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 KAPITOLA   I. 
 

PRVOTNÉ LIDSTVO EVROPY 
 
   Považovalo se za nemožné objevit někde v širokém prostoru mezi thráckým Bosporem a 
mořem, vroubícím španělskou Galicii a od Sundu po Sicilii nějaké místo, kde by lid, 
náležející plemeni žlutému, mongolskému, finskému, uherskému nebo vůbec plemeni se 
šikmýma očima, s ploským nosem, obtloustlé a zavalité, zakrslé postavy, se byl usadil tak, 
aby tam vytvořil jeden nebo více trvalých národů. Tento názor, tak dobře přejímaný, že se mu 
nehrubě vůbec někdo vzpíral do posledních let, nespočíval však na žádném důkazu. Jako 
jediný důvod měl skoro úplnou nevědomost o přesvědčujících skutečnostech, které jej dnes 
celkově zvrátily a smazaly. Tyto skutečnosti jsou různé povahy, náležejí k různým druhům 
úvah a soubor důkazů, který tvoří, se vyznačuje dokonalou přesností.1 
 
   Jistý druh památek, velmi nepravidelných, převelmi starobylých, po všech částech Evropy 
rozptýlených, odedávna zajímal učence. A také tradice na ně poutá velmi četné legendy a 
pověsti. Tu jsou to hrubě vytvořené kameny podoby obeliskovité, trčící uprostřed pusty nebo 
na ladech nebo na okraji pobřeží nebo jako jakési krabice složené ze 4 nebo 5 žulových bloků, 
z nich jeden, nejvýše dva, bývají přístřeškem spodku.2 Tyto bloky bývají obrovitých rozměrů 
a jen výjimečně nesou stopy po opracování. Do téhož pořadí náleží navršení oblázků, často 
velmi rozměrná, nebo balvanů vyvážených tak, že se chvějí i při nepatrném otřesu. Tyto 
památky, většinou podoby velmi úchvatné a poutavé i pro nejnepozornější oči, vyburcovaly 
učence tak, že se vytvořilo vícero soustav, podle kterých by těmito památkami měli býti 
poctěni Féničané nebo Římané nebo Řekové, ještě spíše Keltové nebo i dokonce Slované. Ale 
selský lid, věrný zkazkům svých otců, odmítá (nevědomky) tyto různé názory a přisuzuje tyto 
sporné předměty prostě vílám a skřetům. Uvidíme, že ti sedláci mají pravdu. Jsou o tom i 
zmínky legendární, poněkud přirovnatelné k řecké filosofii podle názoru sv. Klementa 
Alexandrinského. Tento svatý Otec ji přirovnává k ořechům, trpkým napřed pro chuť 
křesťana; ale když se skořápka rozloupne, najde se v ní chutné a výživné jádro.  
 
   V architektonických výtvorech Féničanů, Řeků, Římanů, Keltů i Slovanů se nevyskytuje nic 
podobného těmto sporným památníkům. Máme po těchto národech díla z přerůzných dob; nic 

                                                 
1 Jeden z prvých, který dokázal prapočáteční přítomnost a rozšíření asijských Finů v Evropě byl P. J. 
Šafařík; ale omezil se svým důkazem na severské oblasti, tvrdě pouze, že žluté plemeno sestoupilo 
značně dále k východu a k jihu, než se za to mívá všeobecně (Slovanské starožitnosti, svazek I., str. 
88, něm. vydání Slawische Altertümer). - Müller (Der ugrische Volkstamm) vytknul stopy po 
bydlištích laponských v nejjižnější části Skandinavie a až k Schonenu. Pott (Indogermanischer 
Sprachstamm) klade jako zásadu asijský původ evropských kmenů finských a má za to, že za oněch 
prastarých dob se tato rodina prostírala daleko na jih. - Wormsaae jest jedním ze spisovatelů, kteří 
počali velmi moudře řešení této otázky budovat na skutečnou základovou půdu. 
 
