybřednutí 
z tak obludného zmatku, jež by to všecko neohrožovala zhroucením do ještě větší hloubky. 
Jako jediné pouto tu byl katastr, nivelizující to pravidla finanční správy, tedy vlastně 
negativní nestrannost zákona; ale nebylo tu ničeho co by připravovalo, co by uspíšovalo příští 
nějaké nové morálky, nebylo tu nějaké pospolitosti názorů nějaké snahy po jednotné 
pospolitosti lidstva ani také nic takového, co by ohlašovalo rozumářskou civilizaci jako je 
naše dnešní a kterou bychom nikdy nebyli měli, kdyby germánské barbarství nebylo přineslo 
její vzácné rouby a kdyby se nebylo postaralo o to, aby se ujaly na vetché snítce pasivního, 
ovládaného, stísněného, vždy nesympatického římanství. 
  
   Připomenul jsem několikráte, píše tyto řádky, a to ne zbytečně, že veliké události, které tu 
popisuji, veliké vývoje, na něž upozorňuji, nepovstaly z výslovné a přímé vůle davů nebo 
nějakých historických osobností. Naopak i příčiny i následky se vyvíjí nejčastěji bez vědomí a 
proti úmyslu těch, kteří k nim přispívají. Nezabývám se líčením dějin útvarů politických ani 
líčením dobrých nebo špatných činů jejich předáků. Jsa bedlivě pozoren na anatomii ras, 
počítám jedině s jejich organickými vzpruhami a s předurčenými důsledky z nich 
vyplývajícími, nepodceňuje ostatek, ale nechávaje ho v ústraní, není-li vhodný pro vysvětlení 
sporných bodů. Když tu a tam chválím nebo kárám, mají moje slova jen poměrný smysl, 
poněkud jaksi metaforický. A skutečně není mravní zásluhou dubů, že po staletí zdvíhají 
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svoje majestátné hlavy, korunované zeleným diadémem, jako není také hanou pro travičky na 
drnu, že v několika dnech uvadají. I ty duby i ty travičky zaujímají svoje místa v pořadí 
rostlinném a jejich velebnost i jejich pokora přispívají k úmyslům Boha, jenž je stvořil. 
Nezapírám, že svobodné účinkování organických zákonů, jež jedině jsou předmětem mých 
úvah, bývá někdy zpožďováno vměšováním jiných mechanismů, které tomuto působení jsou 
cizí. Tu nutno přenést se přes takové nahodilé a chvilkové poruchy, jež nic nemění na 
podstatě věci. Přese všecky okliky, na něž bývají strhovány podružnými vlivy etnické 
pochody, ony přece jen vždy konečně nacházejí svou cestu. Směřují neochvějně ke svému cíli 
a vždy k němu dojdou. Tak to také dopadlo s udržovatelským citem Germánů vůči římanství 
Tento cit býval často zbytečně zacloňován a potírán vášněmi, jež mu bujívaly po boku; ale 
nakonec splnil svůj úkol. Vzpíral se proti rozboření říše tak dlouho, pokud říše představovala 
celek národů, soubor pojmů sociálních, odchylných od barbarství. Tato jeho vůle byla tak 
pevná a tak nevyhladitelná, že ji měl ještě po celá čtyři století po nuceném potlačení císaře v 
říši. 
 
   Takovéto uspořádání státu bez hlavy nebylo ostatně nic tak zvláštního, jak by se zdálo 
napřed. V takové organizaci jako byla organizace římská, kde dědičnosti nikdy nebývalo, a 
kde volba nejvyšší hlavy libovolně prováděná buď předchůdcem nebo senátem nebo lidem 
nebo některým z vojsk čerpala svoji právoplatnost pouze z té skutečnosti, že stát je tu; při 
takovém stavu věci o tom, zda politický celek žije dál, nerozhoduje pravidelnost nástupnictví 
a ještě méně o tom rozhoduje sociální těleso samo. Jediným kriteriem je mínění současníků o 
věci. A nezáleží na tom, zda toto mínění se zakládá na zvláštních skutečnostech, jako na 
příklad na tom, zda staletá zřízení dále trvají - věc to vždycky úplně neznámá ve společnosti, 
jež se bez ustání přetvářela - nebo zda sídlo svrchované moci je stále ještě v hlavním městě, 
což také nebývalo; stačí tu aby převládající přesvědčení o této věci bylo výsledkem jistého 
pořadí myšlenek, třeba jen pomíjejících a sobě nerovných, ale takových, že plodíce jedna 
druhou vytvářejí i přes všecku rychlost se kterou se sledují - dojem trvání pro ono prostředí 
celkem nevyjasněné, v němž se vyvinují, zmírají a neustále nahrazují. 
 
   Takovýto býval pravidelný stav římského panování a je patrno, proč když Odoakar prohlásil 
osobnost panovníka za zbytečnou, nikdo nepomyslil, on sám také ne, že tímto opatřením 
zanikla Západní říše římská. Myslelo se jen, že začíná nějaké nové údobí; a stejně tak jako 
bývala římská společnost spravována pánem, který neměl titulu, potom měla pány, kteří svoje 
jména přizdobili jménem Césara, jiné, kteří zavedli rozlišování mezi Césary a Augusty a kteří 
místo aby říši podrobili hlavě jediné, jí dali hlavy dvě, potom čtyři, právě tak se navyklo na 
to, že říše nemá přímého představitele - zdůrazňoval se povrchně a jen formálně trůn 
Konstantinopolský - a že obyvatelé poslouchali, zůstávajíce nadále západořímskými občany 
úředníky germánské, kteří, každý ve své územní působnosti, používali pro obyvatelstvo 
zvláštní zákony druhdy ustanovené k tomu účelu právníky římskými. Odoakar udělal tedy jen 
pouhou palácovou revoluci, daleko méně významnou nežli se vůbec zdála; a důkaz 
nejhmatatelnější, který o tom může být podán, je později chování Karla Velikého a způsob, 
kterým se uskutečnila v jeho osobě restaurace nositele císařské koruny. 
  
   Král Herulů sesadil Orestova syna r. 475; Karel Veliký byl dosazen a skončil tak mezivládí 
r. 801. Tyto dvě události byly vzájemně odděleny údobím skoro čtyř století, a to čtyř století 
naplněných významnými událostmi, jistě způsobilými setřít v myslích lidstva každou 
vzpomínku na bývalé vládní formy. Byla ostatně vůbec kdy nějaká doba, ve které by nebylo 
nesmyslem sáhnout znovu k pořádku, jenž byl po čtyři staletí přerušen? Mohl-li to tedy Karel 
Veliký učinit, bylo to proto, že nekřísil základ zřízení, ba ani jeho formu, nýbrž jen znovu 
nastolil maličkost - korunovaci, ustanovení císaře - která bez jakéhokoli nebezpečí mohla být 
po jistou dobu zanedbána a které se Karel znovu ujal, aniž se dopustil anachronismu. 
  
   Císařství, římanství, se tedy stále udržovalo před tváří oněch barbarů, a to jejich péčí. 
Korunovace syna Pipinova mu jen dodala jedno kolečko ze soukolí, jež spolu s ostatními 
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účinkoval o uprostřed říše. Tato příhoda byla pozoruhodná, ale neměla v sobě ničeho 
životného; to dobře ukazuje rozbor příčin, které zavinily tak dlouhé mezivládí. 
  
   Druhdy se moudře mívalo za to, že náčelník římské společnosti by měl být z rodu 
latinského; později se od toho upustilo a stačilo, byl-li vůbec z Italie, potom, a to výlučně, měl 
být z tábora vojenského a o jeho původ se už nikdo nezajímal. Nicméně vždycky však 
zůstávalo při tom, a v té příčině zdravý rozum býval neoblomný, že císař má mít aspoň vnější 
formu lidí, kterým vládl a že má mít jméno jejich sluchu obvyklé, že se má odívat po jejich 
způsobu a mluvit běžným jazykem dekretů a výnosů aspoň obstojně. V době Odoakra vnější 
rozdíly mezi podmaniteli a podmaněnými byly ještě tak značné, že by bylo jednání proti 
těmto pravidlům způsobilo pohoršení i v očích těch, kteří by to byli chtěli zkusit ke svému 
prospěchu. 
  
   Ucházet se o místo konzula nebo o hodnost patricijskou bývalo germánským náčelníkům, 
králům vzešlým z krve Amalů a Merovingů nejen dovoleno, ale bylo to přímo nutností: jen 
tak se mohlo vládnout. Ale přijetím císařského purpuru by se byl barbarský náčelník, 
oblečený a bydlící po seversku v dřevěném paláci uprostřed svého trustu nejen zesměšnil, 
nýbrž by se byl takový ctižádostivý potřeštěnec, který by se bylo to pokoušel, i setkal s 
převelikými nesnázemi stran uznání jeho nejvyšší hodnosti u četných protivníků, vesměs to 
soupeřů rovných jemu nebo myslících si to a vznešeností jemu skoro vesměs rovných. A 
spřežení tisíce ješitných pošetilostí a tisíce rozličných prospěchů by jej bylo co nejdříve 
srazilo do řad obecných smrtelníků a snad i ještě hlouběji. Mnozí mocní germánští panovníci, 
dobře znajíce tyto nebezpečné potíže, nechtěli s nimi zápolit. Jeden čas to navlékli tak, že dali 
některému ze svých římských poddaných takovouto hodnost, kterou sami se neodvažovali 
přijmout a když takovýto nastrčenec se odvážil nějak na oko se ucházet o neodvislost třeba 
jen pouhým pohledem nebo slovem, už zmizel navždy. 
 
   Takováto mazanost, jak se zdálo, spojovala všecky výhody. Když takto německý náčelník 
panoval nad císařem, panoval také nad císařstvím, aniž při tom vypadal jako nějaký 
opovážlivý uchvatitel; zkrátka to bylo opatření velmi dobře vymyšlené. Nešťastnou náhodou 
tak jako každá léčka brzy se opotřebovalo. Zpod lživé roušky pravda příliš brzy prokoukla. 
Meroving už se nestaralo to, aby za svého svrchovaného vladaře uznal nějakého Odoakerova 
sluhu, jako také se o to Odoaker sám nestaral. Každý se proti tomu ohrazoval, nikdo se 
nechtěl nechat donutit, potom každý, zváživ svoje síly, vyřídil si to potichu a ve vší 
skromnosti se odklidil; interregnum bylo prohlášeno a čekalo se až rovnováha sil přestane, 
aby pak bylo právo ke znovuzahájení řady císařů římských nabídnuto tomu, kdo směle z 
rovnováhy vyjde nejsilnější. 
 
   Teprve po čtyřech stech letech se všecky nesnáze odklidily. Začátkem tohoto nového údobí 
se zjevily zrakům zcela nové možnosti. Většinou se germánské národy nechaly oslabit, i když 
ne pořímanštit; mnohé z nich jako vyhraněné skupiny i zanikly. Visigotové sousedsky přilehlí 
k Římanům nezachovali mezi sebou a mezi svými poddanými žádný řádný znak, který by 
připomínal rasovou nerovnost. Longobardové na tom byli o něco lépe a i jiní někteří 
národové; nicméně bylo nepopiratelné, že barbarský svět měl už jediného vážného 
představitele v císařství a tento reprezentant byl národ Franků, kterému vpád Austrasanů 
právě dodal zjevně vyššího stupně energie a moci, takže byl nad všechny okolní rasy. 
Problém svrchovanosti tedy byl rozřešen ve prospěch tohoto národa. 
  
   Protože Frankové panovali nade vším a protože zásnuby římanství s barbarstvím byly již tak 
pokročilé, že dřívější kontrasty se zmírnily a nebyly nápadné, ocitlo se císařství v takovém 
stavu, že si mohlo popřát nového náčelníka. Takový náčelník mohl být jen Germán, skutečný 
Germán i co do forem; tento vyvolenec ale neměl ani být jiný nežli přímo Frank, a z Franků 
jen Austrasan a to jen král Austrasanů, to jest Karel Veliký. Tento vladař, přejímaje vše 
minulé, se považoval za nástupce císařů Východu, jemuž právě žezlo vypadlo z ruky jako 
vřeteno, což západ podle svého zvyku nemohl strpět. Toť ona úvaha, která jej vedla k 
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restaurování minulosti. Ostatně církev mu své požehnání neodepřela a lid jásal při jeho 
korunovaci. 
 
   Až po něho barbarství věrně sledovalo svou konzervační soustavu se zřetelem na římský 
svět. Pokud toto barbarství existovalo ve své původní a rodové podstatě, neodchýlilo se od 
této myšlenky. Již před příchodem prvních velikých národů teutonských i po něm až po 10. 
století, tj. až do počátku skutečného středověku, čili po dobu asi 700 let sociální teorie více 
nebo méně jasně rozvinutá zůstávala tato: Římanství - to je sociální pořádek. Barbarství oproti 
tomu je jen nahodilost, nahodilost sice vítězná a řídící ve skutečnosti, ale přece jen nahodilost 
a jako nahodilost je pomíjející povahy. 
  
   Kdybychom se byli ptali mudrců tohoto údobí, který z obou živlů bude žít déle, který pohltí 
ten druhý, který jej zničí, byli by odpověděli a také odpovídali vychvalováním věčnosti jména 
římského. Bylo takovéto přesvědčení mylné? Bylo, a to tím, že si tehdy představovali 
nesprávný obraz budoucnosti přes příliš podobný římské minulosti a také příliš blízkou onu 
budoucnost; ale v podstatě bylo takové přesvědčení správné až na kalkulační chybičky po 
způsobu Kolumba určujícího polohu Nového světa. Tento janovský plavec se mýlil ve všech 
svých předpokladech co se týká času, vzdálenosti a rozsahu. Mýlil se i v představě o povaze 
svého budoucího objevu. Zeměkoule nebyla tak malinká jak si představoval; země, ke kterým 
hodlal přistát, byly vzdáleněj ší od Španělska a rozsáhlejší nežli si vůbec myslel, nebyly částí 
čínské říše a nemluvilo se tam po arabsku. Všecky tyto věci byly zásadně mylné; ale tento roj 
bludů neměnil ničeho na správnosti základního ujišťování. Chráněnec katolických králů měl 
pravdu, když trval na tom, že na západě je nějaká neznámá země. 
 
   Právě tak povšechná myšlenka o římanství byla mylná když pohlížela na způsob kultury, 
jejíž cáry zachovávala jako poklad a jako poslední slovo nejvyšší možné dokonalosti; byla na 
omylu i v tom, že viděla v barbarství jen úchylku osudu, jež brzy měla zajít; a byla ještě více 
na omylu, když prorokovala brzké znovuvzkříšení řádu, jenž tanul na očích jako 
obdivuhodný; a přese všecky tyto tak značné chyby, přese všechny ony sny tak krutě 
skutečnostmi zesměšněné, veřejné mínění uhodlo správně to, že římanství jsouc výrazem 
spoust národů početně daleko mohutnějších nežli barbarství, mělo v dlouhých údobích 
ohlodat svoji krotitelku jako vlny ohlodávají na konec útes, do nějž bijí a přežijí jej. 
Germánské národy nutně se jednoho dne musely rozplynout v mocné nahromaděné drti těch 
plemen, která je obklopovala a jejich energie byla odsouzena udusit se v nich. A to byla ta 
pravda; to zjevoval pud lidu římskému, jenže, opakuji, tento převrat se měl uskutečnit s 
vleklostí, jejíž nudnou délku nerada lidská mysl uvažuje, cítíc poněkud závrať, ocitá-li se v 
prostorách poněkud širších. Dlužno ještě doložit, že nemohl nikdy být tak radikální, aby byl 
mohl zavést společnost římskou zpět na semitizovaný výchozí bod. Germánské prvky se měly 
vstřebat, ale neměly zmizet v této chvíli. 
 
   Nicméně vstřebávaly se a stále. Jejich rozklad v lůně ostatních etnických živlů se může 
snadno sledovati. Tento rozklad zdůvodnil všecka důležitá hnutí moderních společností, 
jak se dá snadno usoudit z různých pořadí událostí, jimiž se tento rozklad projevuje. 
Bylo již dříve uvedeno, že každá společnost se zakládala na prvotných třech třídách, z 
nichž každá představovala jednu etnickou odrůdu: na šlechtě, obrazu to více nebo méně 
zpodobujícím plemeno vítězné; na měšťanstvu, složeném z míšenců blížících se velkému 
davu co do skladby krve; na davu, otrocích nebo lidech značně utlačených, jak se slušelo 
na nižší odrůdu lidskou - negry. 
  
   Tyto základní pojmy bývaly všude záhy popleteny. Brzy se tu vyskytly více než tři rasové 
třídy. Nicméně duch tuto organizaci založivší zůstával stále živý; a žije dosud, nikdy sám 
svoje zásady neodvolal a jeví se dnes stejně přísně logickým jako druhdy. V okamžiku, kdy 
etnické svrchovanosti mizí, tento duch netrpívá na dlouho přežívání institucí pro ně 
vytvořených. Nedopouští předstírání. Napřed zruší národní jméno vítězů a zavede 
jméno poražených; potom přivede vniveč aristokratickou moc. Když byl takto shora 
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odklidil všecky zdánlivosti, které už nemají skutečného práva na existenci, dopouští 
nadále jen s rostoucím odporem otrokářskou soustavu; napadá takovýto stav věcí a 
cloumá jím. Potlačuje jej a na konec jej odklízí. Množí v nerozmotatelném nepořádku 
nekonečné odstíny rozličných sociálních postavení tím, že je sbližuje, ustaluje a uvádí na 
stejnou úroveň; zkrátka snížit vrcholky, navýšit propadliny, toť jeho dílo. Není nic 
poučnějšího pro pochopení rozličné fáze amalgamace plemen nežli studium osob v 
uvažovaném prostředí. Probereme tedy po této stránce germánskou společnost od 5. do 9. 
století a počínajíce vrcholnými zjevy, zabývejme se králi. 
 
   Již od 2. století před naším letopočtem urození Germáni rozlišovali mezi sebou různé 
skupiny. Označovali jako syny bohů, jako syny Asů muže vzešlé z jejich nejlepších rodin, z 
těch, kterým příslušelo zvyklostní právo dodávat kmenům úředníky málo sice poslouchané, 
ale za to více ctěné, jež Římané nazývali jejich knížaty. Synové Asů, jak jejich jméno 
naznačuje, pocházeli z arijské větve a již pouhá skutečnost, že byli odlišeni od davového 
celku bojovníků a svobodníků dokazuje, že se uznávala v krvi těchto existence čehosi, co 
nebylo původně národním a co jim vykazovalo a zdůvodňovalo místo nižší pod syny Asů. 
Takovýto názor však nebránil tomu, aby tito lidé se stali velmi důležitými, aby měli odely, 
aby mohli veleti a státi se válečnými náčelníky. Tím je řečeno, že jim bylo zůstaveno na vůli, 
chtějí-li se státi výboj ci a státi se tak opravdovějšími králi nežli synové Asů, chtěli-li tito 
synové Asů i nadále setrvávat ve svém velikášském osamocení daleko v zemích 
skandinávských. 
  
   To byla zásada; ale nezdá se, že by kdy veliké národy germánské, ty, které obnovily tvář 
světa, pokud byly arijské, popustily svoje nejdůležitější zřízení lidem neurozeným. Mívaly 
velmi čistou krev když se objevily uprostřed římské říše, než aby se mohlo připustit, že by 
jejich náčelníci ji neměli. V této příčině mysleli stejně jako Herulové a také tak jednali. V čelo 
svých tlup stavěli vždy jen čisté Arijce, Asy, syny bohů. Dlužno tudíž považovat po 5. století 
královské kmeny teutonských národů za čistokrevné. Tento stav věcí dlouho nepotrval. Tyto 
vybrané rodiny se nesnoubívaly výhradně mezi sebou a při svých svatbách se neřídily 
přísným výběrem; to pak jejich plemeno pocítilo a v postupném úpadku se snesli až na 
úrovelň jejich bojovníků, ne-li hlouběji. Jejich myšlenky, tratíce rovněž na absolutní hodnotě 
podlehly podobným obměnám. Králové germánští se stali přístupnými pojmům, jež jejich 
předktům bývaly neznámé. Byli nesmírně okouzleni a svedeni formami římské administrativy 
a snažili se je rozvinout a provádět více než bylo na prospěch zřízením jejich vlastních 
národů. Jejich vlastní národové jim poskytovali jen jakousi moc odvolatelnou, těžko 
udržitelnou; všecka práva která tu měli, se hemžila samými omezováními. Byli nuceni počítat 
co chvíle se svými bojovnými muži, ptát se jich po jejich názorech, dbát jejich vůle, sklánět se 
před jejich odporem, jejich sympatiemi nebo přáními a předsudky. Za všech okolností bylo 
nutné, aby takový amalung gotský nebo meroving francký napřed vyhmatal náladu než se do 
něčeho pustil, aby se namáhal lichotit takové náladě, aby pracně přesvědčoval kde koho, 
anebo když někomu ublížil, musil se bát výbuchů pomsty a snad i zavraždění, protože 
kralovražda před zákonem byla jen největší vraždou obyčejnou. Údělem velení bylo mnoho 
strázní, mnoho starostí, únav, velkodušných skutků. Když všecky podmínky takového úkolu 
byly splněny pracně, vynesly nějaké ty skrovné pocty, pochybnou úctu, které nikterak 
nechránily poctívaného před různými surově upřímnými výtkami věrných spolubojovníků. 
  
   Kdežto římanský způsob? Jak je rozdílný! Co tu je výhod proti barbarství! Úcta k nositeli 
žezla, ať to byl kdokoliv, byla neomezená; podle spousty přísných zákonů obepínajících jako 
val jeho osobu, bylo trestáno každé sebelehčí ublížení jeho majestátu nejtěžšími tresty a 
veřejným opovržením. Kamkoli padl zrak panovníka, všude pokora, klanění a naprostá 
poslušnost; nikde nějaké odmlouvání, všude jen samé vynasnažování. Byla to zkrátka sociální 
hierarchie. Rozlišovalo se tu sice mezi senátory a plebejci; ale to byla organizace, která 
nezpůsobovala tak jako kmenová organizace germánská silné jedince, pohotové vzepřít se 
vůli královské. Naopak, senátoři, členové kurie tu vlastně byli jen aby pasivně působili ke 
všeobecnému podrobení. Nejen ze strachu před hmotnou mocí císaře se takové myšlenky 
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rodily a udržovaly. Byli římskému živlu přirozené a prameníce v semitismu, zdály se být 
nakázány veřejným svědomím, jež přímo je ukládalo. Nebylo možné slušnému člověku, 
dobrému občanu je odmítat, jinak by se byl prohřešil proti dobrému mravu, zákonu, zvyku a 
celé teorii o politických úkolech a tedy i proti svědomí. 
  
   Když germánští králové pozorovali tento obraz, shledali, že je obdivuhodný. Pochopili, že 
nejuspokojivějším zaměstnáním by bylo povolání římského úředníka a že by bylo krásné, 
kdyby se z nich a z jejich okolí vytratil germánský charakter tak, aby na konec byli jen 
majetníky úplně vyhraněné a prosté autority, velmi půvabné, protože byla neomezená. Není 
nic přirozenějšího než takováto ctižádost; ale aby se uskutečnila bylo třeba, aby se germánské 
živly uhladily a změkčily. Jedině čas, přinášející sebou výsledek etnického míšení tu mohl 
něco pořídit. 
  