2 Jde tu o tzv. dolmen. Niederle v Ottově Slovníku naučném o něm píše: "Dolmen (název keltský, dol, 
doul = stůl a men, maen = kámen) jest uměle otevřená nebo zcela zavřená komnata z balvanů hrubě 
otesaných, tvořící druh prehistorických náhrobních pomníků, tzv. megalitů. Dolmen stojí buď volně 
pod širým nebem nebo pod mohylou ze země nasypanou. Jsou podoby více méně pravidelného 
čtyřúhelníka, jehož stěny nebo jen rohy se skládají ze svisle postavených balvanů, na nichž spočívá 
kámen tvořící strop. Velikost je různá. Dlouhé jsou až 10 m, vysoké 3 m, široké 4-5 m. Sloužily 
možná za hrobky, i když se v nich dnes více ničeho nenajde.... Z jednostejné myšlenky způsobu stavby 
a nepopiratelné podobnosti darů pohřebních soudí se dosud obecně, že je stavěl jeden národ a převládá 
u archeologů mínění, že národ ten přišel v době neolitické z Asie do Evropy, přinesl sem novou 
kulturu, zejména znalost orby a chovu dobytka a že dolmeny jsou sledy jeho pouti, kterou se bral od 
východu Evropou až na její konec u Gibraltaru, ba až do Afriky. Blíže určiti tento lid dosud se 
nepodařilo, náhledy se valně rozcházejí.  
Je patrno, že není jisto, zda Čudové (Finové) jsou budovateli dolmenů. Jsou-li jimi, jsou 
pracivi1izátory Evropy po jisté stránce a nezasluhují si toho opovržení, jež má pro ně autor, pozn. 
překladu. 
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z toho však nepřipomíná to, co tu máme před očima. Pak je tu ještě jiný důvod, daleko 
silnější, a který je bez námitek: tyto vztyčené kameny a dolmeny nacházíme v místech, kam 
výbojci z Tyru a Sidonu, ani z Říma, kam obchodníci z Marseille, nebo bojovníci keltští nebo 
slovanští zemědělci, nikdy ani nepřišli. Dlužno tedy se na věc znovu podívati, a to zblízka.  
 
   Vycházíme-li od zásady všeobecně uznávané, že všecky tyto záhadné monumenty v Evropě 
jsou slohově starší nežli římské panství, vytváříme tím bezpečnou chronologickou základnu a 
ta je zároveň i klíčem k řešení problému. Zdůrazňuji, že tu jde hlavně jen o vročení stylu a 
nikterak o časové určení konstrukce toho nebo onoho památníku zvlášť, což by komplikovalo 
celkovou potíž mnoha neurčitostmi podrobností. Dlužno trvat napřed na nejširším výkladu 
věci, jež později bude zevrubněji rozebrána. 
 
   Ježto vojska Cesara zabrala celou Galii a část britských ostrovů v prvém století před naším 
letopočtem, sestupuje soustava, jež dala zrod starožitnostem galským a bretoňským, do dob 
podstatně starších. Ale i Španělsko má památníky podobné jako jsou tyto.3  
   A Římané se zmocnili těchto španělských krajů daleko dříve nežli se usadili v Galii a před 
nimi tam Karthaginci, a Féničané dodali vydatný přínos své krve a svých myšlenek. Národy, 
které vztyčily dolmeny španělské, je nemohly vymyslit a vytvořit po prvém příchodu 
Féničanů. Abychom se nedopouštěli neopatrnosti (třeba zbytečné), je dobře na tuto jistotu 
nespoléhati v celém rozsahu. Nesestupujme zpět za 3. století př. Kr.  
 
   V Itálii dlužno býti odvážnějším. Není nejmenší pochybnosti o tom, že podobné mohyly 
jako jsou v Galii a ve Španělsku, zde v Italii jsou starší než období římské, ano, starší než 
období etruské. Tím tedy zapadají aspoň před 8. století př. Kr.  
 