   Vyčkávajíce, projevovali králové kromobyčejnou přízeň svým úctyhodným římským 
poddaným a hleděli se pokud možno osobně s nimi sblížit. Připustili je ochotně do svých 
důvěrných kroužků, které nazývali trusty a tato přízeň jinak dosti znepokojující a urážlivá pro 
národní bojovníky jak se zdá v tomto případě tak nepůsobila. Podle jejich způsobu nazírání 
měl každý náčelník právo povolat do svých služeb ty, které uznal za vhodné. Byl to u nich 
původní princip. Ale jejich úplná snášelivost měla ještě hlubší důvody. Rekové svobodného 
rodu, kteří již nebyli rodově rovni svým náčelníkům a nenáleželi již čistému pokolení Asů 
povětšině proto, že už podlehli některým etnickým změnám před 5. stoletím před naším 
letopočtem - byli přístupni opět nějaké nové svazky uzavřít. Některé místní zákony sice 
kladly překážky takovému nebezpečí, ale brzy ústupky zákonů vzrostly, různé výhrady 
zmizely a ještě před vymřením Merovingů přestalo zákonité rozdělování obyvatelstva podle 
pllvodu. Připomeňme si jen, že u Visigotů (ještě více pokročilých), jakékoli zákonité 
rozlišování mezi Barbarem a Římanem vůbec přestalo. A tak přemožení se všude povznášeli; 
když se mohli ucházet o pocty germánské, to jest o připuštění mezi leudy krále, mezi jeho 
důvěrníky, mezi jeho osobní přátele, mezi jeho místodržící, bylo přirozené, že za to Germán 
se mohl zase ucházet o jejich spojenectví a svazky. Takto Galové a Italové byli najednou na 
stejné podlaze s vladaři a co navíc, oni jim dokázali, že mají ještě klenot, který může závodit 
se všemi jejich cennostmi: a to byla biskupská hodnost. Germáni podivuhodně pochopili 
velikost této instituce; horoucně si této hodnosti přáli a také se jim jí dostalo. A tak se vidělo 
najednou, že muži, vzešlí z ovládaného davu, se stali antrustiony21 syna Odinova, kdežto 
mnozí z vladařů, svlékajíce zdoby a zbraně reků germánských, brali do ruky berlu a oblékali 
pallium římského kněze a zařizovali se jako vyslanci, jak se říkalo, jako obránci lidu římského 
a sbratřujíce se s ním, úplně se odříkali svých zákonů a přijímali zákon římský. 
  
   Zároveň na jiném konci sociální organizace docházelo k jiné novotě. Ariman, bonus homo, 
jenž v prvých dnech výboje projevoval nenávist a opovržení k pobytu ve městech, 
pomaloučku polehoučku opouštěl pole a stával se měšťanem. A tak bydlel vedle členů kurie. 
Postavení členů kurie, které bývalo strašlivé pod železnými metlami císařských pretoriánů, se 
po všech stránkách zlepšilo. Shánění peněz bývalo méně pravidelné, ne-li méně časté a také 
snesitelnější. Biskupové, pověření těžkým úkolem ochrany měst, se snažili umožnit 
senátorům spolupráci. Přimlouvali se za věci těchto aristokracií u panovníků germánské krve 
a ti shledávali úplně přirozeným povolit jim vlastní správu zájmů jejich občanstva a tak jim 
umožnili, že se mohli stát daleko důležitějšími nežli kdy bývali. Zvelebení vlivu bohatšího 
občanstva ve městech bývá pravidelným důsledkem výbojů vojenských národů. Se svolením 
barbarských patriciů nastoupili na různá místa vymizevších císařských úředníků nyní členové 
kurií. Policie, spravedlnost, vše, co se netýkalo právě regálů královských, jim padlo do klína; 
a ježto průmysl a obchod obohacovaly města, sídlila ve městech vzdělanost a příslušné studie 
a svatostánky tam přitahovaly davy zbožných duší nebo spekulantů, kteří se tam usazovali 
trvale, nečítaje zločince, kteří tam hledali útočiště před zákonem; a tak z tisíce různých 
důvodů se vynořovaly u arimanů nové myšlenky, jež by jistě byly jich předky pohoršovaly, a 

                                                 
21 Antrustion = dobrovolný vznešený bojovník u starých Franků, pozn. překl. 
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hle, ve městech se jim zalíbilo a zařídili se v nich; a stali se tam také členy kurie a pod jejich 
vlivem latinské jméno bonus homo zmizelo a ustoupilo jménu rachimburg nebo skabin. A tak 
byli jmenováni skabinové původu lombardského, franckého, visigotského právě tak jako 
skabinové původu římského. 
  
   Mezitím co vladaři, náčelníci a svobodníci římanstva a barbarstva se spřátelovali, 
spřátelovaly se i nižší třídy a tím více stoupaly. Císařský režim již dříve svého času schválil 
jakési přechodné společenské druhy mezi úplným otroctvím a úplným svobodnictvím. Pod 
germánskou správou se tato odstínění ještě rozmnožila a úplného otroctví dosti ubývalo. Bylo 
již po několik století pudově potíráno. Filosofie už za doby pohanské vyhlásila proti němu 
prudký boj; církev mu poskytla ještě významnější pomoc. Germáni nehodlali ani obhajovat 
otroctví, ani je rušit; ponechali všechnu vůli osvobozování. Souhlasně s biskupy s radostí 
prohlašovali, že je nesprávné chovat v zajetí pout křesťany, Kristovy to společníky. Ale byli 
ochotni pokročit i dále a také to učinili. Starověká politika, která tu byla hlavně pro činnost 
uvnitř městských zdí a která vytvořila svoje hlavní ustanovení jen pro městské obyvatelstvo, 
se mnoho nestarala o osud zemědělského dělnictva. Germáni na to šli z docela jiné strany. A 
jsouce do života venkovského zamilováni, dívali se na svoje venkovské poddané nestranněji; 
teoreticky nebyli ani pro tu ani pro onu stranu a tím byli způsobilejší řídit osudy všech dle 
zásad rovnosti. 
 
   Pod jejich správou tedy bylo otroctví skorem úplně odstraněno. Přetvořili je na smíšenou 
podobu, při které člověk svobodně nakládal se svým tělem, jak mu to zaručovaly zákony 
civilní, církev a veřejné mínění. Zemědělský dělník byl oprávněn mít majetek; směl vstupovat 
i do církevních řádů. Přístup i k nejvyšším úřadům mu byl otevřen. Mohl se ucházet o 
biskupství, hodnost to vyšší nežli hodnost vojenského generála i v mysli samých Germánů. 
Takovýto ústupek podstatně změnil k lepšímu postavení čeledě na soukromých velkostatcích; 
a ještě větší účinek měl na otroky královských velkostatků. Daňoví výběrčí fiscalini se mohli 
stát kupci velmi zámožnými, oblíbenci vladařovými, leudy, hrabaty, velícími bojovnjkům 
svobodného původu. Nezmiňuji se ani o jejich dcerách, jež vrtochy lásky někdy vynesly až na 
trůny. Také kolonisté, nejnižší to třída, najednou se ocitli v jiném pořadí římském. Za dob 
Césarových bývali svobodnými zemědělci. Pod zhoubným semitským vlivem jejich postavení 
se velmi zhoršilo. Nařízení Theodosia a Justiniána je připoutala úplně ke hroudě. Bylo jim 
dovoleno nabývat nemovitosti, ale nesměli je zcizovat. Když se změnil majetník pozemku, 
přecházeli v jeho majetek. Přístup k veřejným úřadům jim byl přísně zakázán. Bylo jim i 
zakázáno právně se ohradit proti pánům, kdežto páni je mohli i tělesně trestat. Posledním 
zákazem jim bylo zakázáno i užívání zbraní; podle tehdejších pojmů to bylo pro ně zneuctění. 
  
   Germánská vláda odstranila skorem všecka tato zařízení a u těch, jež ponechala 
opomenutím, připouštěla shovívavě přestupky. Za Merovingů bývali kolonisté, kteří sami 
měli čeleď služebnou. Jeden z velmi zarytých nepřátel22 severských institucí doznal, že jejich 
postavení nebylo špatné. Práce teutonských živlů konaná v říši měla za cíl po oněch 400 let 
od 5. století do 9. století zlepšení postavení nižších tříd a pozdvižení vnitřní hodnoty 
římanství. Byl to přirozený důsledek etnického míšení, jež rozproudilo až do nejzazších koutů 
lidu krev vítězů. Když Karel Veliký se objevil, bylo již dílo tak pokročilé, aby myšlenka na 
znovuzahájení římských císařů mohla zaujmout jeho silnou hlavu; ale nepřišlo mu na mysl, 
tak jako nikomu, že skutečnosti, které se zdály na první pohled být příznivé pro znovu zřízení 
císařství, ohlašovaly naopak velikou a pronikavou revoluci a přivodily úplně nové poměry ve 
společnosti. Nebylo ve světě ani vůle ani ducha, jenž byl mohl zabránit výbuchu nálože, která 
úplně dozrála v tichu. 
 
   Římanství se vzpamatovalo, ale ne všude stejně. Barbarství jako celek skoro úplně zmizelo; 
jeho vliv ale trval v nejedné krajině dále; jakkoli se tratilo pod živly latinskými, přece jen je 
pozřelo. Z toho pošly některé porůznu se vyskytující dispozice a i moc je uskutečnit. V jižní 

                                                 
22 Opat Irminon, který sestavil Polyptique d'Irminon., pozn. překl. 
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Italii panoval zmatek ještě větší než kdy dříve. Starobylé národnosti, slabé zbytky barbarské, 
neustálé nánosy řecké, pak Saraceni v celých rojích sem zavlékali nesmírný nepořádek s 
převahou semitskou. Nebylo tam žádného základního povšechného myšlení, ani síly, která by 
mohla na dlouho mít vrch. To byla země navždy obětovaná cizím záborům nebo anarchii více 
či méně zastřené. Na severu poloostrova bylo panství Longobardů bez odporu přiznáváno. 
Tito Germáni, málo vstřebaní mezi římanské obyvatelstvo, nesdíleli jeho lhostejnost vůči 
svrchovanosti germánského plemene od jejich supremacie odlišné. Ježto nebyli četní, mohl je 
Karel porazit; a to bylo vše. Nemohl jejich národnost udusit. 
  
   Ve Španělsku celý jih a střed nenáležely vůbec už k říši; muslimský vpád z nich už učinil 
součást rozsáhlých států kalifa. Pokud jde o severozápad, kde se usídlili Svévové a 
Visigotové, tam se vyskytovalo v nižších davech více Keltiberů nežli Římanů. Odtud ona 
zvláštní pečeť, kterou se odlišovaly tyto národy jak od Maurů, tak od obyvatelstva 
jihofrancouzského, ale o trochu méně. V krvi Aquitánců bez jakéhokoli příbuzenství s krví 
Navarskou a v lidu Galicie s jeho domorodými živly byl silný nános římský a také i jistá 
vrstva barbarská, ale ne tak jadrná jako v severním Španělsku. V Provenci a v Languedoku 
římská vrstva byla tak značná, keltický základ, na nějž byla uložena, byl jí tak potlačen, že 
bychom skoro mysleli, že jsme tu někde ve střední Italii a to tím spíše, že saracenské vpády tu 
udržovaly mnoho vcizeného živlu semitského, který i měl jistou moc. Visigotové po jistém 
pobytu, za kterého se jejich krev značně znehodnotila, částečně se uchýlili do Španělska, 
zčásti se právě co nejlépe pohlcovali mezi domácím lidem. K východu skupiny burgundské a 
všude tu něco Franků vtom, řídily tyto davy málo stejnolité jako jejich páni. Burgundsko a 
západní Švýcary, čítaje v to i Savojsko a údolí Piemontu, si zachovaly mnoho živlů 
keltických. V Burgundsku ve skutečnosti živel římský byl nejsilnější, ne tolik však v ostatních 
zemích a jmenovitě živel burgundský přinesl mnoho keltické drtě z Německa, jež se brzy 
spojila se starým základem místním. Pro samé Franky, Longobardy, Goty, Svévy a jiné trosky 
germánské i pro samé Slovany nebyly tyto krajiny jednolitými; měly nicméně navzájem více 
vztahů nežli se sousedy. Na své severní hranici se velmi podobaly národům v Germanii 
zůstavším. 
  
   Střední Francie byla hlavně galo-římská. Frankové panovali jediní ze všech barbarů, kteří 
do ní pronikli. Prvotné národy tu neměly tak semitizovanou krev jako v Provenc;i; podobaly 
se spíše národům horního Burgundska. Nadto ve všeobecné směsici germánské prvky byly 
nestejné co do hodnoty, protože Frankové byli nad Burgundy po stránce etnické. Ostatně 
Frankové, třebaže oproti Burgundům byli v menšině, je předstihovali. Na západ od střední 
Galie se otevírala Bretaň (Malá Britanie). Zde na tomto poloostrově obyvatelstvo sotva trochu 
romanizované dostalo, a to několikráte, nastěhovalce z Velkého ostrova Britského. Tito 
nastěhovalci nebyli čistě keltští, nýbrž původu belgického, tedy germanizovaní a prodlením 
času ještě jiné svazky germánské obměnily jejich podstatu. Bretoňci pevninští tedy 
představovali míšenou skupinu, v níž prvek keltský měl vrch, aniž však byl prost míšení tak, 
jak se to obyčejně myslívá. Za horní Seinou a v krajinách, které jdou za sebou až po ústí Rýna 
se strany jedné a s druhé strany až po Mohan a po Dunaj i s Uhrami jakožto hranicí východní, 
se nahromadilo množství národů, mezi nimiž měli Germáni převahu nepopiratelnou, ale ne 
jednostejnou všude. Část mezi Seinou a Sommou náležela Frankům značně keltizovaným s 
nevelikým semitizovaným příměsem římským. Pobřežní kraje přímořské podržely, nebo 
znovu přijaly kimbrické jméno Piccardaich. Uvnitř zemí Galo-Římané, pomíšení s Franky 
neustrianskými, se sotva rozlišovali od svých sousedů na jihu a na východě; byli však 
poněkud méně složité postavy než oni a jmenovitě byli slabší nežli na severu. Čím více k 
Rýnu a čím blíže k hranicím desetizemí, tím více tu bylo opravdových Franků kmene 
austrasijského, v němž byla germánská krev v nejlepším právě rozpuku. Tu jsme u jejich 
pravého domácího krbu. Můžeme také, čtouce dějiny, dobře poznat, tu že byl také mozek, 
srdce a páteř říše, tu že byla síla a tu že se rozhodovalo o osudech. Jakákoli událost, která se 
nepřipravila na středním Rýnu nebo v okolí, měla a mohla mít výsledek jen lokální a 
nevelkého dosahu. 
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    Směrem proti vodě k Basileji germánské davy keltizujíce se značně, blížily se typu 
burgundskému; na východě směs galsko-římanská se komplikovala počínaje Bavorskem s 
odstíny slovanskými, které zesilovaly až ke hranicím Uher a Čech, kde stávajíce se 
význačnějšími, nabývaly konečně vrchu a tvořily přechod mezi národy západu a národy 
severovýchodu až k oblasti byzancké. 
  
   Západní skupiny tedy měly od živlu teutonského, jenž je všecky na různý stupeň oživoval, 
sílu rozpojivou, kterou nervově sešlé národy římského světa nemívaly. Končily tu ty doby, ve 
kterých barbaři vídali a museli vidět v davech jimi ovládaných jen svůj protiklad. Jsouce 
nadále s nimi pomíšeni, zaujali jiné stanovisko: byli podiveni jen docela novými nestejnostmi 
podoby, dělícími celek davů, jehož částí nadále sami byli. A tak právě v okamžiku, kdy 
římanství mělo za to, že potřelo barbarství, seznalo největší vliv germánský. Až po Karla 
Velikého si zachovalo všecky vnější znaky i skutečnost života. Po něm hmotná forma zanikla 
a jakkoli jeho duch nezmizel se světa právě tak jako nikdy nezmizel duch hellenistický a 
asyrský, vstoupilo do fáze srovnatelné s pokusy o omlazení Æsona. 
 
   Ať již tomu je jakkoli, opakuji, jeho duch nezahynul. Tento genius, který představoval úhrn 
všech trosek etnických až posud amalgamovaných, vytrval a přetrval, a po dobu, po kterou 
byl vyřazen a zdržoval se od vnějších projevů úplně zjevných, udržel si místo alespoň 
prostředkem, který přece jen tu má mít svou vzpomínku. Byl to zjev právě opačný tomu, který 
se naskytl mezi dobou Odoakera a dobou syna Pipinova. V této době císařství trvalo dále bez 
císaře; nyní tu byl císař bez císařství. Jeho hodnost, navazujíc se jak to právě šlo na římskou 
majestátnost, se namáhala po několik století o jakési zdání pokračovatele a dědice. 
Germánské národy, rozvinujíce při tomto střetnutí svou zatvrzelou pudovou zálibu pro 
zachování, podaly nový příklad oné logičnosti a houževnatosti, kterou ani jejich bratři na Indu 
neměli ve vyšší míře, třebaže jí používali jiným způsobem.  
 
   Zbývá nám ještě podívat se, jak praktikovaly tyto typické ctnosti plemene dvě poslední 
větve, jež Skandinavie poslala na jih: Jsou to Normané a Anglosasové. 
 
 
 

KAPITOLA  V. 
 

POSLEDNÍ ARIJSKÁ STĚHOVÁNÍ SKANDINÁVSKÁ 
 

   Mezitím co veliké národy, odešedší ze Skandinávie po prvém století našeho letopočtu tíhly 
postupně k jihu, nesetrvávaly na poloostrově zůstavší davy, ještě velmi značné, v klidu. 
Můžeme si je představit ve dvou velikých oddílech: v tom oddílu, který tvořil společenství 
anglosaské; potom jiný shluk, jehož části, jsouce vzájemně neodvislejší, začaly dříve a 
skončily později a jemuž sluší dát jméno Normanů, jak se sami sebe jmenovali. Jakkoli 
činnost těchto dvou skupin od 1. století až po 5. století pro. Kristem byla znatelná po 
několikráte v římských oblastech, není vhodné se tu o podrobnostech šířit; tato činnost se 
proplétala mezi činy ostatních národů germánských. Ale po 5. století důsledky panování 
Attilova zrušily tyto starodávné vztahy nebo aspoň je podstatně uvolnily. Davy slovanské, 
stržené etnickými záchvaty, jež byly způsobeny hlavně Teutony a Huny, byly vrženy mezi 
země skandinávské a střední Evropu a teprve od tohoto okamžiku lze datovat zřejmou 
osobitost arijských obyvatel nejzazšího severu naší pevniny. 
  
   Tito Slované, stavší se poznovu obětmi katastrof, jež hýbaly vyššími plemeny, přišli do 
krajů známých jejich předkům před mnoha již staletími; snad dospěli i ještě dále než tenkráte 
došli jejich předkové v době 2000 let před naším letopočtem.23 Překročili Labe, dostali se k 
Dunaji a objevili se v srdci Německa. Vedeni svou šlechtou, vytvořeni z tolika směsic Getů, 
                                                 
23 Šafařík, Slaw. Alterth. 1., 166, II. 411, 416, 427, 443, 503, 526, 565 
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Sarmatů, Keltů, jimiž kdysi byli podmaněni a promíšeni s některými tlupami hunskými, jež je 
tlačily vpřed, zaujali na severu celé Holštýnsko až k Eideře.24 Na západě, tíhnouce k Sále 
stanuli u ní jako u své hranice; směrem k jihu se však rozprostřeli až do Štýrska, do Kraňska, 
dotýkali se na jedné straně moře Adriatického, na druhé straně Mohanu a pokryly pozdější 
obě velkovévodství rakouská i Durynsko a Švábsko.25 Pak sestoupili až do krajů porýnských a 
pronikli až do Švýcar. Tyto venetské národy až dotud vždy utlačené, se takto staly chtě nechtě 
dobyvateli a smíšeniny, jimiž se vyznačovaly, jim toto řemeslo usnadnily. Protože sběhší se 
okolnosti působily v jejich prospěch, dospělo to tak daleko, že se germánský živel podstatně 
oslabil po celém Německu a zůstal poněkud soudržnější jen ve Frízku, Westfálsku, 
Hannoversku a v krajinách porýnských od moře až po Basilej. Takový byl stav věcí v 8. 
století př. Kr. 
 
   Třebaže vpády saské a kolonizace francké příštích tří nebo čtyř století poněkud pozměnily 
situaci, přes to přece jen tu bylo mnoho místních národů navždy ochuzeno o svoje arijské 
hlavní prvky. Ale nejen hunské vpády přispěly k této proměně; byla valnou částí přivoděna 
také niternou konstitucí samotných skupin germánských. Podstatně jsouce smíšeny a už 
dávno nepočítajíce jen s bojovníky ušlechtilého původu, vláčely za sebou, jak jsme viděli, 
četné služebné tlupy keltické a vendské. Když germánské národy se stěhovaly nebo hynuly, 
tedy zacházely hlavně jejich ušlechtilé části a jejich přetrvavší zbytky tvořily jistě takoví 
karlové a traellové, lidé ze tříd, které politické katastrofy postihovaly jenom odrazmo, lidé, 
kteří mívali jen málo skandinávské podstaty. Oproti tomu národy slovanské ztrativše takto 
svoji šlechtu, byly tím zbavovány vlivu arizovaného, který je oddaloval od jejich pravé 
přirozenosti. Z těchto dvou důvodů, z jedné strany vymizení Germánů, z druhé strany zánik 
šlechty vendské, národnosti Německa ostatně na různých místech složené ze stejných 
etnických dávek speciálních vlastností - což je také příčinou jejich seskupení slabě 
sporadického - byly nakonec jen slabě germanizovány. Vše o tom svědčí, jak obchodní 
zřízení, tak venkovské zvyklosti, tak i národní pověry, vlastnosti nářečí a skutečnosti 
fyziologické. 
  
   A na takovýto lid nyní působili Normani a Sasové úplně stejně jako působívali Germáni na 
davy zcela podobné. Také jeviště nových výprav, jež tu nadcházely, bylo stejné, pouze s tím 
rozdílem, že zeměpisné výsledky byly méně rozsáhlé, poněvadž síly púsobící byly slabší. 
Normani znovu začali s tím, co kdysi Gotové nechali nedokončené. Jsouce stejně odvážni 
jakožto plavci, pronikli svými výpravami hlavně na východ, přepluli Baltické moře a přistáli 
na březích, na nichž druhdy předkové Hermanrika začali, a prošedše s mečem v ruce celým 
Ruskem, navázali válečné styky s císaři Konstantinopolskými, kdežto z druhé strany děsili a 
uváděli v obdiv obyvatele pobřeží Kaspického moře. Seznámili se tak brzy a tak dobře s kraji 
ruskými, podali tak skvělé důkazy svého důmyslu a srdnatosti, že Slované těchto zemí, 
doznávajíce veřejně svoji nižší úroveň a svou nemohoucnost, se nabídli takřka souhlasně pod 
jejich jařmo. Založili tam důležitá knížectví. Obnovili částečně Asgard a Gardarike a panství 
Gotů. Položili základ budoucnosti největšího, nejtrvalejšího a nejrozsáhlejšího státu 
slovanského, davše mu za tmel a pojidlo svoji arijskou podstatu. Bez nich by nebylo bývalo 
Ruska. 
  
   Uvažme dobře tento výrok a pojednejme o jeho základu: Velký slovanský stát je na světě; je 
to první a jediný stát, který vzdoroval zubu času a tento prvý památník politického ducha 
vznikl nepopiratelně zásluhou dynastií Varjagů, jinak řečených Normanů. Nicméně na tomto 
politickém založení je germánské jen to, že stát tu je. Jinak se nedá nic postřehnout. Normani 
nepřetvořili charakter svých poddaných; bylo jich příliš málo na to, aby něčeho podobného 

                                                 
24 Šafařík se přikloňuje dokonce k názoru, že Hunové, známí z Eddy byli složeni všichni ze Slovanů. 
Ale toto stanovisko je ojedinělé (Slaw. Alterth. I, 328).  
 
25 Šafařík, II., 310 a násl. V tomto směru své pouti jednali mnoho Slované pod zvláštním tlakem 
Avarů, národa to mongolského. Mnoho Avarů zůstalo s nimi v Korutanech, ve Štýrsku a v Kraňsku. 



 47 

mohli docílit. Zmizeli mezi těmito množícími se národy, mezi nimiž středověké vpády Tatarů 
neustále a nezměrně zvyšovaly enervující vliv finské krve. Všecko by to bylo zašlo, i pud 
soudržnosti, kdyby zákrok prozřetelnosti nebyl přivedl včas této říši vliv, jenž jí pomohl ke 
zrodu: tento vliv až podnes stačil k paralyzování neblahého vlivu ducha slovanského. 
Přispěním německých zemí, přispěním německých knížat celé roje správních úředníků, 
generálů, profesorů, umělců, řemeslníků německých, anglických, francouzských, italských, 
zvolna, ale neustále se sem stěhovavších, udržovaly pod jařmem národní pudy a přiměly je k 
tomu, aby bezděčně hrály čestnou a velkou úlohu v Evropě. Všecko, co v Rusku znamená 
nějakou politickou moc v západoevropském smyslu slova, vše, co sbližuje tuto zemi s 
germánskou civilizací, je neruské. Je možné, že tato situace se udrží po delší nebo kratši dobu; 
ale v základě nezměnila ničeho na organické nehybnosti národního plemene a bezdůvodně se 
předpokládá nějaký škodlivý vliv vendského plemene pro západní Evropu. Zajisté nesprávně 
bylo líčeno toto plémě jako dobyvatelské. Někteří duchové v jakémsi poblouznění vidouce 
Rusy skoro neschopné povznést se k samostatným k pojmům sociálního života, byli ochotni 
mylně je prohlašovat za plémě nové, panenské, plné mladistvé síly. Ale jsou to jen klamné 
představy. Slované jsou rodina převelmi stará, nejvypotřebovanější, nejmíšenější, 
nejdegenerovanější ze všech. Již před Kelty byli vysíleni. Normani jim dali onu soudržnost, 
kterou nemívali. Tato soudržnost pominula, když přínos skandinávské krve byl vypotřebován; 
cizí vlivy ji znovu daly do pořádku a dosud ji udržují; ale i ty za mnoho nestojí: jsou bohaté, 
ve věcech civilizace sběhlé; ale nemají nadšení a iniciativy, nemohou dát svým učiňům to, 
čeho sami nemají. 
  
   Se zřetelem k západu Slované mohou zaujímat jen podružné místo, jsouce odkázáni v této 
příčině jen na pořadí doplňovací a učňovské v moderní civilizaci; byli by bezvýznamnou 
osobností jak v minulosti tak v budoucnosti, kdyby zeměpisná poloha jejich území jim 
nezajišťovala jeden z nejvýznamnějších úkolů. Rusko leží na rozhraní Evropy a Asie, tvoří 
přechod mezi příbuznými Slovanů na západě a jejich orientálskými příbuznými plemene 
mongolského. Spojují tyto oba celky lidstva, jež se tváří jako by se neznaly. Tvoří Slované 
nespočetné davy od Čech a Petrohradu až ke hranicím Číny. Udržují takto mezi žlutými 
míšenci různých stupňů onen nepřetržitý řetěz etnického souručenství, jenž nyní obepíná 
severní polokouli a kterým koluje proud příbuzných pojmů a vloh. 
  
   Hle, činný úděl přiřčený Slovanstvu, úděl, který by nikdy nebylo mělo, kdyby mu nebyli 
dali Normané sílu k uchopení, kteráž síla má svoje hlavní působiště v Rusku, protože tam 
byla předána hlavní dávka činorodé mízy oněmi Normany, které nyní budeme sledovat na 
jiných bojištích. Budu stručným, vypočítávaje jejich veliké skutky; to je látka zvláště pro 
politickou historii. Zapuzeni byvše z Německa davem bojovníků již se tam tísnících, drženi 
jsouce v šachu Sasy sobě rovnými, Normani přes to vpadali i nadále do Německa až do 
sedmého století; nemělo to však zřejmého výsledku, leda, že tam zvětšovali nepořádek, 
ohrožujíce západní moře svou početností, hlavně však odvážností svých pirátských kousků, 
pronikli až do Středomoří, loupíce Španělsko současně, když užitečnější prací kolonizovali 
sousední ostrovy Anglie, nasídlovali se v Irsku a Skotsku a zalidňovali údolí Islandu. 
  
   Později se zařídili lépe; usadili se na trvalo v Anglii, kterou tolik dříve znepokojovali a 
odňali z ní velkou část Bretoncům a obzvláště Sasům, kteří je tam předcházeli. Ještě později 
obnovili krev francouzské provincie Neustrie a přinesli jí cennou etnickou povýšenost nad 
jiné kraje Galie. Udržela si ji dlouho a ještě některé zbytky je tam vidět. Mezi jejich 
nejslavnějšími činy, které také nezůstaly bez velikých důsledků, dlužno obzvláště čítat, objev 
americké pevniny v 10. století a kolonizaci těchto krajů v 11. a snad i ve 13. století. Konečně 
pojednám na patřičném místě o úplném dobytí Anglie francouzskými Normany. 
  
   Skandinavie, z níž pocházeli tito bojovníci, zaujímala ještě v heroickém údobí středověku 
velevýznamné místo mezi všemi panujícími plemeny v Evropě. Byla to vlast jejich 
úctyhodných předků a byla by skoro bývala i dále ještě zemí bohů, kdyby tomu bylo 
křesťanství dovolilo. Můžeme přirovnat veliké představy, které tato země vyvolávala v mysli 
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Franků a Gotů s představami, které opřádaly u brahmanů památku země Ultara-Kuru. Za 
našich dnů tato posvátná zem, tento tak úrodný poloostrov není již obýván lidem stejným s 
oním, který jeho nitro po tak dlouho rozsévalo po celém povrchu evropské pevniny. Čím 
bývali dávní bojovníci čistšího plemene, tím méně chuti mívali zůstat lenošně na svých 
odelech, když tolik nádherných dobrodružství strhovalo jejich vyučence do jižních zemí. 
Málo jich doma zůstalo. Ale někteří se vrátili. Našli tam Finy, Slovany, Kelty, ať již potomky 
těch, kteří druhdy v zemi bývali nebo syny zajatců, které válečné osudy tam přivedly v bojích 
proti troskám krve Asů. Nicméně je nepochybné, že ještě dnes ve Švédsku a zvláště v Norsku 
můžeme nahledat nejvíce stop fyziologických, politických, lingvistických o zmizelém 
bytování ušlechtilé rasy a dějiny posledních století to dokazují. Ani Gustav Adolf ani Karel 
XII. ani jejich národy nejsou nedůstojnými nástupci Ragna Lodbroga a Harolda 
krásnokadeřného. Kdyby byly národy Švédska a Norska bývaly četnější, byl by jistě 
iniciativní duch, který v nich sídlil, měl nějaké výsledky; ale jsou početně malé: lze tedy 
tvrdit, že germánský vliv již mezi nimi nesídlí. 
  
   Když bylo jednáno o Keltech, bylo již patrné, že obyvatelstvo ostrovů britských v době 
Césarově tvořila prvotná vrstva finská, několik národů galských různě postižených míšením s 
domorodci, ale rozhodně velmi degradovaných tímto stykem a nejedněmi četnými 
přistěhovalci germanizovaných Belgů, zaujímajícími východní a jižní pobřeží. Hlavně s Belgy 
měli Římané co činit ať válečně ať pokojně. Vedle těchto kmenů cizího původu se za velmi 
raných dob usadili - nebyli-li tu již při Césarově příchodu - Germáni čistší krve, nazývaní v 
letopisech Galy Korytanskými. Od této chvíle vpády a částečná přistěhovalectví teutonských 
skupin nepřestávala až do r. 449 udávaného obyčejně, ač mylně, za rok, kdy začíná období 
anglosaské. Pod Probem císařská vláda osadila na ostrově mnoho Vandalů; o něco později 
tam uvedla Kvády a Markomany; Honorius usadil v severních okresech více jak 40 kohort 
barbarů, kteří si přivedli ženy a děti. Pak Tungrové ve značném počtu dostali též části země. 
Všecky tyto přírůstky byly dost důležité a pokryly novým obyvatelstvem západní pobřeží; 
vyžadovaly zvláštního úředníka, který v římském zařazení měl titul prefekta saského pobřeží. 
Tento titul dokazuje, že dávno před onou dobou než pověst mluví o hrdinných bratřích 
Hengestovi a Horsovi, žilo již mnoho lidu jejich národa v Anglii. 
  
   Také obyvatelstvo Bretaně bylo již dávno postiženo příměskem germánským. Nelze mnoho 
pochybovat, že podružné kmeny, obývající ve středních provinciích, byly postupně nuceny 
mísit se s okolními davy nebo se uchýlit do hloubi severních hor, nebo konečně vystěhovat se 
na ostrov Irský, který se stal takto posledním útulkem čistých Keltů, byli-li vůbec ještě jací. 
Brzy nabylo římské obyvatelstvo na důležitosti. Při revoltě za královny Boadicey bylo 70 000 
Římanů zardoušeno od vzbouřenců jen ve třech kantonech Londýn, Verulam, Kolchester. 
Příčiny, jež přiváděly tyto jižany do Velké Britanie trvaly dále a noví přistěhovalci římští 
zaplnili brzy prázdnoty po vzpouře a ostrovních Římanů přibývalo. 
  
   Ve 3. století čítá Marcian v zemi na 59 velkých měst. Mnohá z nich byla zabydlena jen 
Římany, čemuž není rozumět tak, že by tito obyvatelé měli jen zámořskou krev, nýbrž tak, že 
všichni, kteří byli původu bretoňského nebo cizího, se řídili zvyky římskými, zákony 
císařskými a budovali hojně památníky, vodovody, divadla, vítězné oblouky, jež byly 
obdivovány ještě ve 14. století, zkrátka dodávali rovinaté krajině onen vzhed, který měly 
provincie galské. Byl tu však jistý rozdíl. Obyvatelstvo Velké Britanie projevovalo bujnou 
energii politickou, vynikající vysoko nad politiku jejich sousedů pevninských, zcela 
neúměrnou rozsahu jejich území, a úplně zřejmě nesouladnou s jejich polohou topografickou 
na okraji říše, jež je zbavovala naděje na nějaké ovlivnění osudu. 
  
   Ale zde se naskytuje ještě skvělý důkaz o tom, jak málo závažná je zeměpisná poloha pro 
působivou sílu nějaké země. Pologermáni Velké Britanie byli největšími vyrabiteli císařů, 
uznaných nebo zavržených, jací kdy se vůbec vyskytli ve světě římském. U nich nebo s jejich 
přispěním se osnovala neustále velká spiknutí. Od jejich břehu skoro v četách odráželi 
ovladatelé římského světa a pokládajíce ještě i tuto úlohu za nepostačitelnou, odvážili se 
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úkolu, na němž jejich sousedé Galové tolikráte ztroskotali: předsevzali si, že budou mít svoje 
zvláštní dynastie a dokázali to. Od dob Karausia souviseli jen slabě s velikým tělesem 
římským; vytvořili pro sebe zvláštní ústředí politické, hrdě vybavené podle modelu a s 
odznaky matky vlasti. Vyznačovali se již ve svých mlhách dějinných onou září přísné a 
poněkud sobecké svobody, která ještě jejich vnukům byla ke cti. Nebudu se tu zmiňovat o 
císařích brito-římských, o Alektovi, Magnenciovi, Valentinovi, Maximovi, Konstantinovi, se 
kterým byl donucen Honorius uzavírat dohodu; nebudu pojednávat o onom Markovi, který 
slovem i skutkem založil pro vždycky osamocení své země. Chtěl jsem jen ukázat do jak 
dávna sahá titul Imperia, jež Angličané dávají své zemi. Římské formy převládaly na ostrově 
skorem po 450 let. Když tato doba skončila, počaly občanské války mezi germanizovanými 
Brito-Římany a čistšími Sasy, usedlými již odedávna na mnohých místech země, kteří tísněni 
a zesíleni spolukrajanskými roji přeběhlými z pevniny, odkudž je vyhnaly vpády slovanské, 
domáhali se majetnictví celého ostrova. Dějepisci nám ukazovávali často syny Skandinávie 
Sakai-Suny (neboli syny Saky), připlouvající k hrotu Chersonesu Kimbrického a z ostrovů 
sousedních na kožených lodicích. Tito dějepisci viděli v tomto druhu plavidel důkaz 
největšího barbarství. A mýlili se. Od 5. století mívali Seveřané veliké lodi na Baltu. Byli 
zvyklí vídat odedávna veliké římské galéry ve svých mořích a úžasná výprava Franků, kteří 
od Černého moře se vrátili do Frízska, plujíce na lodích odňatých císařské flotile, by byla 
stačila, aby je naučila budovat plavidla takovéhoto druhu, kdyby je byli potřebovali; ale 
nechtěli je. Plavidla málo nasáklivá, jež mohla být snadno dopravována ručně, se lépe hodila 
těmto odvážným lidem, hlavně pro vplouvání z moře do ústí řek a z řek do nejmenších říček; 
mohli takto vplouvat až do nitra zemí, což by jim bylo bývalo velmi nesnadné s velikými 
loděmi a tak dokončili výboj v míře, která jim byla užitečná. Tehdy počalo splývání plemen a 
také střetnutí institucí. 
 
   Obyvatelstvo brito-římanské, jsouc po většině původu germánského, bylo nepoměrně 
energičtější a mělo lepší a hrdější postavení než jeho dobyvatelé. Jedna část zůstala skoro 
neodvislá kromě vazalského poměru; druhá přetvořivši svoje městské celky na jakési drobné 
republiky, přiznala pouze zeměpanskou moc saskou a uvolila se platit poplatek. Zbytek 
obyvatelstva skutečně upadl do područí karlů, ceorlů podle nářečí nových pánů; ale byl 
podchycen a pozdvižen zákony dobyvatelů a zůstalo mu zachováno právo nabývat pozemky, 
nošení zbraní, právo k velení a k volbě náčelníka. Brito-římanské obyvatelstvo se mohlo 
dostat nebo aspoň se nadít, že jednou se dostane do stavu šlechty, mezi karly, mezi ceorly. 
Tyže důvody, které měly francké krále k tomu, aby měli kolem sebe galské leudy byly také 
příčinou, proč doplňovali vladaři „sedmivládí“ svoje domácí čety z Brito-Římanů. Ti tedy 
záhy přejali velmi důležité úřady na dvorech panovníků, synů to Asů. Naučili je římským 
zákonům, seznámili je s výhodami těchto zákonů a zasvětili je do základů spořádaného 
vládnutí a do příslušných pojmů, jež bojovníci anglosasští jistě by nebyli nijak zvlášť chápali 
a šířili. Avšak - a v tom se lišili zásadně rádcové brito-germánští od galských nebo 
merovingských leudů - oni nezachránili před vyprcháním vnější stránku římských mravů, 
protože sami nikdy takový nátěr skutečně neměli a také nezasili ve správě zárodek feudálního 
zřízení, protože jejich zem byla jen na krátko zasažena režimem takovýchto beneficií. Proto 
byla Anglie již od 5. století stranou onoho vladařského způsobu, jenž zevšeobecněl v celé 
ostatní Evropě. 
  
   Tito brito-římanští ceorlové velmi brzy popíchli potomky Vodana a Thora, aby 
znovuzahájili nástupnictví národních Césarů. S podivem tu najednou vidíme, kterak 
nejsilnější a nejschopnější vladaři anglosasští se obklopují římskými formami svrchovanské 
moci, kterak dávají razit medaile se znakem vlčice a dvojčat, kterak upravují zákony římské 
pro potřebu svých poddaných, jak se zálibou navazují a udržují důvěrné styky se dvorem 
konstantinopolským a jak si přikládají podvojný titul bret-walda vůči svým poddaným 
anglosaským a bretoňským a basileus v listinných projevech latinsky psaných. Výraz 
basileus, o který se nikdy neopovážili ucházet králové Franků, Visigotů, Lombardů, dodával 
obzvláštní neodvislosti a velikosti oněm panovníkům, kteří jej nosili. Jak na ostrově, tak na 
pevnině byl jeho dosah dobře chápán, protože když se Karel Veliký ujal nástupnictví po 
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Konstantinovi V., označoval sebe v dopise Egbertovi císařem křesťanů východních a 
pozdravoval Egberta titulem císaře křesťanů západních. 
  
   Vztahy trvající mezi Brito-Římany a germánskými četami přišlými z Jutska byly dobré k 
docílení vzájemné dohody, která se zakládala se strany podmaněných na tom, že netrvali na 
dalším přílivu obyvatelstva jižního, že přijali germánský způsob myšlení a ze strany vítězů na 
jistých ústupcích, které učinili ve prospěch přísnější správy, jež se měla konstitutivněji 
zpevnit oproti dosavadní ústavě, jejíž svobodomyslná ustanovení si pochvalovali. Vyvinuly se 
tu instituce ještě velmi blízké původově institucím skandinávským. Arijský duch tu byl patrný 
z různých rysů, jako je zemědělská držba po způsobu odelů a lén, jako je právní základ 
spočívající výlučně na majetnictví půdy, záliba v zemědělském způsobu života, upadání 
městského života, přibývání vesnic a hlavně samostatných dvorců, houževnaté lpění na 
svobodnosti člověka, udržování zastupitelských rad, kdežto na pevnině vyznačovaly pokrok 
myšlenek zcela odlišných jiné zjevy, jako vzrůst měst, lhostejnost k řízení věcí veřejných, 
úbytek lidí naprosto svobodných. 
  
   Není nikterak divné, že mnoha moderním dějepiscům se líbil poměrně důstojný zjev 
anglosaských ceorlů, kteří se stali později yeomen, když je viděli svobodnými v jejich 
venkovském životě v době, kdy na pevnině takový karl, ariman, bonus homo přejal mnoho 
dosti tvrdých povinností a skoro ztratil úplně podobnost s ním. Ale dlužno - máme-li být 
spravedliví - také uvážit ze stanoviska spisovatelů, v čem tu pro ně záležela špatná stránka 
tohoto problému. Protože organizace středních tříd pod saskými králi byla výsledkem 
ukončeného sběhu okolností etnických, nedávala podnět k žádným zdokonalováním. Tehdejší 
anglická společnost se svými výhodami i nevýhodami byla hotovým celkem, jenž byl schopen 
jen dekadence, ne vzestupu. Nesporně individuální bytí tam mělo i ušlechtilost i bohatství; ale 
poněvadž tu nebylo vůbec živlu pořímštělého, nebylo tu ani lesku ani toho, co nazýváme 
moderní civilizace. Tou měrou, jakou se různé svazky obyvatelstva více prolínaly, tak 
keltické živly zůstavší v bretoňském podkladu, zabarvené finskou podstatou, anglosaské živly 
přistěhovalé do lidu vnešené, pak živly, jež přinesli přistěhovalci dánští, pozvolna 
zaplavovaly germánské živly, a dlužno mít na mysli, že pak ony přes veškerou svou hojnost 
tratily mnoho na energii a nadále se kombinovaly s onou různorodou hmotou etnickou. 
Týmže způsobem jejich svěžest a rekovnost vyprchávaly, tak jako mizí orosení s ovoce, jež 
jde z ruky do ruky a nakonec vadne, zachovávajíc si jenom svou dužinu. Z toho pocházel 
onen jev v Anglii, který se naskytoval Evropě 11. století: Vedle velikých ctností politických 
zahanbující chudoba v oboru inteligentního myšlení; užitkářsky vyvinuté pudy, jež 
nahromadily na ostrově mimořádná bohatství, ale nevytvořily ani slušný mrav ani jemnost; 
ceorlové blahobytnější nežli francouzští zemané, nástupci to boni homini, ale při tom dosti 
tvrdé otroctví, jež už skoro nikde jinde se nevyskytovalo. Duchovenstvo, jež hluboká 
nevědomost a hrubé mravy vedly skoro až ke kacířství anebo aspoň k církevní roztržce; 
panovníci, kteří nadále vládnouce ve velkých královstvích jako druhdy vládli na odelech a 
trustech, si ponechávali konání spravedlnosti, nikoho jí nepověřujíce, dávajíce se uplácet za 
úřední povolování tak, že přestupování úřední pravomoci se považovalo za něco úplně 
správného; a konečně vyplenění všech velkých čistých plemen a dosazení selského syna na 
trůn, to všecko byly nevlídné stíny, jež sešeřovaly obraz doby normanských výbojů. 
  
   Naštěstí příchod Viléma, aniž Anglii o co kloudného připravil, přinesl jí v podobě galo-
skandinávského vpádu několik málo prvků pořímštělých. Ty se neprojevily rušivým 
způsobem na převážném podkladu teutonském; nezbavily jej jeho zásad užitkářských, jeho 
ducha politického, ale dodaly mu to, čeho dosud potřeboval, aby se přidružil k vývoji nové 
civilizace. S normanským vévodou přišli pofranštění Bretonci Angevini, lidé z Manceau, 
Burgundi, a lid ze všech koutů Galie. Bylo tu hned mnoho svazků, jimiž byla Anglie poutána 
k celkovému dění na pevnině a jež ji vytrhly z osamocení, do nějž povaha její etnické 
kombinace ji odsoudila, protože zůstávala přespříliš kelto-římanská v době, kdy ostatek 
evropského světa hleděl se již zbavit germánské přirozenosti.  
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   Plantaženetové a Tudorovci kráčeli nadále tímto civilizačním pochodem, podporujíce jeho 
impulsivní příčiny. Za jejich vlády příliv pořímštělého živlu nenabyl nebezpečných rozměrů; 
ani živě se vlastně nedotknul spodních vrstev národa; působil hlavně na vyšší rody 
společnosti, jež tu jako všude jinde pozvolna vadly a mizely. S prolínáním civilizovaného 
plemene, třebaže zkaženého, je to asi tak jako je to s užíváním jedů v malé dávce v lékařství. 
Výsledek toho byl jen blahodárný. Takto Anglie se pomalu zdvíhala zdokonalujíc se, očistila 
svoje mravy, ohladila si poněkud povrch, poněkud se přiblížila obci pevninské a zároveň, 
zůstavši vždy germánská, neusměrnila nikdy feudalitu ke služebnosti jako se to stalo u 
sousedů; nedovolila královské moci překročit jisté hranice, stanovené národními pudy; 
zorganizovala městské útvary podle vzoru ne mnoho podobného vzorům římským; i nadále 
umožňovala vstup do šlechtického stavu i nižším třídám a výsady stavovské nevázala na 
pozemkový majetek Jinak však se brzy vrátila ke své nevnímavosti pro intelektuelní činnosti 
a vědomosti; vždycky projevovala vyslovené opovržení ke všemu, co není k nějakému 
hmotnému užitku a velmi málo se zabývala - k velikému pohoršení Italů - o pěstování 
krásných umění.  
 
   Povšechně v obecných dějinách lidstva je málo podobných situací v jaké bývala Velká 
Britanie od 10. století až po naše dny. Jinde jsme vídali, kterak arijské nebo arizované 
obyvatelstvo přinášelo různě smíšeným davům svoji energii a dodávalo jim i mohutnosti a 
značnou civilizaci, takže jejich duch se uzpůsoboval k jinakému vývoji nežli míval; ale 
neviděli jsme nikde takovéto vybrané povahy soustředěné značným počtem na neveliké 
území, jež by přijímaly jen tak málo příměsků plemen dokonalejších, třebaže řádově nižších. 
Od toho také pochází pozvolnost jejich vývoje sociálního. - Nicméně tento vývoj se poněkud 
urychlil od konce 17. století. Výsledek náboženských válek přinesl Spojenému Království 
nový příliv prvků francouzských. Tentokráte už se neodvážily vměšovat se do tříd 
aristokratických; účinkem styků s mohutnícím obchodnictvem mnoho se jich dostalo mezi 
lidové vrstvy a tak byla anglosaská krev vážně postižena po prvé. Vývoj velikého průmyslu 
ještě zvětšil onen příliv tím, že byli povoláváni na národní půdu negermánští dělníci v 
houfech z Irska, Italové, poslovanštění Němci, nebo lid přináležející národům nesoucím 
význačné známky keltické. 
  