   Protože pak tyto památky, jež jsme viděli na britských ostrovech, v Galii, ve Španělsku a v 
Itálii, pocházejí z naprosto stejného typu, tu nám připadá myšlenka, že jejich tvůrci 
přináležívali k jednomu a témuž plemeni. Jakmile tato myšlenka se vynořuje, ihned 
vyzkoušíme její dosah počítáním územního rozsahu podle výskytu těchto památníků, jež 
prozrazují jeho přítomnost. Tak se už nebudeme omezovat jen na ony čtyři země dosud 
uváděné a budeme hledat mimo jejich hranice, zda se i někde jinde nenajde co podobného 
jako je v těchto zemích. Dospějeme k výsledku, který napřed fantazii překvapí.  
 
   Pásmo, jež se tu otevře našim zrakům, se rozprostírá od obou jihoevropských poloostrovů, 
kryjící Švýcarsko, na Galii a ostrovy britské, na celé Německo, zaujímá Dánsko a jih 
Švédska, Polsko a Rusko, překračuje Ural, zabírá celou Sibiř, přechází přes Beringovu úžinu, 
zabírá prérie a pralesy severní Ameriky a končí kdesi na horních březích Mississippi, nejde-li 
arci ještě dále.4 
 
   Jistě doznáme, že když by se tak rozsáhlé oblasti přisuzovaly ať už Keltům nebo Slovanům 
- i když nemluvíme o Féničanech nebo Řecích ani o Římanech - měli bychom se zároveň 
nadít, že se setkáme i s velerůznými jinými kategoriemi starožitností, jež tyto země skrývají, 
tak pěkně stejně shodnými vzájemně jako jsou tyto památníky, jejichž přehojný výskyt nás 
vedl k načrtnutí hranic právě uvedených. Kdyby tito domorodci tu všude byli bývali Keltové 
nebo Slované, byli by všude zanechali pozůstatky své kultury, srovnatelné s oněmi, jež byly 
popsány ve Francii, Anglii, Německu, Dánsku, Rusku, a jež podle určitých zjištění vědy 
mohou být jenom jim a nikomu jinému připisovány. Ale právě tato podmínka tu není splněna.  

                                                 
3 Velmi málo zjištění ve Španělsku bylo učiněno o tomto druhu památek. Nicméně Mérimé u 
Antequery sestoupil do jedné prostory, která zřejmě nese znaky pseudo-keltické. Mérimé, jejž autor 
cituje, jest týž Prosper Mérimé (1803-1874), jenž (vedle jiných novel) napsal Carmen. Býval 
inspektorem památek a starožitností za Napoleona III. pozn. překl. 
 
4 Viz Keferstein: Ansichten über die Keltischen Altertümer. Pak P. J. Š a f a ř í k: Slovanské 
starožitnosti 1. atd. pozn. překl. 
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   Na těchže územích, na nichž se vyskytují ony památky z lomového kamene, je hojnost 
památek všeho jiného druhu, dokladů to lidské tvořivosti, jež jsouce mezi sebou zásadně 
rozdílny v každé krajině, svědčí velmi jasně o sporadickém výskytu národností zcela určitých, 
jimž náležívaly. Takovýmto způsobem nacházíme v Galii zbytky úplně neobvyklé v zemích 
slovanských, které zase jsou úplně rozdílné od sibiřských starožitných památek a ty zase od 
výtvorů amerických.  
 
   Nepopiratelně tedy Evropa mívala dříve než tu byli vzdělaní národové středomořského 
pobřeží, Féničané, Řekové nebo Římané, několik vrstev různých lidstev, z nichž některé 
národy byly v držení jen určitých částí pevniny, kdežto ti druzí, zanechavší vesměs stejné 
stopy po sobě, patrně držívali celé země a to v době velmi jistě starší nežli 8. století př. Kr.  
 