   Tentokráte se mohli Angličané cítit v ovzduší romanizovaném. Vyprostili se z onoho 
prostředí, v němž se dosud neoblomně zdržovali a jež je udržovalo spíše v blízkosti skupin 
skandinávských nežli románských a jež ve středověku v nich budilo sympatie k Flámům a 
Holanďanům, kteří jsou jim po mnohé stránce podobni. Od tohoto okamžiku však 
pochopovali lépe Francii. Stali se literárními v artistickém smyslu slova. Pocítili vášeň pro 
studia klasická; přijali je v takové podobě jako se přijímala na druhé straně úžiny; začaly se 
jim líbit sochy, obrazy, hudba a jakkoli duchové odedávna se zabývající těmito věcmi a 
obdaření zděděnou vybíravou jemností je obviňují, že vnesli do těchto oborů značné množství 
barbarství a drsnosti, přece jen sklidili v tomto oboru tvorby slávu, kterou jejich předkové ani 
neznávali ani nezávidívali. Přistěhovalectví z pevniny trvalo a rostlo. Odvolání Nanteského 
ediktu vypudilo mnoho francouzských obyvatel z jižních provincií, kteří šli za potomky 
dřívějších emigrací do měst anglických. Francouzská revoluce nebyla ani méně vlivuplná ani 
v tomto smutném smyslu méně velkodušná, a i když bychom se zmiňovali o nedávno se 
utvořivším proudění z Irska, nepřetržité množení různých jiných přínosů etnických způsobilo 
veliké zbujení pudů opačných citu germánskému v lůně té společnosti, která byvši druhdy tak 
hutná, tak logická a tak silná, tak neliterární, nebyla by skoro ani bez hrůzy připustila zrození 
Byrona. Transformace je dosti znatelná; kráčí jistým krokem a projevuje se tisícem různých 
způsobů. Soustava anglického zákonodárství ztratila svoji důkladnost; nejsou daleko 
reformátoři a Pandekty jsou jejich ideálem. Aristokracie má svoje odpůrce; demokracie 
druhdy vůbec neznámá přednáší nároky, které nejsou z půdy anglosaské. Novoty, jež 
nacházejí mnoho přízně, myšlenky, jež klíčí, leptavé síly, které se organizují, všecko to jeví 
přítomnost jakési příčiny transformační, jež byla přinešena z pevniny. Anglie je právě na 
nejlepší cestě do prostředí románského. 
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KAPITOLA  VI. 

 
POSLEDNÍ VÝVOJ ŘÍMSKO-GERMÁNSKÉ SPOLEČNOSTI 

 
   Vraťme se do říše Karla Velikého, poněvadž tam, jen tam a nikde jinde moderní civilizace 
se má rozhodně zrodit. Nepořímštění Germáni ve Skandinávii, v Severním Německu a na 
ostrovech Velké Británie ztratili stálým třením prostotu své samobytnosti. Jejich síla již nemá 
oné měkkosti co mívala. Jsou příliš chudí na myšlenky, než aby mohli docílit veliké plodnosti 
a hlavně veliké rozmanitosti výsledků. Slovanské země ke všem těmto nesnázím ještě 
přicházejí se svou přílišnou prostoduchostí vloh a tato příčina neschopnosti se jeví tak silnou, 
že když někteří z nich se ocitli v úzkých vztazích k orientálnímu římanstvu a k Řecku, nic z 
toho vůbec nepošlo. Ale mýlím se; pošly z toho kombinace ještě ubožejší nežli byzancký 
kompromis. 
 
   Dlužno se tedy přenést v duchu do Západní říše, abychom viděli příchod naší sociální 
reformy. Sestava nadřazením římanství nad barbarstvím se tu vysloveně už nevyskytuje; tyto 
dva prvky budoucího života se začaly pronikat a aby se dokonání tohoto prolnutí urychlilo, 
byla práce rozdělena; po celé říši se přestalo pracovat společně. Amalgamy začátečnické se 
snažily oddělit od veliké hmoty; uzavírají se v nejistých hranicích, představují a vynalézají 
jakési národnosti přibližné; veliký shluk se dělí na všech koncích; splynutí denaturuje všecky 
ty různé prvky, jež v jeho lůně vřou. Je to snad nějaká nová podívaná pro čtenáře této knihy? 
Nikterak; ale je to úplnější podívaná všeho, co už mu bylo ukázáno. Ponoření silných plemen 
do lůna antických společností se událo v dobách tak pradávných a v končinách tak od nás 
dalekých, že jen velmi nesnadno sledujeme jeho průběh. Někdy na takové vzdálenosti a v 
takové časové odlehlosti sotva jen postřehneme konečné katastrofy, a ještě to ztěžují velké 
rozdílnosti v přirozených intelektuálních návycích mezi našimi skupinami a jejich. Dějiny, 
jimž tu je slabou oporou jen nedokonalá chronologie, beroucí na sebe často roucho 
mytologické, znetvořená zprostředkujícími vykladači tak cizími nám jako oněm dotyčným 
starým národům, takové dějiny podávají méně skutečnosti jako spíše jen obraz skutečností. 
Tyto obrazy se na nás ostatně nedochovaly jinak než několikanásobnými odrazy v zrcadlech, 
jejichž deformace a zkratky nesnadno můžeme rektifikovat. 
 
   Ale jde-li o civilizaci která se nás dotýká přímo, je to zcela rozdílné. Vyprávějí tu dějiny 
naši otcové a vyprávějí je tak, jako bychom to vyprávěli my sami. Ke čtení jejich vypravování 
se sázíme na taže místa na kterých oni je psali, stačí nám jen pozdvihnout zrak a vidíme celé 
jeviště popisovaných událostí. Je nám tím snáze pochopit to, co nám praví a uhodnout co nám 
zamlčují, protože jsme my sami výsledkem jejich díla; pociťujeme-li někdy rozpaky při 
shrnování a rozboru výsledků jejich vypravování, při sledování vývojů, při pojímání jejich 
logiky, při přesném rozlišování důsledků, nejen že nemůžeme naříkat nad hubeností zpráv, 
nýbrž naopak nadbytek podrobností nás uvádí do rozpaků vinou naší vlastní chabosti. Jsme 
jako by zmoženi pod tou kupou skutečností. Naše oko je rozlišuje, je třídí, je proniká s 
největší námahou, poněvadž jsou příliš četné, příliš husté a chybujeme a bloudíme namáhajíce 
se je roztřídit. Jsme tak zapředeni přímo do utrpení a radostí, do slávy a ponížení této 
otcovské minulosti, že jen ztěžka zachováváme tu chladnou bezcitnost, bez které není 
správného názoru. Dohledávajíce se v těch kapitulárech karolinských, v těch chartách 
feudálních dob, v nařízení administrativních prvých stop těch zásad, jež budí náš obdiv nebo 
nenávist, nemůžeme často s dostatek potlačit výbuch své osobitosti. Avšak ani se sympatiemi 
ani s nepříjemným pocitem se nemá přistupovat k takovému studiu. Třebaže je dovoleno 
rmoutit se nebo radovat se nad obrazy které toto studium podává, třebaže osud tehdejších lidí 
nemá nechat bez pohnutí člověka dnešního, je přece jen třeba umět podřídit tyto záchvěvy 
srdce ušlechtilému a skvělému vybadání pravdivé a čisté skutečnosti. Jsme spravedlivými jen 
tenkráte, potlačíme-li svoje libůstky a tím jsme také lidštější. To nejsou nějaké třídy nebo 
nějaká jména, jež nás tu zajímají, to je celý sbor mrtvých; tak tato nestranná útrpnost, kterou 
všichni žijící i ti, kteří budou žít mohou pociťovat, se pojí k činům těch, kteří nosívali korunu 
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královskou nebo rytířskou přílbu nebo občanský klobouk nebo prostou čapku proletáře. 
Abychom dospěli k té poklidnosti rozhledu, není jiného prostředku než sebe sama schladit při 
rozpravě o předcích na ten stupeň jako bychom jednali o civilizacích nám méně příbuzných. 
Pak se nám ti předkové už nebudou zjevovat a pak už si ustálíme onu pravou míru věcí, když 
je budeme považovat za představitele souboru lidí, jenž podléhal těmže zákonům a jenž se 
propracoval stejnými fázemi, jimž jsme viděli podrobeny ostatní veliké společnosti dnes již 
mrtvé nebo umírající. 
  
   Podle zásad, vysvětlených a uplatňovaných v této knize nová civilizace se má vyvíjet 
napřed ve svých prvých formách na těch místech, kde splynutí barbarství a římanství bude mít 
ze strany římanství nejvíce zásad hellenistických, protože ty vlastně tvoří obsah civilizace 
císařské. A skutečně také tři krajiny vládnou mravně nade všemi ostatními od 9. do 13. století: 
horní ltalie, střední Porýní, severní Francie. V severní ltalii se nám jeví lombardská krev se 
zachovalou energií probuzenou několikráte přílivem Franků. Když tato podmínka je splněna, 
pak má krajina zdatnost nutnou pro zdolání budoucích osudů. Jinak je obyvatelstvo domorodé 
nabito hellenskými živly tak jak to je žádoucí, a ježto je velmi četné v poměru k barbarské 
kolonizaci, brzy je splynutí povede k převaze. Obecní soustava římská se drží a vyvinuje 
rychle. Města Milán, Benátky, Florencie v jich čele nabývají důležitosti, jakou jiná města ani 
za dlouho nebudou mít. Jejich zřízení mívají jakýsi sklon k absolutismu, jenž býval vlastní 
antickým republikám. Vojenská autorita se oslabuje; germánská královláda je jen jakýmsi 
průsvitným a křehkým závojem přes to vše přehozeným. Od 12. století je feudální šlechta 
takřka zaniklá, trvá skoro jen jako místní tyranida a pořímštěná; měšťanstvo místo ní 
nastoluje všude tam kde se k vládě dostává patriciát po způsobu antickém; císařské právo se 
obrozuje, duchovní vědy se znovu objevují; lesk a nevídaná nádhera září kolem jazyka 
lombardského. Ale nesmí se přehlédnout: mízu a život tu dává všem těm národnostem, jež se 
zuřivě vrhají v návrat k římanství, jen krev teutonská, pudově potíraná a pronásledovaná ode 
všech těchto národností. Tato krev ztrácí den ode dne půdu, ale trvá, a důtkaz toho lze vidět v 
té houževnatosti, s jakou se udržuje individuální právo i mezi církevníky na té půdě, která tak 
lačně chce pohltit své obroditele. 
  
   Četné státy se formují, byť i s nesčetnými odstíny, podle lombardského pratypu. 
Nedosjednocené provincie království Burgundského, Provence, pak Languedoku, jižního 
Švýcarska se mu podobají, nemají však toho lesku. Všeobecně barbarský živel je oslaben a 
místo něj nastupuje tolikéž síly římské. Ve středu a na jihu poloostrova ho skorem ani není; 
také tam vidíme jen bezvýsledné víření a záchvaty bez jakékoli velikosti. Poněvadž na těchto 
územích byly teutonské vpády jen letmé, vyvodily jen neúplné výsledky a působily jen 
rozlučivě. Tím se jen zvětšil etnický nepořádek. Četné návraty Řeků a saracenské kolonizace 
nebyly takové povahy, aby přivodily vyléčení. V jedné době dodalo panování Normanů 
neočekávaný význam jižnímu konci poloostrova a Sicilii. Na neštěstí tento proud, vždy dost 
slabý, vyschnul brzy, takže jeho vliv hynul a císařové z rodu Hohenstaufského vyčerpali jeho 
poslední praménky. Když se germánská krev skoro už dokonale a úplně rozdělila v davech 
horní ltalie, tu ona země vstoupila do podobné fáze jakou druhdy probíhalo Řecko po válkách 
perských. Zaměnila svoji politickou životaschopnost za veliký vzestup uměleckých a 
literárních schopností. Z tohoto hlediska dosáhla výšin, jichž římská ltalie, vždy schýlená 
napodobením athénských modelů, nikdy nedospěla. Originality, chyběvší jej í předchůdkyni, 
jí bylo dopřáno vrchovatě; ale tento triumf byl krátkého trvání, tak jako byl za současníků 
Platonových: sotva zářil - jako u nich - asi sto let a když dohasl, započala znovu agonie všech 
schopností. Století 17. a 18. ničeho nedoplnila ke slávě ltalie a jistě spíš mnoho z ní ubrala.  
 
   Na březích Rýna a v provinciích belgických byly živly římské předstiženy číselně živly 
germánskými. Kromě toho byly pokaženy rodově užitkářskou podstatou keltických zbytků, 
což se nemohlo přihodit domorodému lidu v Italii. Místní civilizace sledovala směr 
odpovídající příčinám jež ji vyvolaly. Císařská soustava beneficií se tam jeví velmi málo 
mocná. Rytířstvo v Hainautu a v Palatinatu si zasluhovalo být jmenováno až do 16. století 
jako nejbohatší, nejneodvislejší a nejhrdější v celé Evropě. Císař, jejich přímý suverén, nic 
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proti těmto rytířům nezmohl a knížata druhého řádu, velmi četná v těchto provinciích, nebyla 
s to sklonit jim šíji. Nicméně římanství pokračovalo, jsouc příliš rozsáhlé, takže na dlouhou 
dobu bylo nezdolatelné; jeho pokrok přivodilo, třebaže velmi pracně, nedokonalé uznání 
hlavních pravidel práva Justinianova. Tehdy feudalismus ztratil většinu svých přednostních 
práv, zachoval jich však ještě dosti, jakž o tom svědčí francouzská revoluce (z r. 1793), která 
jich tu pohřbila více nežli ve kterékoli jiné zemi.  
 
   Když takto šlechta pozvolna upadala, vytvořilo měšťanstvo svůj mistrovský kus 
vybudovavší hansovní organisaci, jež se skládá z myšlenek keltických a slovanských 
(slovanských jako rozhodujících), jež oživovalo dostatečné množství germánské pevnosti. 
Sjednocená města takto krytá ochranou císařskou neprotestovala po způsobu italských měst 
při každé příležitosti netrpělivě proti poručníkování. Ráda popustila pocty zeměpanské svému 
panovníkovi a zachovala si jenom žárlivě svobodnou samosprávu svých věcí obecních a bděla 
nad zdarem obchodu. Mezi občany nebylo vnitřních půtek ani náchylností k republikánskému 
absolutismu; opustili rychle přepjaté nauky, které se mezi jejich městskými zdmi vyskytují 
jen jakoby nahodile. V jejich přirozené povaze tkvěla láska k práci, žádostivost výdělku, 
trochu nějaké té vášně, velmi mnoho zdravého rozumu a dbalost o pozitivní svobodu. 
Neopovrhujíce ani uměním ani vědomostmi, přizpůsobujíce se bodrým sice způsobem, ale 
činným zálibě šlechty pro epickou poezii, měli málo ponětí o nějaké kráse a jejich rozum 
zásadně upjatý jenom na praktické úspěchy nemá oněch skvělých stránek jako má italský 
duch různých dob. Nicméně u nich vznikly nejkrásnější stavební památky gotického slohu. 
Chrámy a radnice ve Flandrech a v Německu západním, jak se zdá, odpovídaly svým tvarem 
přímo intimní povaze jejich ducha.  
 
   Vliv Porýní na celé Německo byl velmi veliký; zasáhl i nejsevernější kraje. Porýní pro 
skandinávská království znamenávalo vlastně jižní civilizaci, jež takovouto formou se jim 
blížíc, lepší se jim líbila. Na východ od vévodství Rakouských byla dávka germánské krve 
slabší, a ježto i míra krve keltické tu byla skrovnější, a ježto slovanské a románské prvky 
převažovaly, záhy byly obráceny zraky k Italii, jakkoli tu bylo porozumění i pro příklady 
přicházející od Rýna i pro podněty slovanské. Země, v nichž vládli Habsburkové, byly v 
podstatě přechodným územím stejně jako Švýcarsko.  
 
   Přicházíme konečně ke třetímu středisku civilizace, jež měla své sídlo v Paříži. Francká 
kolonizace v okolí tohoto města byla značná a mocná. Římanský živel se tu skládal z živlů 
keltických při nejmenším stejně četných jako na Rýně, ale mnohem více hellenizovaných a v 
celku toto římanství ovládalo barbarský vliv význačností celého svého souboru. Velmi záhy 
germánské myšlení před ním ustoupilo. V nejstarších epických básních karolinského cyklu 
teutonští hrdinové jsou buď vůbec opomenuti nebo nepěkně vybarveni, jako např. rytíři z 
Mohuče, kdežto paladinové západu jako Roland, Olivier anebo i rytíři jihu jako Gerars z 
Roussillonu, jsou všeobecně ctěni na prvém místě. Zkazky severu čím dále tím více se 
deformují pod pláštěm jižní kultury.  
 
   Feudální zřízení, praktikované v těchto krajích čím dále tím více se přizpůsobuje pojmům 
císařským a obcházejíc neúnavně houževnatost ducha protivného, zauzluje nesmírně stav 
osob a rozpřádá spoustu omezování, výjimek, rozlišování a povinností, o nichž v Německu 
nebývalo ani potuchy. Ale vítězství přednostních práv královských bylo vespod všech těchto 
půtek z té příčiny, že jejich neustálým vlivem měly býti povznešeny nižší ti-ídy obyvatelstva 
a potlačena autorita rytířstva. V této pro veškerenstvo kritické situaci, nevraživosti a spory 
probíhaly nesmírně živě a potrvaly tu déle nežli kdekoli jinde, protože se tu projevily dříve 
nežli v Německu a potrvaly déle než v ltalii  
 
   Kategorie svobodných zemědělců, nezávislých bojovníků, vymizela pozvolna před 
všeobecnou potřebou ochrany. Lím dále tím méně bylo také rytířstva přímo jen králi 
poddaného. Každý upouštěje od části svých práv hleděl získat podporu někoho silnějšího. Z 



 55 

tohoto všeobecného sečlenění osudů vyplynulo mnoho nevýhod jak pro současníky, tak pro 
jejich nástupce, jakož i neodvratné usměrnění ke všeobecné nivelizaci. 
  
   Městské obce nedosáhly nikdy veliké moci. I sama veliká léna slábla a hynula, Veliké, 
významné a hrdé neodvislosti osobní působily mnoho nepravidelností, jež dříve či později 
nutně se sklonily před přirozenou antipatií k římanství. Nejdéle ze všeho toho přetrval 
nepořádek, poslední to forma odporu germánství. Králové, pudoví původci románského hnutí, 
měli ještě mnoho svízelů nežli vše skoncovali s nesmírným úsilím. Strašlivé a všeobecné 
křeče, nesmírné bolesti drásaly tyto hrdinské doby. Nikdo tu nebyl chráněn před strašnými 
ranami osudu. 
 
   Nicméně tehdejší myšlenka často spíše nadšená než suše rozumující ve svých aplikacích, 
byla vždycky mohutná. Je živena bezmeznou zvědavostí a čilostí; nic nenechává bez 
povšimnutí, vším se zabývá. Majíc nevyčerpatelné síly, aby nepřetržitě živila válku s cizinou i 
válku domácí, od království ke království, od města k městu, ode vsi ke vsi, od tvrze ke tvrzi, 
má také zároveň i zálibu v pokladech klasické literatury, zachraňuje je, hloubá v nich 
způsobem snad chybným podle našeho názoru, ale jistě originálním, pěstuje zkrátka tento 
obor. To je rozhodně veliká zásluha a tím významnější, že my jsme z toho získali, a že ona 
zakládá vlastně to, co v naší civilizaci je skvělejšího nad civilizaci starého Říma. Římská 
civilizace nic nevynašla, ta jen brala plnýma rukama odkud se dalo plody cizí, ostatně již 
uvadlé dobou. Kdežto my jsme si vytvořili nové pojmy, vybudovali jsme novou civilizaci a za 
toto dílo máme co děkovat středověku. Feudální horlivost, neúmorná ve svých pracech, 
neomezuje se jenom na zachovávající smysl barbara pro všechno římské. Zachycuje a 
opravuje neustále bajky a vše co jen může najít po Keltech a kdejaké zkazky Severu; z nich 
skládá nekonečnou literaturu básní, románů, popěvků, bájí, což vše by bylo nesrovnale 
krásné, kdyby jen forma odpovídala nesmírnému bohatství niternému. Dobírá se hloubky v 
teologických diskusích, těží z nich nové formule, rozšiřuje vědy matematické a pohružuje se 
do algebry. Setřásajíc jak jen může zálibu pro předpoklady v nichž si libovávala římská 
jalovost, cítí již tehdy potřebu dívat se na vše vlastníma očima a vše vlastníma rukama 
ohmatat dříve než se o něčem vysloví. Zeměpisné znalostí dobře k těmto záměrům se hodí a 
malá království 13. století bez hmotných prostředků, bez peněz a bez oněch nahodilých a 
ubohých vzruchů prospěchářských a ješitných, které za našich dnů o všem rozhodují, ale zpita 
náboženským nadšením víry a mladistvou vědychtivostí dovedou tato království najíti svého 
Plan-Carpina, Maundevillu, Marca-Pola a posílají po jejich stopách odvážné cestovatele do 
nejzazších koutů světa, do kterýchž nikdy ani Řeky ani Římany nenapadlo jít se podívat. 
  
   Tato doba zakusila zajisté veliká utrpení. Zda neobracíval tenkráte mnohdy v zoufalství 
smrtící zbraň proti sobě utiskovaný nevolník, oloupený šlechtic, zajatý král? Ještě však 
horším osudem se zdají být stíhány politováníhodné národy degenerované a křížené, které nic 
nechtíce, nic nemilujíce, nic nemohouce, nevědouce kudy kam v lůně třeštících zábav 
utuchající civilizace, pozorující s ponurou lhostejností Apiciovu sebevraždu.  
 
   Leč rozšíření království prvých králů z rodu Valois na jih zároveň dopomohší značně ke 
vlivu živlu galsko-římanskému, připravilo a začalo se 14. stoletím velikou bitvu, která pod 
pláštíkem válek anglických znovu mířila proti živlům germanizovaným. Feudální 
zákonodárství, ztěžující čím dále tím více povinnosti majetníků půdy vůči kralovládě při 
ubývajících právech, prohlásilo brzy s úplnou otevřeností, že jsou mu milejší ještě čistší 
nauky římské. Veřejné mínění a mrav přiklánějící se k této snaze, daly smrtelnou ránu 
rytířství, přetvářejíce proti němu veškeré pojmy o cti a ctnosti šlechtické.  
 
   Čest býva1a druhdy u arijských národů naukou o povinnosti, shodující se s důstojností 
bojovníka; tak tomu bývalo ještě u Angličanů a u Němců. Je otázka zda pod pojmem čest 
bezprostřední šlechtic císařství a nájemce dvorů Tudorských nevyrozumívali zvláště vysokou 
povinnost uchovat si svoje výsadní práva proti mocným útokům. Rozhodně měli za to, že vůči 
nikomu nebyli povinováni nějakou obětí. Oproti tomu francouzský šlechtic musil přiznat, že 
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přesné závazky jej měly k tomu, aby vše obětoval králi, své statky, zdraví, život, svobodu. 
Šlechtictví u něj záleželo v úplné oddanosti. Tato nauka jako všechny, které se nesou k 
absolutnu, měla svoji krásu, svoji velikost. Byla zkrášlena největší srdnatostí; leč ve 
skutečnosti všechno to byla jen germánská omítka na myšlenkách císařských; její pramen, 
chceme-li jej hledat důkladně, nebyl daleko od nápadů semitských a šlechta, přijímajíc ji 
konečně, měla upadnout do zvyklostí úplně blízkých poddanství. 
  