   Teď se tu ptáme po tom, jakéže jsou ty nejstarší rozmanité druhy primitivních starožitností, 
těch co se vyskytují jen někde a těch, které se vyskytují všude. 
  
   Ty, které se vyskytuj í jen někde a pořídku, svědčí o jistém stupni technické vyspělosti a o 
společenském vytříbení značně vyšším než ty, které zabírají široké prostory. To, co jsou 
rozšířeny povšechně, nejeví nikde stopy po nějakém opracování kovovými nástroji - leda snad 
výjimečně. Oproti tomu u těch druhých se vyskytují dvě údobí, tj. napřed bronzové a pak 
železné a podávají tvary velmi obratně obměňované; a tyto formy, tak jak jsou upotřebeny, 
nemohou nechati v nejmenší pochybě o tom, že to jsou tu věci keltské, tam slovanské, protože 
důkazy z klasické literatury vylučují jakékoli rozpaky. 
  
   V důsledku toho, poněvadž Keltové a Slované jsou posledními známými majetníky 
evropské pevniny před 8. stoletím př. Kr., tu poslední dvě údobí, nazývaná archeology věkem, 
bronzovým a věkem, železným se hodí na tyto národy. Zaujímají poslední doby původního 
starověku našich krajin, a dlužno tedy klásti před ně údobí ještě starší, správně označované 
údobím kamenným. A tomuto údobí náleží právě ony památky, o něž nám jde v této studii. 
  
   Je tu ještě jeden bod, jenž by se mohl zdáti temným. Zakořenělý zvyk nevidět v Evropě nic 
před Kelty a Slovany by mohl vést některé myslitele k tomu, že by si namlouvali, že tyto tři 
věky, totiž kamenný, bronzový, železný značí jen odstupňování v kultuře těchže plemen. 
Bývali to divocí ještě předkové obratných horníků, pilných řemeslníků, jejichž některým 
dí1ům na posledních objevech se divíme, a tito jejich předkové snad vybudovali ony hrubé 
památníky nejstaršího údobí. Vysvětlili bychom si tolik barbarství sociálním dětstvím, 
neznajícím ještě technických pomůcek doby pozdější. 
   
   Jedna námitka nepopiratelná zavrhuje tento předpoklad, ostatně zásadně nepřípustný i z 
jiných příčin. Mezi věkem bronzovým a věkem železným je rozdíl jen v upotřebení toho 
kterého význačného materiálu a v jeho pokročilejším zpracování. Vedoucí myšlenka se 
nemění; pokračuje, přizpůsobuje se tříbí se, přechází z dobrého k lepšímu, jinak zůstávajíc 
však při tom v daných mezích. Oproti tomu mezi výrobky věku kamenného a věku 
bronzového vidíme na prvý pohled nejnápadnější kontrasty; není tu vůbec nějakého přechodu 
mezi jedněmi a druhými: tvůrčí pojetí se mění náhle a hned. Tedy pudy a touhy, jimž by měla 
tato umění hověti, si tu neodpovídají vůbec. Tudíž věk kamenný a věk bronzový nejsou si tak 
souvztažny jako věk bronzový s věkem železným. Mezi věkem kamenným a bronzovým jde o 
přechod od plemene ke plemeni, kdežto u přechodu od věku bronzového k železnému jde 
jenom o pokrok v mezích stejného řádu plemen nebo o pokrok ne-li plemen úplně totožných, 
aspoň si velmi příbuzných. Nuže, není pochybno, že Slované jsou usídleni v Evropě aspoň po 
čtyři tisíce let. Kromě toho Keltové bojovali na Garonně v 18. století př. Kr. A tak přicházíme 
krok za krokem k tomu přesvědčení, jež jest počtářským důsledkem všeho, co tu předcházelo: 
mohyly kamenného věku pocházejí co do slohu svého z dob před r. 2000 př. Kr.; zvláštní 
plemeno, které je navršilo, zaujímalo ty krajiny, v nichž je nacházíme před každým jiným 
národem; a ježto kromě toho se vyskytují ve větší hojnosti tou měrou, jak pozorovatel louče 
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se s jihem postupuje k severozápadu a k severovýchodu, usuzujeme z toho, že toto plemeno 
bylo původně pevněji svrchovansky zabydleno v těchto krajinách více severských. Chce-li 
někdo stanoviti s hrubou pravděpodobností přibližně vrchol síly tohoto plemene, nic není 
proti tomu, aby byl přijat datem 3000 let př. Kr., jak to navrhuje jeden dánský archeolog, 
důmyslný to pozorovatel i hluboký vědec.  
 
   Teď zbývá určit positivním způsobem etnickou povahu prapůvodních národností, tak široce 
rozptýlených po naší polokouli. Zcela jistě se pojí velmi úzce k různým skupinám žlutého 
druhu, jenž po většině má postavu zavalitou, pomenší, ošklivou, zpátranou, inteligenci velmi 
omezenou, ale přece nějakou, hrubě užitkářskou a s převládajícími mužskými vlohami. 
 
   V poslední době v Dánsku a v Norsku byla obrácena pozornost na veliké hromady 
ústřicových skořápek a šupin se vtroušenými kostěnými a pazourkovými noži hrubě 
opracovanými. Vykopávají se z těchto sutí také kosti jelenů a kanců, z nichž byl morek po 
roztříštění vyňat. Wormsaae rozebíraje tento objev lituje, že podobná šetření nebylo možno 
provést na březích Francie a praví: „Je obecně známo, jak tyto kupy lastur a kostí jsou časté v 
Americe. Obsahují nástroje neméně hrubě pracované (jako ty, které byly nalezeny ve zbytcích 
dánských a norských) a dokazují pobyt prastarých národů domorodých.“ 
 
   Tyto památníky jsou tak zvláštního druhu a tak pro oko nenápadné, že si tím vysvětlujeme 
snadno temno, které je tak dlouho mohlo krýt. Tím větší zásluhou je to pro objevitele těchto 
mohyl, kterým věda jest povinována díkem za příspěvek podivný, ale cenný, protože z něj 
vychází najevo aspoň dohad, že evropský sever má stopy stejné jako skýtá pobřeží nového 
světa v sousedství úžiny Beringovy. Tento nález dovoluje i podotknout něco o nálezu 
podobného druhu, ještě zajímavějším, jenž byl učiněn před časem u Namuru. Mezi troskami 
pod dvojitým příkrovem hlíny byly rozeznány kusy jílů, prostoupených vápencem, kusy 
vegetabilního uhlí, pak hovězí kosti, kosti ovcí, prasat, jelenů, srnců, zajíců, pak žen a 
mladíků i dětí. Zvláštnost, která se nachází i v Dánsku a Norsku: všecky duté kosti morek 
obsahující jsou zpřeráženy, i také kosti lidské, a z toho důvodně dovozuje Spring, že ti, kteří 
tu nahromadili ty zbytky potravin, byli lidožrouti. To je zvláštní záliba úplně neznámá 
kmenům čeledi bílé, i těm nejdivočejším, ale velmi často zjištěná u národů amerických. 
  