   Veřejné mínění jí nenechalo volbu. Kralovláda, zákonodárci, měšťanstvo, lid, všichni si 
představovali šlechtice nerozlučně oddaného tomu pojmu cti, který byl vynalezen. Tak 
ozbrojený statkář už nebyl nadále základem státu; ještě nejvýše byl snad jeho oporou. A skoro 
se snažil aby byl hlavně jen jeho ozdobou. Není třeba podotýkat, že když se nechal takto 
degradovat, bylo to z toho, že už jeho krev nebyla dostatečně čistá, aby se její hlas ozval proti 
bezpráví, jež se mu tu dělalo a aby mu dodala dostatečně sil pro obranu. Třebaže byl méně 
romanizován nežli měšťan a ten zas méně než lid, byl přece jen postižen mnoho; jeho snahy 
množstvím energie, kterou tu možno zjistit svědčí o tom, v jaké míře v něm ještě tkvěly 
etnické příčiny jeho bývalé povýšenosti. V těch krajích, kde bývala původní sidliště Franků se 
odpor rytířstva ještě vyznamenal nejvíce. Konečně prodlením doby kromě těch nějakých 
lehkých odstínů jednotný pokryv podrobeno sti se rozprostřel všude a římanství se začalo 
objevovat skorem rozeznatelné tak, jak 15. století končilo. 
  
   Jižní a střední Italie byly asi na stejné vývojové úrovni jako pokleslá Lombardie. Vzájemné 
vztahy, které Lombardie mívala před několika stoletími se Švýcary a s jižní Galií, byly velmi 
uvolněny; Švýcarsko se spíše klonilo k porýnskému Německu a galský jih ke středním 
provinciím. A co bylo poutem při takovém sbližování? Římanský živel zcela jistě, ale v tomto 
složitém živlu to byla galská podstata, která se objevuje po jeho boku. Důkazem toho je, že 
kdyby semitizovaná část se byla za těchto okolností uplatnila, tu by Švýcarsko a jižní Galie 
byly bývaly utužily vztahy s Italií, místo aby je uvolnily.  
 
   Celé Německo podrobené témuž keltickému vlivu hledalo jednotu a sbližovalo úžeji svoje 
zájmy, druhdy tak ojedinělé. Živel romano-galský při svém znovuvzkříšení s nemnohými 
obtížemi se řadil k živlům slovanským už podle dávných analogií. Skandinávské země 
věnovaly více pozornosti zemi, která měla drahně času navázat s nimi postačitelné významné 
etnické vztahy negermánské. Uprostřed tohoto vzájemného sbližování ztratily kraje porýnské 
svoji svrchovanost a nemohlo ani být jinak, protože u nich živel galský teď převládal. Cosi 
přihroublého a všedního, co nepatřilo ani k živlu germánskému ani ke krvi hellenizované, se 
vsáklo do všeho. Rytířská literatura vymizela z hradů, které stojí nad břehy Rýna; byla 
nahrazena skladbami rýpavě posměšnými, hrubě oplzlými, tupě groteskními, jak je znávalo 
městské obyvatelstvo. Celé Německo bylo schopné závodit co do vlastností s městy 
Porýnskými v této nové fázi civilizace, na jejímž štítě byl napsán rýpavý humor. Sasko, 
Bavorsko, Rakousko, ano i Brandenburg byly na stejné úrovni, kdežto se strany jižní - 
Burgundsko tu bylo spojem - celá Francie, jejímuž duchu přišla na chuť Anglie, se cítila v 
dokonalém souladu co do nálady se svými severskými a západními sousedy, od nichž 
dostávala asi tolik, kolik sama jim poskytovala. 
  
   Také Španělsko bylo postiženo oním všeobecným přizpůsobováním pudů, které právě po 
řadě dobývalo celý Západ. Až dosud si nikdy tato země nevypůjčovala ničeho od svých 
severských sousedů, leda že to co si vypůjčila, přepracovala takřka úplně po svém, což bylo 
jediným prostředkem, aby to bylo přístupné zvláštnímu vkusu jeho lidu tak nezvykle 
kombinovanému. Pokud gotský živel měl nějakou sílu na vnějšek zjevnou, vztahy 
poloostrova iberského bývaly alespoň tak časté k Anglii jako ke Francii, ale vždy jen 
prostřední. Když v 16. století živel římsko-semitský nabyl moci, rozumělo si království 
Ferdinanda nejlépe s Italií a s jižní Italií, jakkoli tu byly i vztahy k Francii přes Roussillon. Na 
tomto poloostrově stejně jako na poloostrově italském se neujal triviální duch měšťanstva 
severského; nicméně projevil se tam také, ale méně energicky a s jakousi nabubřelostí 
semitskou, ale se zvláštní místní vervou, která neměla svalnatou sílu germánskou, která však s 
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jakýmsi afrikánským rozechvěním ještě působila dost významné věci. Přes všechny tyto 
zbytky originality cítíme dobře, že Španělsko ztratilo nejlepší část svých gotských sil, že 
pocítilo tak jako všechny ostatní země vliv znovuvzkříšení románství už tím, že vystoupilo ze 
svého osamocení. 
 
   V této renesanci, jak to bylo správně nazváno, v tomto vzkříšení římanského podkladu, kde 
politické pudy Evropy se jeví tím ohebnější, čím se blížíme více k prostředí národů 
pozbavených pudů germánských, nalézáme méně odstínů ve stavu osob, větší soustředění sil 
vládních, více volnosti pro poddané, zvětšený zájem pro blahobyt a přepych, zkrátka více 
civilizace podle nové módy. Italie jakožto celek byla tu poznovu uznána za prototyp, podle 
nějž se každý měl řídit jak jen mohl. Řím nastoupil na prvé místo. Oproti tomu Kolín nad 
Rýnem, Mohuč, Treves, Strassburg, Liege, Gand i Paříž samotná, všecko to města druhdy 
obdivovaná, se měla spokojit s úlohou pouhých napodobovatelú více nebo méně šťastných. 
Každý se zaklínal jenom jménem Latinů a Řeků, arci Řeků myšlených ve smyslu latinském. 
Nenávist proti všemu, co vybočovalo z tohoto okruhu rostla; nechtělo se už uznávat ve 
filosofii, v poezii ani v umění, co mělo tvar nebo formu Germánů; byla to krutá a nelítostná 
křížová výprava proti všemu, co se vytvořilo za tisíc let. Ledva že se něco prominulo 
křesťanství. 
 
   Ale i když se Italii podařilo udržet se příkladem v čele této revoluce po několik let, když 
ještě nešlo o vytvoření něčeho v oboru rozumovém, nepodařilo se jí to, jakmile nevyhnutelná 
logika lidského ducha chtěla přejíti od pomyslnosti k praktickému provedení sociálnímu. 
Také Italie tak vychvalovaná se znovu stala příliš římanskou; sešinula se ihned k nicotnosti, 
podobné nicotnosti ve 4. století, a Francie, její nejbližší příbuzná, pokračovala podle 
druhorozenství v úloze, kterou její starší sestra nemohla splnit. Francie šla do díla s živostí, 
kterou nikdo jiný nemohl mít. Usměrnila a odpravila mistrovsky do lůna nesmírných zmatků 
všech etnických živlů vysoké sociální posice, jichž její bezbranná nesoudržnost a její 
rozdrobení jí s dostatek poskytovaly. Věk rovnosti přišel pro většinu národů evropských; 
ostatek však tíhnul nadále k témuž cíli a to tak rychle, jak jen fyzická konstituce rozličných 
skupin to dovolovala. To je stav Evropy v padesátých letech minulého století. 
  
   Až dosud jsem používal bez jakýchkoli úzkostlivých pochybností slova římský, římanský, 
románský pro označení stavu, ke kterému se navracejí národy západní Evropy. Ale, aby bylo 
jasno, dlužno doložit, že pod tímto výrazem se nemá rozumět situace totožná se situací v 
některém údobí starého vševládného světa římského. Podobně jsem pro vyjádření příslušná 
používal i slov semitský, hellenistický, abych přibližně vymezil povahu míšení, ke kterým 
nějaký stav tíhnul, uváděje předem, že nejde o rasová míšení úplně podobná oněm, která 
druhdy bývala ve světě asyrském a v územních polohách syro-makedonských; podobně tedy 
zde nebudiž zapomínáno, že římanství (románství) moderní má etnické odstíny, které mu jsou 
vlastní a tudíž vyvíjí schopnosti starým dobám neznámé. Společné je jim založení úplně 
stejné, nepořádek ještě větší, rostoucí přizpůsobování veškerých zvláštních schopností 
nesmírným štěpením skupin původně vyhraněných; to také vede stále naše společnosti k 
napodobování císařského vesmíru římského; ale všem je nám vlastní to, že ve kvasu prvků 
naší krve působí ještě mnoho drtě germánské způsobem prazv1áštním a různým podle toho, 
zda tento zjev pozorujeme na severu nebo na jihu; zde u Provensalů působí jako leptavé 
rozpustidlo; na severu oproti tomu u Švédů působí zbytkem energie, která vyložené upadání 
zpožďuje. 
  
   Toto hnutí, působící od jihu k severu, uvedlo davy poloostrova italského do stavu velmi 
blízkého onomu stavu, ve kterém byli předkové Italů ve 3. století našeho letopočtu až na 
některé podrobnosti, jež jsou jiné. Hornoitalské kraje vyjma některé kraje Piemontu - se 
mnoho od ostatní Ita1ie neliší. Španělsko, prosyceno příměji živly semitskými, se těší ve 
svých plemenech jakési poměrné jednotnosti, v níž etnický nelad je méně nápadný, ale kde 
ani zdaleka se na povrch neprodírají schopnosti mužské nebo užitkářské. Jihofrancouzské 
provincie jako by ani nebyly; na středo francouzské kraje a východ Francie s jihozápadem 
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Švýcarska působí i jih i sever. Rakousko let padesátých udržuje jak může u vědomí své 
situace, kterou by bylo možno nazvati vědeckou, převahu živlů teutonských, kterou vykonává 
vliv na své národy slovanské. Řecko a Turecko jsouce slabými státy vůči Evropě západní, 
mají z nehybného sousedství Anatolie jakýsi zbytek poměrné energie, pochodící z příměsu 
germánského, jenž v různých dobách středověku sem byl přinešen. Tože lze tvrdit o malých 
státech na Dunaji s tím toliko rozdílem, že u nich pochází trochu arijské příměsi, jež jimi jaksi 
poněkud hýbe, z dob daleko starších a že u nich etnický nepořádek je ve svém nejbolestnějším 
údobí. Carství ruské, země přechodná mezi národy žlutými, semitskými a jihorománskými na 
jedné straně a mezi Německem na druhé straně nemajíc stejnorodosti, vždy dostávalo jenom 
málo přínosů ušlechtilé podstaty a může se povznést jenom k nedokonalým napodobováním 
příkladů a vzorů, vypůjčených od odrůdy hellenské, italské, francouzské stejně jako k 
napodobení pojmů a názorů německých. Ale tato napodobení sotva jdou hlouběji než do 
pokožky národních davů. 
  
   V celku největší nadbytek života, nejznačnější nakupení sil je nyní soustředěno v zápase s 
nevýhodami proti nepochybnému vítězství románského živlu v pořadí území rozložených na 
ideální čáře, jdoucí od Tornea přes Dánsko, Hannover, sestupující k Rýnu, jdoucí blízko jeho 
pravého břehu až po Basilej, zasahující Elsas a Horní Lotrinsko, přitiskující se k toku Seiny, 
sledující ji až k ústí, procházející Velkou Britanií a dostihující Islandu. 
  
   V tomto pásmu ještě jsou trosky živlu arijského, byť i znetvořené, obnažené, nepochybně i 
zvadlé, ale přece ne úplně přemožené. Tam také jedině bije srdce společnosti lidské a tedy 
také srdce civilizace. Až posud nebyla tato situace nikdy rozebrána, pochopena a vyložena; 
ale cítí se povšechně v inteligentních hlavách. Tak dalece se cítí, že mnozí myslitelé ji volí za 
svoje východisko pro úvahy o budoucnosti. Vidí již v dálce dny, kdy ledy smrti pokryjí kraje, 
které jsou nám dnes nejmilejší, nejrozkvetlejší; a předpokládajíce tuto dobu bližší nežli 
skutečně je, hledají místo, kde lidstvo by mohlo podle jejich přání zahájit nové období vývoje 
s novým životem. Úspěchy amerických států se zdají předpovídat toto nevyhnutelné údobí. 
Na Západním světě, myslí oni, vypučí národy, které dědíce veškery zkušenosti minulosti, 
obohatí nás a uskuteční dílo, o kterém se světu ještě nesnilo. 
  
   Probereme tento námět a zajímavosti, které v něm tkví. Důkladným zkoušením různých 
plemen, jež obývají nebo obývaly oblasti americké, najdeme důvody k zavržení nebo přijetí 
podobné myšlenky. 
 
 
 

KAPITOLA  VII. 
 

AMERIČTÍ  DOMORODCI 
 

   Roku 1829 neměl Cuvier ještě postačitelně zpracovánu látku tak dalece, aby mohl podat 
svúj názor o rasové povaze domorodých národů Ameriky a neuvádí je v příslušných 
seznamech. Skutečnosti od té doby zjištěné a sestavené dovolují nyní uvést již něco 
odvážnějšího. Jsou-li takové skutečnosti četné, stávají se přesvědčivými a i když žádná z nich 
nepřináší úplnou jistotu, naprosté tvrzení bez námitky, přece jenom celek dovoluje utvolit z 
nich jakousi úplně pozitivní základnu. 
  
   Nikdy už se nebude moci vyskytnout etnolog jen poněkud odborný, který by tvrdil, že 
domorodci američtí jsou čistým plemenem a který by je jmenoval rudou odrůdou. Od 
severního pólu až k Ohňové zemi všecky možné odstíny barev pleti se projevují, kromě 
úplného negra z Konga a bělorůžového Angličana; vyjma tyto dvě barvy pleti se vidí zvláštní 
druhy všech ostatních. Domorodci podle své národnosti se jeví hnědými do olivova, tmavě 
hnědými, bronzově hnědými, bledě žlutými, hnědožlutými, rudými, bílými atd. Stejně rozliční 
jsou i postavou. Mezi postavou ne sice obrovitou, ale přece jen vysokou takového Patagonce a 
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drobnou postavičkou Changa je přemnoho velikostí. Rovněž i poměry tělesných částí 
vykazují podobné rozdílnosti: některé národy mají hrudník velmi dlouhý, jako kmeny na 
pampách; jiné krátký a široký, jako obyvatelé And. Podobně je tomu s velikostí a tvarem 
hlavy. Fyziologie tedy nám nepodává žádného prostředku pro stanovení jednotného typu mezi 
národy americkými. 
  
   Obrátíme-li se na jazykozpyt, výsledek je týž. Dlužno však tu přihlédnout blíže. Většinou 
každé z nářečí má nějakou svou nepopiratelnou originalitu v částech lexikologických; po této 
stránce jsou si cizími jedno druhému; ale mluvnická soustava zůstává všude stejná. 
Pozorujeme v ní význačný rys náchylnosti k aglutinaci, k přilepování slov na sebe, i k 
přilepování celých vět, takže jich několik tvoří jenom jedno slovo, což je schopnost skutečně 
velmi pozoruhodná a obzvláštní, ale která nám nikterak nedopomůže k jednotnosti 
amerických plemen a to tím méně, že tu není pravidla bez vyjimek. Proti tomuto pravidlu lze 
postavit othonis, nářečí velmi rozšířené v Novém Španělsku, jež svou čistě jednoslabičnou 
strukturou se odráží od splývavých náklonností nářečí okolních. Snad se později přijde na to, 
že americká nářečí nejsou odvozena od jednoho typu ani nevyšla z jediného principu. 
  
   Není tedy možno zařadit mezi hlavní roztřídění lidstva tak zvané plémě rudé, jež, jak patrné, 
se vyskytuje pouze ve stavu etnického odstínu jen jako výsledek určitých kombinací krve a 
jež by mohlo být vzato jedině za pododrůdu. Přijměme tedy za prokázáno s Flourensem a 
Garnotem, že v Americe není domorodé rodiny odlišné od oněch, jež bydlí na ostatních 
částech zeměkoule. Ale i když je otázka takto zjednodušena, zůstává přes to dost složitou. 
Přijmeme-li, že netvoří druh pro sebe, tisíc pochybností se zdvíhá stran způsobu, jak Indiány 
napojit na typy starého světa. Pokusím se co nejlépe osvětlit ony tmy, a abych k tomu dospěl 
obrátiv metodu, které jsem právě použil, budu zkoumat, zda vedle hlubokých rozdílností, 
stavících se proti vybadání zvláštní jednotnosti není snad také podobností, které prozrazují v 
jejich organizaci jeden nebo dva etnické prvky podobné. Není třeba dokládat, že existuje-li 
něco takového, že to mohou být podobnosti v rozličných způsobech a nikdy úplné. 
  
   Rodina černá a bílá se nikde v čistém stavu v Americe nevidí a je nesnadné zjistit, že by tu 
byly bývaly, nebo aspoň významnou měrou. Ne tak tomu je však s typem finským; je 
nepopiratelně v jistých národech severozápadu jako jsou Eskymáci. Jeto tedy spojka mezi 
národy starého a nového světa; bude tu tedy nejlepší východisko pro úvahy. Opustíme-li 
Eskymy, docházíme na jih od nich ke kmenům, nazývaným pravidelně rudochy k Šinůkům, 
Leni-Lenapům, Siuxům; to jsou národy, jež mívaly svého času čest být považovány za 
prototyp amerického pračlověka, jakkoli ani početností ani významností své organizace 
sociální neměli na něco takového nároku. Bez obtíží je tu zjistitelný úzký vztah mezi nimi a 
Eskymáky, tedy mezi nimi a národy žlutými. Co se týče Šinůků, není věc ani na okamžik 
pochybná; co se týče ostatních se věc vyjasní nebudeme-li je porovnávat, jak se to často 
dělávalo, s malajským Číňanem z jihu Nebeské Říše a srovnáme-li je s Mongoly. Pak 
najdeme pod měděnou pletí Dakoty zřejmě žlutý základ. Uvidíme tu skoro úplnou 
bezvousost, černé vlasy, uschlou a strohou povahu, řídké nevýrazné svalstvo, neobyčejně 
malé oči a skoro pošikmené. Ale dlužno věc brát opatrně, protože tyto finské znaky se 
nevyskytují nikde u těch rudých kmenů, které se vyznačují čistotou. 
  
   Od krajů na Misuri sestupujeme k Mexiku, kde se tyto charakteristické znaky jeví ještě 
pozměněnější, nicméně přece jen rozeznatelné pod pletí daleko bronzovější. Tato okolnost by 
mohla posuzovatele mýlit, kdyby náhodou, velmi vzácnou při studiu amerických pradějin 
historie sama nepotvrzovala příbuzenství Aztéků a jejich předchůdců Toltéků s hordami lovců 
černochů v Kolumbii. Od této řeky přišli k jihu přistěhovalci jedněch jako druhých. Tato 
zkazka je jistá: srovnání jazyků to úplně potvrzuje. Tedy Mexikáni jsou spojeni se žlutým 
plemenem prostřednictvím Šinůků, ale se silnějším přimíšením nějakého cizího prvku. Na jih 
od šíje panamské začínají dvě veliké rodiny, které se dále dělí na sta národů, z nichž některé 
takřka úplně vymizelé se cvrkly až na nějakých dvanáct nebo patnáct jedinců. Jedna z těchto 
rodin je na pobřeží Tichého oceánu a druhá, prostírajíc se od zálivu Mexického až k Rio de La 
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Plata, pokrývá Brasilii jako druhdy pokrývala i Antily. Do prvé skupiny náležejí Peruánci. Ti 
jsou nejhnědější, nejbližší černobarevným z celé pevniny a také mají nejméně povšechných 
vztahů k plemeni žlutému. Jejich nos je dlouhý, vyčnívající, silně orlí; čelo ubíhající, lebka na 
spáncích stlačená, poněkud jehlanovitá, při tom však se pozorují mongolské znaky v šikmém 
postavení očí, ve vyčnělých lících, v černých plihých hrubých vlasech. To stačí pro vzbuzení 
bdělosti a k upozornění na to, co se bude vyskytovat u druhé skupiny jižní, jež zahrnuje 
všecky skupiny guaranské. Zde finský typ vystupuje patrně a jasně. 
  
   Guaraniové, neboli Karibové či Karaibové, jsou celkem žlutí tak dalece, že nejpovolanější 
pozorovatelé neváhali srovnávat je s národy východního pobřeží Asie. Takový je názor 
Martiniho, Erbignyho, Prescotta. Co do útvaru tělesného rozmanitější snad nežli ostatní 
skupiny americké jsou barvy žluté, poněkud míšené s velmi světle hnědou, svědectví to, 
mimochodem řečeno, že se přistěhovali od severovýchodu a že jsou příbuzni s Indiány 
Spojených států; jsou tělesně velmi statní; mají čelo ubíhavé, tvář plnou, okrouhlou, nos 
krátký, úzký (obyčejně silný), oči velmi často šikmé, vždy u vnějšího koutku ponazdvižené, 
rysy zženštilé. 
  
   Doložím k této citaci, že čím více se blížíme k východu, tím pleť Guaranů se vzdaluje od 
obvyklé narudlé žlutě. Tedy fyziologie nám praví, že národy Ameriky mají ve všech šířkách 
společný základ úplně mongolský. Jazykozpyt a psychologie nám tento názor potvrzují. 
Přihlédněme k jazykozpytu. Americká nářečí, jejichž lexikografické rozdílnosti a gramatické 
shody jsem právě vytknul, se liší podstatně od nářečí východoasijských; to je pravda. Ale 
Prescott dokládá bystře a moudře jako vždy; že stejně se liší i mezi sebou a že kdyby tento 
důvod postačoval k zamítnutí jakékoli příbuznosti domorodců Nového Světa s Mongoly, bylo 
by nutno takový důvod připustit i pro oddělení jednotlivých těchto národů od sebe vzájemně, 
což by bylo nemožné. A potom othonský jazyk odporuje vůbec takovémuto názoru. Vztah 
tohoto jazyka k jednoslabičným jazykům východní Asie je do očí bijící; filologie tedy nebude 
moci, přes veškeré nejasnosti, přes veškeré pochybnosti, jež ještě věda rozřeší jako již 
rozřešila tak mnohé, odepřít souhlas k tomu, že americká nářečí nejsou nijak protichůdná v 
nynějším svém stavu (jakož i skupina jimi mluvící) s plemenem finským, třebaže jsou velmi 
zkažené cizími příměsky a dlouhou vnitřní přetvorbou. 
 
   Pokud jde o intelektuální založení této skupiny, podává několik charakteristických 
zvláštností, jež se dnes dají snadno odčlenit od zmatku různých jiných sklonů. Abych se 
přidržel střízlivé pravdy, nebudu tvrdit ani příliš mnoho dobrého ani zlého o amerických 
domorodcích. Někteří pozorovatelé je líčí jako vzory hrdosti a neodvislosti a odpouštějí jim z 
tohoto důvodu trochu toho lidožroutství, Jiní oproti tomu, vykřikujíce plamenné proslovy 
proti této neřesti, vytýkají tomuto plemeni, jež je jí postiženo, obludné vyvinutí egoismu, z 
nějž prýští nejdravější zvyky. 
 
   I když máme nejlepší vůli zůstat nestrannými, nemůžeme pominout, že přísný názor má na 
oporu názory dávných dějepisců Ameriky. Očití svědkové překvapení chladnou a neúprosnou 
ničemností těchto divochů, jež jinak líčí jako šlechetné a skutečně hrdé, jsou toho názoru, že 
jsou potomky Kainovými. Považovali je vždy za daleko horší než všechny z lidí, a měli 
pravdu. Nekárejme takového Amerikána - mezi ostatními rody lidstva - proto, že požírá svoje 
zajatce nebo že je mučí promyšleným způsobem. Všecky národy to dělávaly nebo ještě to 
dělají a liší se od něj a mezi sebou v této příčině jenom pohnutkami, které je vedou k takovým 
násilnostem. Dravost a krvežíznivost Amerikána se vyznačuje oproti nejvzteklejší 
krvežíznivosti negra a proti nízké krutosti Čuchonce základní necitelností a dlouhým trváním 
záchvatu, jenž potrvává po celý život. Řekli bychom, že jistě v něm není vášně, tak se dovede 
umírnit, tak zapírat, skrývat všem zrakům nenávistný oheň, jenž jej niterně ztravuje; ale jistěji 
ještě nemá slitování, jak tomu nasvědčují vztahy, jež má k cizincům, ke svému kmeni, k 
rodině, ke svým ženám, a i ke svým dětem.  
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   Prostě americký domorodec, odporný svým asijským bližním, se jim podobá jen měrou 
svého osobního užívačství. Co považuje za patřící do tohoto oboru? Jen věci čistě hmotné. 
Nemá smyslu pro krásno, ani pro umění; je velmi skromný ve většině svých žádostí, omeziv 
je na nejnutnější potřeby tělesné. Jídlo je pro něj veledůležité, šatění je už méně důležité i ve 
studených krajinách. Ani pojmy studu, bohatství, touhu po krášlení mnoho nezná. 
  
   Ale není to nedostatkem inteligence; má ji, ale jen pro svoje sobectví. Jeho hlavní politickou 
zásadou je neodvislost, ale ne snad neodvislost jeho kmene nebo národa, nýbrž jeho vlastní 
neodvislost, neodvislost jedince. Poslouchat co nejméně, aby nebyl nikterak zkrácen na svém 
povalečství a na svých zálibách, to je hlavní starost jak Guarania tak Šinůka. Všecko, o čem 
se říká, že lze rozpoznat v ušlechtilém indiánském charakteru, pochází z této okolnosti. 
Některé místní příčiny tu byly u různých kmenů, které vyvolaly nutnost, ano nezbytnost 
ustanovit náčelníka; tož se přijal někdo za náčelníka; ale dala se mu moc jen ta nejmenší a ta 
pocházela od poddaných. A pak z takovéto autority se mu upírají ještě i drobečky. Tato moc 
se mu uděluje jenom dočasně a zase se mu odejímá kdy se komu zachce. Američtí divoši jsou 
do krajnosti republikány. 
  
   V takovéto situaci talentovaní lidé nebo ti, kteří si myslí, že jsou talentovaní, ctižádostivci 
všeho druhu používají své inteligence - a uvedl jsem, že inteligenci mají - k tomu, aby 
přesvědčili svůj pronárod o tom, že jejich soupeř je k ničemuž, a o tom, že oni sami jsou 
schopni; a poněvadž je tu nemožno vytvořit nějakou řádnou stranu z těchto rozjivených a 
roztříštěných jednotlivců, je třeba je přesvědčovat denně a neustále výmluvností, aby se 
udržel takový slabý a dočasný vliv, jediný to úspěch, ve který lze u nich doufat. Odtud ta 
manie stálého žvanění a kvákání, Jež se tak napádně a nečekaně odráží od jejich přirozené 
mlčelivosti. Ve svých rodinných shromážděních a i při orgiích, když nejde o žádný osobní 
zájem nikdo ani nemukne. 
  
   Podle toho, co se nazývá užitečným (to jest mít co jíst a zápolit s nečasem) a podle toho, co 
znamená zachovat neodvislost - ne pro nějak užitečný intelektuální účel, ale pro popuštění 
smyslným náklonnostem - a podle lhostejné studenosti ve vztazích k bližnímu mám důvod k 
tomu, abych v nich rozpoznával převahu nebo aspoň základní existenci živlu žlutého. V tom 
spočívá ten typ východoasijský s tím jedině rozdílem, že u Asiatů příliv bílé krve poněkud 
obměnil tyto úzkoprsé vlastnosti. 
  
   Tak tedy psychologie a lingvistika a obzvláště fyziologie přesvědčují, že finská podstata je 
více nebo méně rozšířena ve třech velikých národnostních skupinách na severu, severozápadě 
a na jihovýchodě. Zbývá ještě nalézt, které etnické příčiny, pronikající tyto davy, pozměnily, 
přizpůsobily a zvrátily jejich charaktery skoro úplně tak, že se z nich vyvinuly skupiny skoro 
úplně osamocené. Abych dospěl k výsledku vhodně prokázanému, budu se nyní napřed 
zabývat vnějším charakterem a pak přejdu k jiným projevům etnického rázu. 
  
   Pozměnění žlutého typu příměsí prvků bílých jako u Slovanů, u Keltů, nebo i u Kirgizů má 
za výsledný typ člověka, jakého v Americe není. Ti z domorodců, kteří se přibližují co do 
zevnějšku nejvíce našim národům galským nebo vendským, jsou Čerokézové, ale i tak není 
možno se v nich mýlit. Když je žlutý míšen s bílým, tedy bílý udává ráz pro poměr údů; útvar 
obličeje však ovlivňuje méně a jenom po někud mírní finský výraz. A právě typem obličeje 
Čerokézové se podobají Evropanům. Dokonce tito divoši nemají ani oči tak štěrbinovité ani 
tak šikmé a malé jako je mají Bretoňci a většina východních Rusů, jejich nos je rovný a 
podstatně se liší od plochého, tvaru, jejž nic nesmaže u míšenců běložlutých. Není tu důvodu 
k domněnce, že by jejich prvky finské byly ovlivněny původně nějakým míšením s 
ušlechtilou odrůdou. 
 
   Vyslovuje-li se fyzické zjištění takovýmto způsobem o této věci, udává za to důrazně i 
přítomnost příměsů černých. Krajní odrůdy typů amerických se shodují nápadně s 
přerozličnými typy, jež snadno můžeme nalézt mezi národy polynézskými a mezi Malajci z 
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jihovýchodní Asie. Přesvědčíme se o této souvztažnosti více, zdržíme-li se tu poněkud déle. 
Objevíme v amerických oblastech přesné protějšky k severnímu Číňanu, k Malajci z 
Celebesu, k Japonci, k Matabulajci z ostrovů Tonga, ano i k Papuánu v typech severního 
Indiána, Guaraniho, Aztéka, Quišny, Kafusa. Čím více sáhneme k odstínům, tím více najdeme 
obdob; všechny se neshodují úplně dokonale, to se dá předvídat, ale naznačí aspoň zevrubně 
povšechné pouto, rozhodné pro srovnání tak, že se přesvědčíme zcela snadno o totožnosti 
příčin. U nejhnědějších jedinců nos bere na se podobu orlí a to mnohdy velmi výraznou; oči 
jsou tu docela rovné nebo skoro rovné; někdy čelist bývá vyvinutá vpřed, ale to dost zřídka. 
Čelo není vůbec klenuté, nýbrž ubíhavé. Všecky tyto znaky souborně poukazují na příměs 
černou do podkladu mongolského. Takto celek domorodých skupin americké pevniny zapadá 
do souboru národů malajských, pokud se tohoto výrazu dá použít na různě odstupňované 
produkty míšení finského živlu se živlem tmavé pleti, což ostatně nikdo nepopírá pro rodiny, 
které se rozprostírají od Madagaskaru k Markézám a od Číny k ostrovům Velikonočním. 
  
   A ptáte se, kterakými prostředky došlo ke spojení mezi dvěma velikými typy černých a 
žlutých na východě západní polokoule? Je snadné, přesnadné uspokojit ducha v této příčině. 
Mezi Madagaskarem a prvním ostrovem malajským, Ceylonem, je nejméně 12°,26 kdežto 
však mezi Japonskem a Kamčatkou a od pobřeží Asie k pobřeží Ameriky přes úžinu 
Beringovu vzdálenost je zcela nepatrná. Připamatujeme si, že na jiném místě tohoto díla 
přítomnost černých na ostrovech na sever od Japonska byla již uvedena pro dobu dosti 
pozdní. Jinak, když bylo národům malajským možno přeplouvat ze souostroví na souostroví 
až na ostrovy Velikonoční, nebylo potíží, aby nepokračovali až na pobřeží Čile, jež leží 
naproti nim a dospěli tam po trati, usnaděné ostrovy, rozesetými cestou (Sala, ostrov Sv. 
Ambrože, Juan Fernandez), čímž se zkracuje cesta na pouhých 200 mil mezi ostrovy. A my 
jsme viděli, že často námořními nehodami byly unášeny bárky s domorodci na vzdálenosti 
více jak dvojnásobné. Amerika tedy byla na západě přístupna na obou svých koncích. Jsou tu 
ostatně i jiné důvody, abychom nepochybovali o tom, že se skutečně stalo to, co prakticky 
možné bylo. 
 
   Protože nejhnědější domorodci sídlí na západním pobřeží, lze z toho odvozovat, že tam 
došlo ke hlavním svazkům černého živlu nebo spíše živlu tmavé pleti se základním živlem 
žlutým. Máme-li tento výklad, není nám třeba zabývat se výklady, opírajícími se o tvrzený 
vliv klimatický, abychom vysvětlili jak to přijde, že Aztékové a Quišnové jsou temněji 
zbarveni, jakkoli bydlí na horách poměrně chladných než brazilské kmeny, bloudící v 
rovinatých územích a po březích řek. Také se nebudeme zdržovat výkladem, že stín lesů, ve 
kterém takoví divoši bydlí je příčinou, že mají zachovalejší pleť. Národy západního pobřeží 
mají pleť nejhnědější proto, že jsou nejvíce prosyceni krví tmavé pleti se zřetelem na 
souostroví Tichého oceánu. To také dotvrzuje psychologie.  
 
   Vše, co bylo svrchu uvedeno o povaze lidu amerického, se shoduje s tím, co se ví o 
hlavních sklonech plemene malajského. Naprostá sobeckost, nedbalost, lenost, chladná 
krutost, tento základ mravů mexikánských, peruánských, guaránských, huronských zdá se, 
jako by byl načerpán z typů, jež se vyskytují u národů australských. Vidíme tam také jistou 
zálibu v užitečném (skromně pojímaném), inteligenci praktičtější nežli u negra a vždy vášeň 
po osobní svobodě. Poněvadž jsme viděli v Číně míšeneckou odrůdu vyšší než je odrůda 
temné pleti a než odrůda žlutá, vidíme také národy americké mužštější nežli jsou kmeny 
pevniny africké. Snad se u nich mohly vyvinout pod vyšším vlivem jako jinde u Malajců na 
Jávě, na Sumatře, na ostrově Bali civilizace pomíjející sice, ale přece jen hodnotné. 
  
   Civilizace, ať byly příčiny jejich utvoření jakékoli, měly jiskru nutnou k ustavení vždycky 
jen tam, kde rod malajský, mající převahu živlů tmavých, byl tvárlivý a nejméně vzpurný. Lze 

                                                 
26 Ve skutečnosti leží Ceylon o 30° východně od Madagaskaru a 20° severněji. 1° rovníkový = 111 
km. Ostrovy Sala, San Ambrosio, o nichž je dále zmínka, mají vzájemnou vzdálenost podstatně větší 
než předpokládá autor, totiž jsou od sebe vzdáleny 2600 km. Pozn. překl. 
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se tudíž nadít, že se najdou na místech, nejbližších souostroví tichomořskému. Tato 
předpověď nebyla zklamána; skutečně se vyskytují na pobřeží mexickém a peruánském. 
Nelze přejít mlčením předsudek, společný všem plemenům americkým, navazující na etnický 
názor. Domorodci všude považují ubíhavé a nízké čelo za zvláště krásné. Na mnohých 
místech neobyčejně vzájemně vzdálených, jako na březích Kolumbie a ve staré zemi Aymarů 
peruánských se užívalo nebo se ještě užívá pro docílení tohoto tak váženého znetvoření 
zvláštního svěráku z tkanic, jež se pevně dotahovaly na mladých lebkách malinkých dětí. 
  
   Tento zvyk není jen zvykem v Novém světě; i starý svět něco takového vídal. U některých 
národů hunských původu částečně cizího, krve nemongolské, užívali rodiče téhož prostředku 
jako v Americe, aby přehnětli lebečku novorozeněte, a aby se jí tak dodalo umělé podobnosti 
s hlavami aristokratickými. Nu, a protože je nemyslitelno, že myšlenka o takovémto 
ubíhavém čele by mohla vyplynout z nějakého vrozeného pojmu o krásném utváření lebky, 
dlužno mít za to, že američtí domorodci byli přivedeni k nápadu na poopravení tělesného 
zjevu svých rozenců nějakým náznakem, jenž je měl k tomu, aby ubíhavá čela byla 
považována za jakýsi příznak sociální povýšenosti. Není tu pochybnosti, že to, co chtěli 
napodobovat, bylo jehlancové čelo malajské, útvar to lebečný, ležící mezi tvarem lebkou Fina 
a negra. Zvyk zplošťovat čela u dětí je tu tedy jedním důkazem navíc o malajské povaze 
nejmocnějších kmenů amerických; a usuzuji poznovu, že není amerického plemene ve 
vlastním smyslu slova, že tedy jsou domorodci této části světa plemenem mongolským, 
různým způsobem postiženým příměsem černých, ať už čistých nebo malajských. Tato část 
rodu lidského je tedy úplně mšenecká. 
  
   Ale co víc! Je míšenecká od nepamětných časů a není vůbec ani možné, že by kdy byla 
nějaká snaha po udržení rodové čistoty zneklidňovala tyto národy. Pokud se dá soudit z faktů, 
bohužel dosti novodobých, z nichž nejstarší sahají jen do 10. století našeho letopočtu, tři 
americké skupiny - kromě vzácných výjimek - nikdy si nedělaly nejmenších starostí nebo 
rozpaků s míšením krve. V Mexiku si upoutával vítězný národ podmaněnce tím, že si bral za 
manželky jejich dcery, aby tak zvětšil a utužil svoje panování. Peruacni hleděli tímto 
způsobem rozmnožovat uctívače slunce. Guaranové, stanovi vše si za hlavní pravidlo, že čest 
a sláva bojovníka záleží v tom, že má mnoho cizích manželek ve svém kmeni, sužovával i 
neustále svoje sousedy k tomu hlavnímu cíli, aby pohubivše muže a děti, si jejich ženy 
přivlastnili. Z tohoto zvyku pošel u nich dosti pitvorný případ lingvistický. Tyto nové 
manželky, přinesše do jejich kmenů svoje jazyky, vy tvořily tam v lůně národního nářečí 
ženskou část jazyka, kterou nikdy jejich manželé nemluvívali. Když se tolik míšení 
napojovalo na míšenecký již základ, přivodila se tím veliká etnická anarchie. Pozorujeme-li k 
tomu ještě, že nejnadanější skupiny americké, ony, jejichž žlutý podklad je nejvíce zatížen 
přínosem tmavé pleti, jsou přitom poníženě umístěny jen na nejdolejších příčcích žebříka 
lidstva, pochopíme, že jejich slabost nepochází od mladosti, nýbrž od sešlosti a že není pro ně 
nikdy žádné možnosti, aby se postavily proti útokům pocházejícím z Evropy. 
  
   Bude se zdát podivným, že se tyto kmeny vymykají obvyklému zákonu, podle nějž národy 
(i míšenecké) odmítají křížení, zákonu, kterému podléhají nejvíce rody, složené z nejhrubších 
prvků. Ale přílišný zmatek tu ruší takovýto zákon u nejsprostějších skupin stejně tak jako u 
nejušlechtilejších; viděli jsme četné toho příklady; a pozorujeme-li nekonečný počet svazků 
pronárodů amerických, nedivme se, jak jsou guaranské ženy z Brazilie lačné po pomilování s 
negrem. Právě to, že už tu není pražádného citu v poměru pohlavním, dokazuje nejlépe, na 
jaký hluboký stupeň sestoupily rody Nového světa po stránce zpustlosti etnické; to také je 
nejsilnějším důvodem k tomu, abychom připustili, že počátek tohoto stavu věcí leží v době 
pradávné. 
 
   Když jsme zkoumali příčiny prvotných stěhování bílého plemene na jih a na západ, zjistili 
jsme, že tato přemísťování byla dúsledkem silného tlaku, vyvozovaného na severovýchodě 
nesmírnými množstvími žlutých národů. Ještě před sestupem bílých Chamitů, Semitů a Arijců 
se vylila záplava Finů, nacházejíc málo odporu u černých národů v Číně, doprostřed nich a 
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došla tam se svými výboji velmi daleko a také arci se svým míšením. Při takovém pustošení 
bylo i přemnoho loupení. Následkem neúprosného zabírání zemí černé tlupy se roz utekly 
kam jen mohly. Jedny utekly do hor, jiné na ostrovy Formosu, Japonska, Yeso, na Kurily a 
jdouce pak za spoustami svých pronásledovatelů, přišly teď zase ony dobývat buď zůstavše 
čistými nebo smíšeny s krví útočníkú země jimi opuštěné na západě světa. Tam - v Americe - 
pak se spojily s opozdilými četami žlutých, kteří nešli s velikým stěhováním.  
 
   Ale cesta ze severní Asie na druhou pevninu byla plná obtíží, takže nebyla vábná; pak ještě 
veliké příčiny, jež vypudily z Ameriky nesmírná množství žlutých, nedovolily mnohým jejich 
kmenům, aby se udržely v jich dosavadních sídlech. Z těch důvodů obyvatelstvo zůstávalo 
vždy dost slabé a nepozdvihlo se nikdy z veliké nám neznámé katastrofy, která nutila tyto 
davy zde narozené k vystěhování. Byli-li snad Mexikáni nebo Peruáni dle názoru Španělů 
četní, oproti tomu našli Portugalci Brazílii málo obydlenou a Angličané když zabírali severní 
Ameriku měli před sebou jen rozptýlené bludné kmeny tratící se v samotách. Americký lid 
tedy je vlastně jen pořidlý potomek vyobcovanců a trosečníků. Jeho území tedy představuje 
obydlí opuštěné, příliš veliké pro ty kteří v něm bydlí a kteří se vltbec nemohou zvát přímými 
a legitimními dědici praprvotných pánů. 
  
   Pečliví pozorovatelé, kteří všichni souhlasně uznali u domorodců Nového světa smutné a 
nápadné znaky sociálního rozkladu, myslili většinou, že to byla agonie společnosti druhdy 
dobře ustavené, agonie staré inteligence, ducha vyžilého. Nikoliv! Byla to agonie krve 
porušené a k tomu ještě původně utvořené ze špatných prvků. Taková byla nemohoucnost 
těchto národů právě ve chvíli, kdy jejich národní civilizace je ozařovaly vším jasem, že 
neměly ani pojem o tom, co to je za zemi, na které žijí. Říše Mexika a Peru, tyto dva divy 
jejich genia se takřka vzájemně dotýkaly a nikdy nebylo možno objevit ani nejmenší stopu po 
nějakém vzájemném poutu. Jak se zdá, obyvatelé ani o sobě nevěděli. Při tom však hleděli 
rozšířit svá území, zvětšit jak jen mohli. Leč kmeny, které oddělovaly jejich hranice byly tak 
špatnými šiřiteli sociálních pojmů, že je nepropagovaly ani na nejmenší vzdálenosti. Obě 
společnosti tedy byly dvěma ostrovy, jež si od sebe nic nevypůjčovaly a nic si nepoučely. 
  
   Nicméně byly odedávna na místě vyrostlé a nabyly vší síly kterou kdy měly. Mexikáni 
nebyli prvými civilizátory svých krajin. Před nimi, to jest před 10. stoletím našeho letopočtu, 
Toltekové založili veliká sidliště na téže půdě a před Tolteky je zmínka ještě o věku Olmeků, 
kteří prý byli oněmi pravými budovateli velikých a úctyhodných staveb, jejichž trosky 
odpočívají v nejhlubších hvozdech Jukatanu. Nesmírné zdi, budované z ohromných kamenů, 
dvory úžasné rozlohy dodávají těmto monumentltm majestátního vzezření, k němuž přispívá 
velkolepá melancholie a rostlinné bohatství přírody. Cestovatel, který po mnoha dnech 
pochodu hustými panenskými pralesy Chiapy, jsa tělesně unaven obtížemi cesty, s duší ještě 
vyděšenou tisícerými nebezpečími s duchem nadšeným tím střídáním staletých stromů za 
sebou, jež se míha jí bez konce, jedny na stojatě, jiné zkácené, jiné ještě skrývající pod spletí 
lian prach zelené věkovitosti a jiskřících květů; uchem naplněným řevem dravých zvířat nebo 
šustěním plazů; když cestovatel překonav tolik vzruchů, přijde k těmto neočekávaným 
troskám lidské myšlenky, nezasluhoval by si tohoto svého osudu, kdyby mu jeho nadšení 
nepřísahalo, že před ním jsou nevídané krásy.  
 
   Ale když tento nadšený pozorovatel chladným duchem se probírá ve své pracovně v 
náčrtech a zápiscích, má za povinnost být střízlivým a po zralých uváženích jistě usoudí, že to 
není dílo národa umělecky založeného, ba ani dílo lidu velkoryse užitkářského, jež tu 
poznáváme ve zbytcích Mitly, Izalanky, Palequy, ve zříceninách údolí Oaxaka. 
 
   Skulptury, vytvořené na zdech jsou přihroublé, žádná vznešená umělecká myšlenka v nich 
nedýše. Nevidíme tu šťastnou apotheosu hmoty a síly jako bývala v dílech Semitů v Asyrii. 
To jsou jen všední úsilí o napodobení tvaru člověka a zvířat. Pocházejí z toho výtvory, které 
ani zdaleka nedostihují ideálu; a při tom ani nebyl k nim pohnutkou nějaký smysl pro 
užitečno. Mužská plemena si nedávají tolik práce s nahromaďováním kamenů, nikde nedávají 
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podnět k takovým stavbám potřeby hmotné. Ani v Číně není ničeho podobného; a když 
středověká Evropa budovala svoje katedrály, duch starého Říma již dal pro její práci pojem o 
tom co je krásné a vlohy pro plastická umění, jež bílá plemena si mohou osvojit, jež mohou 
dovést k veliké dokonalosti, na něž však sama od sebe nemohla připadnout. Je tu tedy 
negrovina v těch monumentálních výtvorech Jukatanu, ale negrovina, která, vydráždivši žlutý 
pud a vytrhnuvši jej z jeho zálib ploužících se při zemi, nedovedla mu dodat toho, co sama 
neměla, to jest vkusu, lépe řečeno tvořitelského vkusu. 
 
   Dlužno odvodit z pohledu na tyto památníky ještě jiný důsledek. Totiž ten, že malajský 
národ, jímž byly vybudovány, kromě toho, že neměl uměleckého smyslu, že byl národem 
výbojců, národem který měl k práci po ruce množství paží velikých spoust ujařmeného lidu. 
Jednolitý a svobodný národ nikdy nepomýšlí na takové výtvory; je-li duševně prostřední, 
potřebuje cizí umělce, aby je navrhli, a i když je dovede navrhnout, potřebuje cizince k 
provedení. V prvém případě je mu zapotřebí Chamitů, Semitů, arijských Indů, Germánů totiž 
k tomu, aby užil podob - u všech národů vžitých - pro bohy, polobohy, hrdiny, kněze, nebo 
všemohoucí šlechtice. V druhém případě tvůrčí mistři se nemohou obejít bez množství 
pomocníků, mají-li uskutečnit myšlenky svého genia. Pohled na zříceniny Jukatanu vnuká 
myšlenku, že smíšené národy této krajiny byly ovládány když tyto paláce budovaly plemenem 
míšeným jako byly sami, jenže o něco vyššími a zvláště více míšeným svazky s temnou pletí. 
  
   Toltekové a Aztekové se poznávají rovněž nevelikou šíří čela a olivovou pletí. Přišli od 
severozápadu, kdež dosud se nalézají jejich rodné kmeny v okolí Nootky; usadili se uprostřed 
domorodého lidu, který již znával panování Olmeků a naučili jej civilizaci jež je s to vyvolat 
náš obdiv tím, že zachovává po celý život charakter vyplývající ze života lesáckého po boku 
těch, jejichž život byl již rafinovaný, ježto měli města. Rozebíráme-li nádheru Mexika v době 
Azteků, vidíme tam skvostné budovy, krásné látky, elegantní a vybrané mravy. Ve způsobu 
vladařském zříme monarchickou hierarchii, míšenou s prvky kněžskými, jež se projevuje 
všude tam, kde lidový dav je ovládán národem vítězným. Zjišťujeme tam i vojenskou energii 
u šlechticů a vyslovené snahy pojímat veřejnou správu po způsobu žlutého plemene. Tato 
země také nebyla úplně bez literatury; nešťastnou náhodou španělští dějepisci nám nic 
nezachovali, co by byli doplňováním neznešvařili. Při tom se jeví čínský vkus v mravních 
nazíráních, v usměrňovacích naukách a v povzbudivé poesii Azteků stejně jako se tento vkus 
jeví i ve hledaných, převrácených a hádankovitých výrazech. Mexikánští náčelníci, podobni v 
tom všem americkým kacíkům, byli velcí mluvkové a pilně pěstovali nadutou, mlhavou a 
svůdnou výmluvnost, kterou Indiáni ze severních prérií znají a dobře praktikují k radosti 
romanopisců, kteří nám ji nyní popsali. Politická výmluvnost, prostá, tuhá, stručná, jsoucí 
pouhým výčetem skutečností a důvodů, zajišťuje úctu národu, jenž ji užívá. Takováto 
výmluvnost jest nástrojem moudrosti a svobody u Arijců všech věků, jako ještě u Dorů a ve 
starém státě latinského Říma. Ale výmluvnost zdobná, plná slov, pěstovaná jako zvláštní 
talent, vyzdvižená na úroveň umění, výmluvnost, jež se stává rétorikou, je něco zcela jiného. 
Nelze ji brát jinak než za výsledek přímého drobení myšlenek u některého plemene a za 
mravní osamocení, do nějž upadly všechny jeho mysli. To, že Mexikáni ctili tak výmluvnost 
je důkazem, že jejich aristokracie sama nebyla příliš soudržná, příliš jednolitá. Lid nesporně 
se nelišil v tomto ohledu od své šlechty. 
 
   Čtyři veliké kazy oslabují lesk civiliace Azteků. Pobíjení lidí při náboženských obřadech 
byla považována za jednu ze základen sociální organizace, za jeden z hlavních cílů veřejného 
života. Tato obvyklá krvežíznivost pobíjela bez výběru, bez rozpaků muže, ženy, děti, starce; 
pobíjela je hromadně a měla z toho nevyslovitelný požitek. Bylo by zbytečné uvádět tu rozdíl 
od obětování lidí, jak bylo prováděno ve světě germánským. Je pochopitelné, že pohrdání se 
životem a s duší bylo degradujícím zdrojem tohoto zvyku a vyplývalo přirozeně ze dvou 
proudů žlutého a černého, jež vytvořily plemeno. Aztekové nikdy nepomyslili na zdomácnění 
zvířat; neznali požívání mléka. To je také zvláštnost, s níž se shledáváme u některých skupin 
žlutého plemene. Měli i soustavu písma, ale velmi nedokonalou. Jejich písmo záleželo z řady 
kresbiček hrubě ideografických. Od nich je ještě velmi daleko k hieroglyfům ve vlastním 
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slova smyslu. Této metody se užívalo pro zachování památky velkých událostí dějinných, pro 
předávání vládních rozkazů, pro zprávy předkládané úřednictvem králi. Byl to pochod velmi 
zdlouhavý, velmi nepohodlný; Aztekové to však jinak nedovedli. V té příčině byli na nižší 
úrovni oproti Olmekům, svým předchůdcům, když už by podle Prescotta měli být oni 
považováni za zakladatele Palenka, a tím i jisté nápisy na zdech těchto zřícenin za fonetické 
znaky. Konečně poslední chronickou chorobou mexické společnosti je - a jistě je to těžko 
uvěřitelné - že tento přímořský národ, jehož území protékají řeky, neprovozoval plavbu a plul 
jen ve velmi nedokonalých pirogách a na vorech ještě nedokonalejších. 
 
   Taková tedy byla civilizace vyvrácená Cortezem: a je dobře doložit, že tento výbojce ji 
našel na vrcholu rozkvětu jako novou vymoženost; protože založení hlavního města 
Tenočtitlanu padá teprve asi do roku 1325. Jak tedy kořeny této organizace byly mělké a 
nepevné! Stačila hrstka bílých míšenců na jejím území a za krátkou dobu ji svrhla do propasti. 
Jakmile zhynula forma politická, nezbylo ani stopy po vynálezech, o něž se opírala. Ani 
peruvijská kultura se neukázala odolnější. 
  
   Panování Inků jako panování Tolteků a Azteků následovalo po jiné říši, po říši Ajmarů, 
jejichž hlavní sídlo bývalo ve vysokých oblastech And na březích jezera Titikaka. Podle 
zbylých památek můžeme přisoudit národu ajmarskému větší schopnosti nežli Peruáncům, 
kteří po nich přišli, ježto byli jen jejich kopisty. Orbigny upozorňuje s důvodem na to, že 
skulptury v Tihuanaku projevují intelektuální stav delikátnější nežli zříceniny pozdějších věků 
a že se na nich dá objeviti i jistý sklon k idealizování, což se na novějších zříceninách 
nevyskytuje. 
  
   Inkové, slabší to kopie plemene civilizovanějšího sestoupili z pohoří, jehož všecky západní 
svahy pokrývali; obývali i na rovinách a sjednocovali pod svým vedením více národů. Tato 
mocnost vznikla v 11. století našeho letopočtu a jako velikou a opravdovou výjimku dlužno 
uvést, že panující rodina jevila velikou starostlivost o uchování čistoty krve. V paláci v Kuzku 
císař si nebral za manželku jinou ženu nežli svou vlastní sestru, aby si byl co nejjistější co do 
svého rodokmenu a vyhrazoval pro sebe jakož i pro několik blízkých příbuzných výlučný 
posvátný jazyk, jenž asi byl ajmara. 
 
   Tyto etnické opatrnosti panovnické rodiny dokazují že tu bylo asi mnoho, co se mohlo 
vytýkat genealogické hodnotě dobyvatelského národa samotného. Inkové mimo trůn totiž se 
nemnoho rozpakoval nad tím, odkud jejich žena pocházela. Třebaže děti Inků mohly mít ze 
strany mateřské za předky domorodce, blahovůle nešla tak daleko, aby byli připuštěni do 
úřadů potomci tohoto podmaněného plemene po otci. Domorodci tedy lpěli nemnoho na vládě 
pod níž žili a to je jeden z důvodů, proč Pizzaro tak snadno rozvrátil celou vrchní vrstvu této 
společnosti a proto Peruánci nikdy se nepokusili shledat její zbytky a oživit ji. 
  
   Inkové nejsou pokáleni takovými lidovražednými obřady jako byly obřady v mexickém 
Anahuaku; naopak jejich režim byl nesmírně vlídný. Obraceli svůj hlavní zřetel k zemědělství 
a jsouce bystřejší a moudřejší nežli Aztekové, ochočili si mnoho stád alpak a lam. Ale u nich 
se nepěstovala výmluvnost ani slovní potyčky: trpná poslušnost byla nejvyšším zákonem. 
Základní formule státní stanovila jednu jedinou cestu, po které se mělo jíti a nepřipouštěla 
rozprav ve věcech vládních. V Peru se nerozumovalo, nikdo neměl majetek a pracovalo se pro 
knížete. Hlavním úkolem úředníků bylo pro každou rodinu rozvrhnout na díly výtěžek 
společné práce podle zásluhy. Každý se hleděl co nejméně namáhat, protože sebe větší píle 
nemohla vynést nějaký podstatný prospěch. Také se vůbec nepřemýšlelo. Sebe větší nadání 
nebylo s to, aby dopomohlo příslušnému jedinci poněkud kupředu ve společenském 
postavení. Pilo se, jedlo se, spalo se a hlavně každý se klaněl hluboce před panovníkem a jeho 
vrchními úředníky; takto byla peruánská společnost poměrně klidná a trpná. Oproti tomu se 
jevila ještě užitkářštější nežli společnost mexikánská. Kromě velikých prací zemědělských 
vláda dávala prováděti i veliké stavby silniční a Inkové znali i visuté (lanové) mosty. Metoda 
jejich pro podržení a sdělování myšlenek byla velmi prostá a skoro by jí bylo dát přednost 
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před uzlíkovým písmem Peruánců (zvaným quipos). I zde, tak jako u Azteků nebyla plavba 
známa. Moře u pobřeží zůstávalo pustým a prázdným. Se svými dobrými vlastnostmi i 
chybami peruánská civilizace tíhla ke změkčilým zaměstnáním žlutého plemene, kdežto dravá 
činorodost Mexikána se hlásí příměji k příbuzenstvu černé pleti. Je pochopitelné, že při 
takovém etnickém zmatku plemen nového kontinentu by bylo marnou snahou chtít dnes 
vymezit odstíny, které jsou výsledkem amalgamů jejich prvků.  
 
   Zbývá ještě zabývat se třetím národem americkým, sídlivším na severních pláních, pod 
úpatím hor Alleghanských v době velmi temné. V této oblasti se zří dnes zbytky velkých 
staveb a četné hroby. Dělí se na několik tříd, podle data a plemene velmi rozdílných. Ale při 
této otázce se hromadí nejistoty. Až podnes nebylo nic pozitivního objeveno. Zdržovat se na 
tak málo prostudovaném námětu by znamenalo zbytečně se pouštět do nerozmotatelných 
předpoldadů. Nechám tedy alleghanské národy úplně stranou a přejdu hned ke zbadání 
nesnáze související se způsobem jejich kultury, ať toho či onoho stupně, a to jak mexické tak 
peruánské v různých dobách. Ptáme se proč některé národy americké se dostaly nad ostatní a 
proč je jich tak poskrovnu a zároveň proč i také co do velikosti zůstaly jen poměrně 
prostředními. 
 
   Odpověď máme hned, uvážíme-li, jak jsme to již mohli učinit podle předešlých poznámek, 
že tyto částečné vývoje byly jistou měrou vymezeny nahodilými kombinacemi míšení žlutých 
a černých. Vidíme-li jak vlohy vyplývající z takového míšení bývaly omezené a pozorujeme-
li ony zvláštní kazy, jež charakterisují jejich práce a jejich dílo, je nám možno nabýt 
přesvědčení, že americké civilizace se nevznesly v podrobnostech mnoho nad nejlepší 
výsledky civilizací malajských v Polynesii. Leč přiznejme, že organizace Azteků a Quišnů, 
třebaže nedokonalá a vadná, obsahuje přece jen něco vyššího nežli sociální zásady, jež se 
provozují v Tonga-Tabu a na Ostrovech Havajských; vidíme tu národní pouto napjatější, 
jasnější rozpoznávání cíle, jenž je složitější sám o sobě; tím způsobem jsme oprávněni 
usuzovat - přese všecky klamné dojmy opačné - že polynéská směs nejnadanější se nevyrovná 
civilizacím veliké pevniny americké; tím dospíváme k názoru, že bylo třeba nějakého 
místního zákroku energičtějšího, ušlechtilejšího živlu než je živel černý a žlutý, aby se tyto 
rozdílnosti mohly vytvořit. Ve světě však je pouze bílé plemeno, které jediné může dopomoci 
k nejlepším vlastnostem. Je tu tedy a priori důvod k domněnce, že nějaký vmetek této 
převýborné podstaty trochu oživil americké skupiny národů tam, kde civilizace byly. Slabost 
takových civilizací se vysvěthtje tenkostí a chudostí praménků, jež jim daly zrod. Tuto 
myšlenku zdůrazňuji. Bílé prvky, i když se nám jeví jako spolupůsobící na stavbě sociální 
kostry, neprojevují se nikterak ve struktuře celkové. Dodaly jen sdružovací sílu a skoro nic 
jiného. A tak nemohly zajistit dílo, jež umožnily, poněvadž nikterak mu nepojistily trvání. 
Císařství Anahuak pochází nejzáze z 10. století; stát Peruánský jen z 11. století; a nic 
neprozrazuje, že by se předešlé společnosti spouštěly do větší hloubky v temnotách časů. 
Podle názoru W. von Humboldta údobí sociálního vývoje v Americe nepřesahuje pět století. 
Ať tomu jakkoli, oba veliké státy, jež násilné ruce Pizzara a Korteze zardousily, svědčily již o 
úpadku, protože v Anahuaku byly pod civilizací bývalých Olmeků a na náhorních rovinách 
peruánských And pod civilizací, kterou tam byli druhdy Ajmarové založili. 
 
   Že tu byl takový bílý živel přítomen, vyplývá nejen ze stavu věci, nýbrž je to potvrzeno i 
svědectvím amerických tradic samých a jinými zkazkami, jež pocházejí z 10. a z počátku 11. 
století, jak nám je předali Skandinávci. Inkové prohlásili Španělům, že svoje náboženství mají 
od cizince bílého plemene. K tomu ještě doložili charakteristické pozorování, že tito lidé měli 
dlouhý vous, což je u nich vůbec nezvyklé. Není tu důvodu, proč by mělo být odmítáno 
takové tradicionální vyprávění, i když je ojedinělé. 
  
   Hle, co mu dodává neodolatelné síly. Skandinávci na Grönlandě a na Islandě v 10. století 
měli za nepochybné, že bývaly prastaré vztahy mezi severní Amerikou a Islandem. Měli tím 
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více důvodů nepochybovat o tom, co jim vyprávěli po této stránce obyvatelé Limericku,27 
totiž, že některé jejich vlastní výpravy, plujíce do Ameriky, byly zahnány bouří na pobřeží 
islandské nebo na pobřeží americké plujíce na Island. Vyprávěli podle toho co sami slyšeli, že 
galský bojovník Madok, odrazív od britského ostrova, plul dlouho na západ. Že přistav tam k 
neznámé zemi, zdržel se tam delší dobu. Ale vrátiv se do své vlasti, neměl už jiné myšlenky 
než jít se usadit do oné zámořské země, jejíž tajuplná povaha se mu líbila; shromáždil tedy 
kolonisty, muže i ženy a zásobiv se i ozbrojiv lodi, odplul a nikdy již se nevrátil. Toto 
vypravování se tak rozšířilo u Skandinávců na Grönlandě, že roku 1121 biskup Erik se 
nalodil, aby - jak se předpokládá - přinesl duchovní útěchu a náboženskou pomoc staré 
islandské kolonizaci na Gronlandě a aby ji udržel ve víře ve které prý byla pevná. 
  
   Tato tradice nebyla zakořeněna jen na Islandě a Grönlandě. Z Islandu, kde se zrodila, přešla 
do Anglie a tam se tak přesvědčivě ujala, že první kolonisté britští v Kanadě hledali neméně 
horlivě ve svých nových sidlištích potomky Madoka, jako druhdy hledali Španělé pod 
Kolumbem poddané velkého chána Číny v Hispaniole. Myslilo se, že byli nalezeni potomci 
galských emigrantů v indickém kmeni Mandanů. Všecky takovéto zkazky jsou jistě temné, o 
tom není pochybnosti, ale nelze popírat jejich starodávnost a je ještě méně důvodů pro 
pochybování o jejich dokonalé správnosti. Podle toho náleží jistě Islanďanům, a to velmi 
pravděpodobně Islanďanům skandinávského původu, jakási aureola dobrodružné srdnatosti, 
libující si v podnicích dálkových. Tento názor je podporován tou nepopiratelnou okolností, že 
r. 795 plavci téže národnosti přistáli na Islandě, tehdy ještě neobydleném a usadili tam 
mnichy. Tři Norové, mořský král Nadok a dva rekové Ingulf a Hjorleif následovali tohoto 
příkladu a přivedli na ostrov r. 874 kolonii složenou ze skandinávských šlechticů, kteří 
prchajíce před despotickými řáděními Haralda krásnokadeřného, hledali zemi, kde by mohli 
dále žít neodvisle a hrdě jako v dávných odelech arijských. Jsouce zvyklí pohlížet na Island v 
jeho nynějším stavu jako na ostrov zneúrodněný sopečnou činností a stálým sesouváním 
ledovců, představujeme si jej na počátku středověku málo zalidněný, asi tak jako dnes, kdy je 
odsouzen k tomu, aby měl jen úkol jakéhosi přívěsku ostatních zemí norských a podceňujeme 
tak činnost, která tehdy z něj vycházela. Je snadné vyvrátit tak nesprávné domněnky. Tato 
země, zvolená výkvětem norské šlechty, byla východiskem velikých podniknutí, kde bylo 
vždy s dostatek energických mužů skandinávských. Denně odplouvaly velrybářské výpravy a 
četné expedice na objev nových zemí, ať na severozápadě nebo na jihozápadě. Tento čilý 
duch byl udržován četnými učenými mnichy, kteří jednak na nejvyšší stupeií přivedli znalosti 
severského starověku a vytvořili ze svého nového bydliště básnickou metropoli svého 
plemene, jednak tam nosili znalosti literatur jižních národů a překládali do domácího jazyka 
hlavní díla románských zemí. 
  
   Island byl tedy v 10. století územím velmi inteligentním, velmi lidnatým, činným, mocným 
a jeho obyvatelé to prokázali tím, že usadivše se na svém ostrově r. 874, už r. 986 založili 
svoje prvá sidliště na Grönlandě. Nikde nebylo příkladu takového překypování sil, leda snad u 
Kartaginců. To proto, že Island byl skutečně jako město Didony dílem aristokratického 
plemene, vyspělého prve než začalo působit hledajíc ve vyhnanství nejen udržení, nýbrž i 
triumf svých práv. 
 
   Když jednou Skandinavci na Grönlandu se usadili, jejich kolonizace pokračovaly a množily 
se tam, a také započaly objevitelské cesty směrem jižním. Takto tedy Amerika byla objevena 
králi mořskými, tak jako by byla Prozřetelnost chtěla, aby žádná sláva nechyběla 
nejušlechtilejšímu z plemen. Známe velmi málo a špatně dějiny vztahů mezi Gronlandem a 
západním světem. Pouze dvě věci jsou pevné a úplně jasně vyjádřeny zprávami místních 
kronikářů, jež se na nás dochovaly. První zpráva je ta, že Skandinávci pronikli v 10. století až 
na Floridu na jih od oné krajiny, kde našli vinnou révu a tuto krajinu nazvali Vinland. V 
sousedství bylo podle nich území starých osadníků irských, jež jejich listinné doklady jmenují 

                                                 
27 Pravděpodobně míní tím spisovatel dnešní irské město, pozn. překl. 
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Hirttramanhaland země bílých: to byl výraz, kterého užívali Indiáni, první původci této 
zprávy a který ti, kteří ji obdrželi bez váhání přeložili na Island it mikla, Velký Island.  
 
   Druhá věc je tato: až do r. 1347 spojení mezi Grönlandem a dolní Kanadou bývala častá a 
snadná. Skandinávci si tam jezdívali nakládati stavební dříví. V této době se přihodily jakési 
změny v obyvatelstvu na Grönlandě a na Islandě. Ledovce zavalují více území, tím zhoršují 
podnebí a zemi zneúrodňují. Obyvatelstva rychle ubývá tak, že Grönland najednou je 
opuštěný a pustý aniž kdo ví, co se stalo s jeho bývalými obyvateli. Nicméně oni nebyli 
zničeni najednou nějakými zvraty přírodními. Ještě dnes můžeme vidět zbytky obydlí a velmi 
četných chrámů, které zřejmě byly opuštěny a zhroutily se jen vlivem času a neudržováním. 
Tyto zbytky nejeví žádných stop po nějakém živelném neštěstí, jež by snad bylo zhltilo ty, 
kteří v nich druhdy obývali. Nezbytně tedy opouštěj íce svá bydliště museli někam jít hledat 
jiná sidliště. Kam tedy odešli?  
 
   Někdo je chtěl shledávat po jednom kdesi v severních státech Evropy a zapomněl, že tu 
nešlo o jedince osamocené, nýbrž o skutečné národy, které přicházejíce jako dav do Norska, 
do Holandska, do Německa byly by vyvolaly vzrušení, po němž by se byly zachovaly stopy; 
leč nejsou. Je více na snadě, je rozumnější mít za to, že Skandinávci grönlandští (a část 
Islanďanů) vědouce ode dávných dob o dobře zalesněných a úrodných územích s vlídným 
podnebím ve Vinlandu, a jsouce zvyklí na plavbu v západních mořích, zaměnili pozvolna 
tento kraj ve všech směrech výhodný za svou bývalou vlast, jež se stala neobyvatelnou a 
vystěhovali se do Ameriky právě tak jako jejich krajané ze Švédska a Norska přešli ze svých 
severských skal do Ruska a do Galie.  
 
   Takto tedy se mohli domorodci Nového světa obohatit o nějaký přínos bílé krve a tak ti, 
mezi kterými byli někteří míšenci skandinávští nebo irští nabyli schopností k vytvoření 
civilizace, slavného to úkolu, ke kterému jejich méně šťastní sourodáci byli navždy 
neschopní. Ale ježto takovýto příspěvek nebo příspěvky ušlechtilé krve v davech malajských 
byly příliš slabé, aby způsobily něco trvalého a významného, a zvláště byly velmi 
nedokonalé, křehké, pomíjející a tak jak po sobě šly také méně inteligentní, méně výrazné, byl 
by Kolumbus, kdyby byl objevoval Ameriku v 19. století místo ve ve 14. století, nebyl našel 
ani Mexiko ani Kuzko, ani temply boha Slunce, nýbrž veskrze jen hvozdy a zříceniny, v nichž 
by byli řádili ti divoši, kteří tam pobíhají dnes.  
 
   Americké civilizace byly tak slabé, že padly při prvém nárazu. Kmeny obzvlášť nadané, 
které je udržovaly, rozptýlily snadno šavle mizivě malého dobyvatele a lidové davy, které 
byly účastny těchto civilizací, aniž jim porozuměly, zase měly svobodný výběr jít buď za 
svými novými pány nebo pokračovat ve svém bývalém barbarství. Většinou se rozhodly pro 
barbarství. Některé z nich vědí o svém nynějším ponížení a podle toho se řídí. Americké 
národy obdržely tedy v jediném okamžiku a ve dnu velmi stmělém světlo civilizace. Nyní 
zase jsou ve svém pravidelném stavu: je to cosi jako poloviční intelektuální nic a nic je z toho 
nevytrhne nežli fyzická smrt. 
  
   Mýlím se. Mnohé z těchto národů se zdají být zachráněny před takovým bídným koncem. 
Abychom to prokázali, stačí pohleděti na věc s jiné stránky. Stejně jako míšení, proběhlá mezi 
domorodci a kolonisty islandskými a skandinávskými zplodila míšence poměrně 
civilizovatelné, právě tak potomci dobyvatelů španělských a portugalských, pojímajíce za 
ženy domorodky, dali zrod míšenému plemeni vyššímu nad bývalým obyvatelstvem. 
Chceme-li však pozorovat osud amerického lidu pod tímto zorným úhlem, dlužno zavést do 
počtu i pokles, jenž se projevil takovými sňatky ve schopnostech skupin evropských, které v 
takové sňatky vstupovaly. Jsou-li tu a tam Indiáni španělských zemí méně znešvařeni a hlavně 
četnější nežli Indiáni v jiných částech nové pevniny, dlužno uvážit, že po stránce duševní je 
toto zlepšení pranepatrné, ale za to jako opačný důsledek toho se jeví úpadek plemen 
panujících. Jižní Amerika, zkažená ve své kreolské krvi, nemá už žádného prostředku, kterým 
by zastavila pád svých míšenců všeho druhu a všech tříd. Pro jejich úpadek není léku. 
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KAPITOLA VII. 
 

EVROPSKÉ KOLONIZACE V AMERICE 
 

   Vztahy amerických domorodců k národům evropským po objevu r. 1495 byly různé povahy 
podle míry pttvodní příbuznosti mezi příslušnými skupinami. Mluvit o příbuzenských 
vztazích mezi národy nového světa a mořeplavci světa starého se bude napřed zdát poněkud 
odvážné. Ale přemýšlejíce o tom lépe, uvědomíme si, že není nic tak skutečného jako to a 
uvidíme později jak to bylo. Zámořské národy, které nejvíce působily na Indiány jsou 
Španělé, Portugalci, Francouzi a Angličané. Již od počátku svého usazení v Americe poddaní 
katolického krále se důvěrně sbližovali s domorodým lidem. Není pochyby, že přečasto jej 
zbili, vyloupili, pobili. Takové události jsou již spjaty s každým dobýváním a panováním. 
Nicméně Španělé dbali indiánské organizace politické a šetřili ji, což se nikterak jejich 
nadvládě neprotivilo. Povolili stav šlechtický a titul don jejich knížatům; používali formulí 
císařských, když se obraceli na Montezumu; a i když prohlásili jeho sesazení a provedli 
rozsudek smrti, mluvili oněm jen jako o veličenstvu. Přijímali jeho příbuzné v hodnosti, 
odpovídající jejich velikosti a právě tak to činili s Inky. Podle takovýchto zásad si brali dcery 
kacíků a od ústupku k ústupku nakonec spojili svobodomyslně rodinu hidalgů s rodinou 
mulatů, Měli bychom za to, že takovéto chování - které bychom nazvali liberálním - Španělé 
dělali proto, aby si četné obyvatelstvo zavázali příbuzenstvím; ale i v krajích, kde bylo co 
činit jen s divokými kmeny řídce bydlícími, ve střední Americe, v Bogotě, v Kalifornii jednali 
stejně. Portugalci to dělali po nich docela podobně. Když tak vyklidili jistou oblast kolem Ria 
de Janeira, vměšovali se bez okolků mezi bývalé majetníky kraje a nic se nepohoršovali nad 
jejich zvířeckostí. Toto lehké spřátelení pocházelo nepochybně z jisté latentní přitažlivosti 
příslušných plemen, jež se pak dále vyvinula mezi pány a poddanými.  
 
   Ddobrodruhů španělských, kteří většinou byli z Andalusie, převládala krev semitská a něco 
prvků žlutých, pochodících z iberských a keltických částí rodokmenných dávalo této skupině 
jakýsi nádech temné pleti. Její prvky bílé byly v menšině před podstatou temnou. Byla tu tedy 
jistá příbuznost mezi porobiteli a podmaněnými; a z toho pocházela ta snadnost porozumění a 
také sklonnost k míšení. 
 
   S Francouzi to bylo skoro také tak, jakkoli na jiný způsob a nikterak na tento. V Kanadě 
francouzští vystěhovalci často navazovali pokrevní příbuzenství s domorodci a často také 
přijímali bez obtížíi způsob života příbuzenstva ženina. Míšení tu bývalo tak snadné, že se 
najde málo starých rodin Kanadských, které by nebyly dotčeny aspoň z povzdálí plemenem 
indiánským; a přitom tíže Francouzi, tak přizpůsobiví na severu, nechtěli nikdy na jihu 
připustit možnost nějakého sňatku s černými než jako urážku a v mulatech vídali jen 
odmítnuté palidi. Příčina této zdánlivé nedůslednosti jest snadno vysvětlitelná. Většina rodin, 
které se usadily nejdříve v Kanadě a na Antilách pocházela z Bretaně a z Normandie. Jejich 
galskou částí původovou byla tu jakási příbuznost s velmi žlutými malajskými kmeny 
Kanady, kdežto celá jejich přirozenost se vzpírala jakémukoli manželství s černou odrůdou, 
kdekoliv se s ní setkala, zcela rozdílně od kolonistů španělských, kteří v Jižní Americe, 
Střední Americe i Mexiku jsou nyní vlivem míšení všech druhů, jež bez ostychu přijali v 
nepříjemné shodě s domorodými skupinami, jež je obklopují. Jihoamerické vlády jsou 
srovnatelné jen asi s říší na Haiti, dlužno si to už jednou uvědomit. A právě Jihoameričané 
jsou ti lidé, kteří zuřivě tleskají tak zvané emancipaci těchto národů a kteří si od toho slibovali 
nejkrásnější výsledky, a to jsou ti, kteří sta vše se správně nedůvěřivými v budoucnost, na 
jejíž uspíšení tolik se zasloužili píšíce a usilujíce, předpovídají velehlasitě, že je třeba 
chomoutu na tu kupu míšenců a že jen cizí panství jim může dát silné vychování, jehož tak 
mají zapotřebí. Mluvíce takto, prstem ukazují se samolibým úsměvem na obzoru místo, 
odkud už přicházejí ti předurčení vetřelci; ukazují na Anglosasy Spojených států 
severoamerických. Jak se zdá, lichotí jméno Anglosasů obyvatelům veliké transatlantické 
konfederace; ať již si má nynější obyvatelstvo právo se tohoto den ze dne dvojsmyslnějšího 
jména dovolávat či nic, dejme mu je na chvíli, třeba jen pro usnadnění úvah o prvních dobách 
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souboru, jehož jádro tvořili kolonisté angličtí. I Tito Anglosasové, tito lidé původu britského 
jsou nejvzdálenějším odstínem krve jak domorodců amerických, tak i negrů afrických. Ne 
snad, že by se v jejich krvi nedaly najíti stopy po Finech; ale jsou vyváženy germánskou 
přirozeností doopravdy zkostnatělou, trochu povadlou, s níž už její nádherné vlastnosti 
oprchaly, nicméně ještě tuhou a statnou, dožívající v jejich organizmu. To jsou tedy pro 
představitele obou nižších druhů nesmiřitelní protivníci. Podívejme se na jejich situaci na 
jejich vlastním území. Oproti jiným neodvislým americkým zemím skládají se v silný stát 
vedle národů domírajících. Tyto poslednější, nemajíce ani etnické organizace trochu hutné, 
ani zdánlivé a pomíjející energie - jak ji mívají státy despotické - nemají co postavit proti 
americké Unii než anarchii všech stupňů, spojující nepoměry malajské Ameriky s nepoměry 
romanizované Evropy. 
 
   Anglosaské jádro, jež je ve Spojených státech, se snadno rozpozná jako živý prvek nové 
pevniny. Je vůči jiným národnostem v postoji zdrcující povýšenosti jako bývaly vždycky 
všechny větve arijské rodiny, Indové, čínští Kšatriové, Iránci, Sarmaté, Skandinávci, Germáni 
vůči davům míšeneckým. I když je tento poslední představitel velkého plemene hodně sešlý, 
podává přes to pro ostatek lidstva dosti podivný obraz citú tohoto plemene. Anglosasové se 
chovají jako páni vůči národům nižším nebo aspoň cizím a není na škodu použíti této 
příležitosti k podrobnému studiu toho, co je styk silné skupiny se slabou. Časová vzdálenost a 
nejasnost letopisů nám nedovolovaly postihnout vždy tak přesně obrysy tohoto obrazu, jako 
teď je nám to možno.  
 
   Zbytky anglosaského lidu v Severní Americe tvoří skupinu, která nepochybuje ani na 
okamžik o své vrozené vyvýšenosti nad ostatním člověčenstvem ani o právech rodových, jež 
tuto vyvýšenost jí udělují. Prosycena takovýmito principy, jež jsou spíše pudy než pojmy, a 
ovládaná zcela jinak náročnými potřebami nežli byly potřeby těch století, kdy civilizace 
existovávala jen ve stavu schopnosti, tato skupina také se nespokojuje jako Germáni s 
podílnictvím na území s bývalými majetníky. Ona je okradla načisto, ona je zatlačoyala z 
pustiny do pustiny; odkoupila jim násilně a za mrzký peníz půdu, kterou nechtěli prodat a ten 
bídný kus pole, jejž slavnostními a několikanásobnými smlouvami jim zaručila proto, že 
přece jen museli něco mít, kam by hlavu složili, jim brzy vzala, a to proto, že nejen nemohla 
vystát jejich přítomnost, nýbrž ona vůbec nemohla snést, že jsou vůbec ještě na živu. Její 
rozumující povaha, milující zákonné formy už vynalezla tisíc vytáček a lapáků, aby smířila 
výkřik nestrannosti s velitelským řevem nekonečné hrabivosti. Vynalezla slova, teorie, 
deklamace, aby očistila a ospravedlnila svoje chování. Snad někde ve hloubi svého svědomí 
rozpoznala ještě, že takovéto výmluvy jsou nečisté. Nicméně vytrvala v praktikování svých 
právních názorů, podle nichž se mělo zabrat všechno; to je jejím prvým zákonem co 
nejzřetelněji do jejího srdce vrytým. Vůči negrům se nejeví o nic méně velitelskou než vůči 
domorodcům: tyto vysvlékne a okrade až na kůži, ony sehne až na úroveň půdy, kterou pro ni 
obdělávají; a tento způsob jednání je tím pozoruhodnější, že není ve shodě se zákony lidství, 
jež hlásají ti, kteří jej praktikují. Tato nedůslednost žádá jakési vysvětlení. V tom měřítku, v 
jakém se ted' provozuje, jest úplně nová na zeměkouli. Germáni nikdy nic takového nedělali; 
spokojujíce se kusem země, zaručili na zbytku svobodné užívání svým podmaněným. Mívali 
velmi málo potřeb a nepociťovali nutnost všecko zabírat. Byli příliš bodří než aby jim bylo 
kdy napadlo vnucovat poddaným nebo podmaněným národům lihoviny nebo škodlivé 
poživatiny. To je úplně moderní nápad. To ani Vandalům, ani Gotům, ani Frankům, ani 
původním Sasům na mysl nepřipadlo, o tom se ani antickým civilizacím, jež byly 
rafinovanější a zvrhlejší, nezazdálo. Ani brahmán ani mág nepocítil potřebu potlačit kolem 
sebe úplně dokonale všecko, co nenáleželo k jeho společnosti a k jeho způsobu myšlení; 
jedině civilizace 19. století má tento pud a zároveň i zabíjecí moc; ona samojediná bez 
jakéhokoli hněvu, bez rozčilování, pokládajíc se za převlídnou a veleútrpnou, hlásajíc 
neomezenou umírněnost, pracuje neustále na tom, aby celý svůj obzor postupně pokryla 
hroby. Důvodem k tomu je, že žije pouze pro užitečnost; to co není k něčemu užitečné pro ni, 
jí škodí a logicky všecko co škodí, je předem odsouzeno a ve vhodný okamžik se potře. 
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   Angloamerikáni, odpovědní, zapřisáhlí a věrní zastánci tohoto druhu kultury jednali podle 
jejích zákonů. Nedá se jim nic vytknout. Bez jakéhokoli pokrytectví pokládali se za 
oprávněné připojit se ke koncertu požadavků, zdvižených osmnáctým stoletím proti 
jakémukoli politickému znásilňování, zvláště proti zotročování černých: občané 
washingtonští; deldamujíce energicky pro osvobození negerstva, se necítí povinnými jít nějak 
dobrým příkladem napřed. Drží svoje černochy připoutané na hroudu co nejpřísněji a s 
velikým opovržením. 
 
   Američtí Anglosasové jsou pobožní: tento rys jim zůstal po jejich dobrém původu. Ale 
nevěří ani na hrůzy, ani na despotismus víry. Třebaže jsou křesťany, nikdy je asi neuvidíme - 
jako Skandinávce - snít o tom, jak by vzali nebe útokem nebo jak by pěše bojovali s 
božstvem; ale diskutují o božstvu svobodně, což je opravdu typická zvláštnost; stále o božstvu 
diskutujíce, jsouce v tom podobni ještě svým arijským předkům, nikdy je nepopírají a 
setrvávají v tom znamenitém prostředku, který dotýkaje se s jedné strany pověrčivosti, s 
druhé nevěreckosti, se vznáší se stejnou hrůzou i se stejnou ošklivostí nad oběma těmito 
propastmi.  
 
   Stále žíznivi po majetku, vládě a poručníkování, stále chtiví rozšiřování na všechny strany, 
vždy pobertové, američtí Anglosasové původně přece bývali zemědělci a válečníky: říkám 
válečníky, ne vojáky: proti tomu se staví jejich touha po neodvislosti. Tento pocit neodvislosti 
býval vždy základem a hybnou silou jejich politiky. Nedostavil se u nich teprve po roztržce s 
matkou vlastí, nýbrž býval u nich vždycky. Co nabyli svojí revolucí je pozoruhodné, protože 
od této chvíle se stali co do vnější činnosti svobodnými a naprostými pány v používání svých 
sil ve svůj prospěch až do nekonečna. Ale pokud jde o jejich zásadní organizaci vnitřní, 
neobjevil se žádný nový zárodek. Ať už s účastí staré metropole nebo bez ní národové 
nynějších Spojených státú byli zařízeni pro vývoj směrem obecní politiky tak, jak vidíme, že 
právě nyní jednají. Jejich volené a dočasné úřednictvo, jejich žárlivý dozor nad hlavou státu, 
jejich záliba ve federativním drobení připomínají zajisté původní indské vispati, dělení na 
kmeny a čeledě, ligy příbuzných národů, dávné vládce severní Persie, Germánie, Heptarchie 
(sedmivládí) saské. Až i zřízení pozemkového majetnictví má mnoho rysů z teorie odelu. 
  
   Tento republikánský lid projevuje dva city, které se liší zásadně a křiklavě od přirozených 
snah všech demokracií, vyšlých z přílišného míšení. Jeto předně záliba pro tradici, pro 
všechno co je staré, a abychom použili slova z praxe soudcovské, co je „prius“, co pochází od 
předků; je to sklonnost tak vyslovená a tak daleko jdoucí, že mezi jinými slabostmi obhajuje 
dokonce i obraz Anglie proti různým druhům nepřátelství. V Americe se neustále a mnoho 
obměňují různé instituce; oproti tomu je ale veliký odpor mezi potomky Anglosasů proti 
každé změně od základu a proti změně náhlé. 
 
   Mnoho zákonů, pocházejících z metropole anglické z dob, kdy ještě země americká bývala 
pod Angličany, jest dosud v platnosti. Mnohé z nich vydechují uprostřed moderních výparů 
stuchlinu, jež má příchuť feudálních vzpomínek. Na druhém místě tiže Američané jsou daleko 
choulostivější na společenské rozlišování a na hodnosti než to přiznávají; všichni chtí něčím 
zvláštním být. Cteme velmi snadno v časopisech z Montrealu na stránce inzerátů a oznámení, 
že pan X, kupec, svobodný pán, má ty a ty věci z potravinářského oboru pro ctěné obecenstvo. 
 
   Takovýto způsob není jen obyčejnou věcí; ukazuje u demokratů nového světa sklonnost k 
honosení, jež se jistě velmi odráží ode všech zálib revolucionářů starého světa. U těchto 
(francouzských revolucionářů) je oproti tomu snaha sestoupit co nejníže, aby byly tak strženy 
nejvyšší a nejvzácnější hodnoty etnické na úroveň hodnot nejnižších, jež svou velikou 
přehojností udávají tón a řídí všecko.  
 
   Skupina anglosaská tedy nepředstavuje zde, na Novém světě to, co se na evropské straně 
oceánu rozumí pod slovem demokracie. Jeto spíše generální štáb bez pluků. Jsou to lidé 
způsobilí k vládnutí, kteří nemohou tuto svou schopnost uplatňovat na bližních sobě rovných, 
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kteří však by ji rádi dali cítit bližním nižšího druhu. V této příčině jsou na tom tak, jako na 
tom byli germánské národy v 5. století po Kr. nebo o něco dříve před tím. Jsou to zkrátka 
nápadníci na kralování, na šlechtictví, vybavení vhodnými prostředky, které je k tomu 
opravňují. Jen je otázka, zda okolnosti a prostředí se k tomu v Americe hodí. 
 
   Ať již přímým výbojem nebo vlivem sociálním se zdají být severští Američané určeni k 
tomu, aby se rozšířili jako páni po celém povrchu Nového světa. Kdo by je zastavil? Snad 
jejich vlastní divize, kdyby náhodou vybuchly příliš brzy. Kromě tohoto nebezpečí nemají 
čeho by se báli; ale dlužno přiznat si, že je to nebezpečí dosti vážné.  
 
   Viděli jsme, že k tomu, abychom získali jasněji kreslený obraz o stupni intenzity, na který 
mohl dospět vliv lidu Spojených států na ostatní skupiny Nového světa, jsem se zmiňoval jen 
o plemeni, které národ založilo, a že podle předpokladu docela neodůvodněného jsem 
považoval toto plemeno za dobře uchovalé ještě dnes v původní a zvláštní hodnotě, a jako by 
tak mělo setrvat do nekonečna. Ale nic není fiktivnějšího. Americká Unie oproti tomu 
představuje mezi světa zeměmi onu zemi, která od počátku 19. století a hlavně ve druhé jeho 
polovici viděla přílivy nejrůznorodějších živlů na svém území. To je další hledisko, se kterého 
se mohou měnit, vážně odchýlit závěry svrchu uvedené. 
 
   Bezpochyby značné přínosy nových prvků, jež se sem dostávají novými přistěhovalci, 
nejsou takového druhu, aby ve Spojených státech k tomu, co již tam je, přičinily něco nižšího. 
To, co už tam mají, rozhodně je - se zřetelem na domorodý a negerský původ - velmi nízké 
hodnoty, a ať jsou přínosy z Evropy jakkoli podprostřední jakosti, vždy ještě jsou tyto zástupy 
daleko méně postiženy degenerací nežli jádro lidu v Mexiku a v Brazilii. Není tedy vůbec 
ničeho v úvahách, jež tu následují, co by oslabilo to, co již tu bylo řečeno o mravní převaze 
Severoamerické Unie nad ostatními politickými útvary téže pevniny. Ale pokud jde o vztah 
Washingtonské republiky vůči Evropě, je tomu docela jinak.  
 
   Anglosaské potomstvo dávných kolonistů anglických už netvoří většinu obyvatelstva kraje 
a byť i bylo malé ono přistěhovalectví po stotisícovkách lidí z Irska a z Německa na 
americkou půdu, potrvá-li, vymře za nějaký čas, ještě před koncem století národní plemeno. 
Ostatně nyní již je podstatně oslabeno míšeními. Ještě po nějakou dobu zdánlivě bude plné 
podnětů; pak tento klamný dojem zmizí a celý stát bude úplně v rukách rodiny míšenců, v níž 
anglosaský živel bude mít jen docela podřadnou úlohu. Poznamenám jen mimochodem, že 
většinou původní plemeno se vzdaluje od břehu mořského a tíhne na západ, kde způsob života 
se lépe hodí k jeho dobrodružné srdnatosti Avšak kdo j sou ti noví přistěhovalci? Jsou to 
nejrozmanitější vzorky plemen staré Evropy, které bychom nejméně čekali. Jsou to produkty 
drtě všech dob: Irů, Němců, nějací Francouzi jsou tu, tolikrát pomíšení a Italové, kterých je tu 
nejvíc. Souhrn těchto všech degenerovaných typů způsobí nutně nový etnický nepořádek; 
takovéto nepořádky nejsou nic nového ani nečekaného; nevytvoří žádnou kombinaci, která by 
se nebyla vytvořila nebo nemohla vytvořit na naší pevnině. Není ani jediného plodného 
prvku, který by se nemohl vynořit z takové kombinace a i kdyby nakrásně jednoho dne 
konečné produkty, vyplývající z nezpočetných míšení Němců, Irů, Italů, Francouzů i 
Anglosasů, se definitivně sjednotily a zamalgamovaly na jihu s krví, skládající se z podstaty 
indiánské, negerské, španělské a portugalské, není možno si představit, že by z takové 
strašlivé slátaniny vzešlo co jiného nežli nesouvislé pořadí (v uspořádání „nad sebou“) 
nejdegenerovanějších bytostí. 
 
   Se zájmem sleduji, třebaže s nevalnou sympatií, veliké hnutí, jež vedou užitkářské pudy. 
Nezneuznávám sílu, kterou vyvinují; ale když se to všechno spočítá, co z toho vyplynulo 
dosud nebývalého? A co skýtají opravdu původního? Je tam něco, co by v podstatě nebylo už 
pojmově bylo známo v Evropě? Je tam nějaký určitý motiv, na nějž by se mohla napojit 
naděje v budoucí vítězství mladého lidstva, jež by se teprve zrodilo v budoucnu? Uvažme 
všecky důvody pro a proti a nebudeme pochybovat o marnosti takových nadějí. Spojené státy 
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nejsou prvým obchodnickým státem, který kdy býval. Ty, které tu bývaly před ním, 
nezplodily nikdy nic, co by se podobalo obrození plemene, z nějž pocházely. 
 
   Kartágo jistě vrhlo záři, která těžko bude překonána New Yorkem. Kartágo bylo bohaté a 
veliké po každé stránce. V jeho dlani bylo severní pobřeží Afriky v celém svém rozsahu a 
vývoji, i nesmírná část krajů nitroafrických. Při svém zrodu mělo hvězdu příznivější nežli 
byla hvězda kolonie anglických puritánů, protože ti, kteří Kartágo založili, byli odnožemi 
nejčistších rodin kananejských. Všecko, co Tyr a Sidon tehdy ztratili, to Kartágo zdědilo. A 
při tom všem Kartágo nepřičinilo ani za zrnko ničeho hodnotného k semitské civilizaci, ani 
nezabránilo jejímu úpadku v den jí určený.  
 
   Konstantinopol bylo město, které při svém způsobu utváření se zdálo být předurčené k 
tomu, aby zastínilo co do nádhery přítomnost, minulost a přeměnilo budoucnost. Těžíc z 
nejkrásnější polohy, která kdy mohla být na zemi, majíc kolem dokola nejúrodnější a 
nejlidnatější provincie v císařství Konstantinově, činilo dojem, jako by mu nebyly bývaly 
údělem ve zralém věku různé závady a zábrany, jež pocházívaj í z dětských let, stejně tak jako 
nebyly údělem Spojeným státům. Maje plno vzdělaného obyvatelstva, nacpán mistrovskými 
díly všelikého druhu, jsa obeznámen se všemi výrobními druhy průmyslovými, maje 
nesmírné výrobny a drže v rukách veškerý obchod Evropy i Asie, jakého měl kdy soupeře 
tento Konstantinopol? Pro který světa kout bude moci nebe i člověčenstvo učinit to, co bylo 
učiněno pro tuto majestátní metropol? A jakým penízem splatil Konstantinopol veškerou tuto 
péči? Neučinil nic, nevytvořil nic; žádný z neduhů, jež staletí nahrnula na hlavu římského 
světa nedovedl Konstantinopol zhojit. Ani jediná obroditelská myšlenka nevyšla z jeho 
obyvatelstva. Nic nenaznačuje, že by Spojené státy severoamerické, ještě všednějším druhem 
obyvatelstva osazené než toto ušlechtilé město a zvláště nežli Kartágo, mohly se ukázat 
schopnějšími. 
  
   Všecka zkušenost minulosti se sjednotila na tom, aby dokázala, že amalgam již vyžilých 
rasových prvků nemůže ze sebe vydat žádnou omlazenou kombinaci. Předpokládáme-li v této 
republice Nového světa dosti dlouhou soudržnost pro dopodmanění okolních zemí, jistě jsme 
ji příznivě posoudili. Tento veliký úspěch, sotva pravděpodobný, by jí dával jakési 
problematické právo na přirovnání se semitským Římem; ale budiž, stačí, když s tím budeme 
jen počítat. Avšak obrození lidské společnosti nebo vytvoření vyšší civilisace nebo aspoň 
odlišné od civilisace naší, což si v myslích zúčastněných mas vždycky vyjde na stejno, jsou 
zjevy, které vytvářejí jen čistá, svěží a mladá plemena. Takováto podmínka v Americe vůbec 
není. Veškerá práce této země se omezuje na přepínání některých stránek kultury evropské a 
to ne vždy těch nejkrásnějších, na napodobování toho ostatního a na pomíjení mnoha věcí. 
Tento lid, jenž se mladým zove, je starý lid Evropy, který nemá ani lepších zákonů, ani 
lepších myšlenek. Na dlouhé a truchlé cestě do nové vlasti pohled na oceán vystěhovalce 
nepředělá. Jací odpluli, takoví připlují. Pouhá doprava z místa na místo neobrodí plemena 
napolo vypotřebovaná. 
  
  
 
 
 
 
 