   Zabýváme-li se pozorováními jiného druhu, nacházíme jako význačné objekty jisté mohyly 
sypané z hlíny, jejichž hrubá konstrukce nemá nic společného s arijskými pohřebišti vysoké 
Asie ani s honosnými hroby, které lze ještě vidět v Řecku, u Troje, v Lýdii, Palestině, a jež 
svědčí, ne-li o vytříbeném uměleckém vkusu svých budovatelů, tož aspoň o vysokém pojetí 
monumentality a velkoleposti. Ty, o něž tu právě jde, záležejí, jak právě bylo uvedeno, jen v 
nahromadění hlinité nebo slínovité zeminy, jak ji půda přímo dává. Takováto mohyla 
obsahuje mrtvoly nespalované, jimž po boku se nalézá něco popela. Zdá se mnohdy jako by 
byl mrtvý býval uložen na loži z větvoví. Tato okolnost připomíná pohřební otep roští u 
Číňanů. Jsou to hroby velmi prosté a pusté. Byly nalezeny celkem všude po Evropě. Podobné 
objekty se stejnými obsahy a zvláštnostmi pokrývají rovněž hořejší údolí řeky Mississippi. E. 
G. Squier tvrdí, že kostry zahrabané v těchto hrobech jsou tak křehké, že nejmenším dotekem 
se rozpadají v prach. Jeto pro něj důvodem připisovati těmto mrtvolám a náhrobkům, v nichž 
se dochovaly, veliké stáří. 
  
   Mohyly, všude podobné, navršené v Americe, na severu Asie a v Evropě posilují myšlenku, 
že tyto kraje bývaly obydleny druhdy týmž plemenem, které sotva bývalo jiné nežli žluté. 
Bývají vždycky poblíže velikých násypů, někdy dvojitých i trojitých, kryjících plochy o 
průměru několika mil. Taková místa jsou mezi Vislou a Labem, v Oldenbursku a v 
Hannoversku. Squier podal o severoamerických podrobné popisy a což lepší jest, nákresy tak 
přesvědčivé, že není možno míti nejmenší pochybnosti o úplné totožnosti myšlenky, jež byla 
základem takovéto obranné soustavy. 
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   Možno tedy usuzovati z těchto postačitelně četných a shodných skutečností toto: Že lidstvo 
žluté, přicházející z Ameriky a nakupené na severu Asie, přeřinulo se kdysi až do celé Evropy 
a že jest mu připisovati veškeré ty obhroublé mohyly, zřízené z hlíny a lomových kamenů, jež 
všude svědčí o totožnosti a jednotnosti prapůvodního obyvatelstva na naší pevnině. Dlužno se 
vzdáti názoru, že by šlo o výtvory roztroušených kultur (a ostatně nyní postačite1ně známých, 
ježto byly vyvinutější) keltických a kmenů slovanských. Když toto je vyřízeno, dlužno ještě 
sledovati pochod lidu finského k západu, aby se viděly zevrubně práce, jež se svými 
tehdejšími prostředky provedli a jež nás dnes překvapují. Bude to současně i poznáním 
hlavních rysů sociálních podmínek, ve kterých žili naši praobyvatelé evropských zemí. 
 
   Jejich hordy volně putující po stepích a bahniskách severských, mívaly před sebou většinou 
cesty rovinné a snadné. Chodívaly podél mořského břehu a podél velikých toků, místy, kde 
lesy bývaly řídké, kde se hory snižovaly a umožňovaly přechod. Nemajíce po ruce mocných a 
účinných prostředků pro upravení cest přes překážky příliš veliké a nemohouce takových 
prostředků použití, leda s velikým zdržením a individuální námahou, používaly tyto hordy 
většinou jen pazourkové sekery, bídně nasazené na nějaké větvi. Pro pobřežní plavby v 
severním Oceáně a pro plavbu říční nebo v krajinách přerušovaných bahnisky, používaly 
člunů z jediného kusu kmene, poraženého a vypáleného, pak otesaného, jak to šlo s jejich 
nedokonalými nástroji udělati. Rašeliniště v Anglii a ve Skotsku uchovala a poskytla naší 
vědychtivosti několik z těchto dopravních prostředků. Některé z nich mají rukojeti na 
koncích, aby se daly snáze přenášeti. Jeden z nich měří až přes 11 m délky.  
 
   Soudí-li se podle stop posud zachovaných, byla hlavní sidliště žlutých lidí na březích moří a 
řek. Ale nebylo to pravidlo bez výjimky. Setkáváme se s důležitými stopami po Finech i ve 
vnitrozemí. Mérimé, vykládaje tuto věc, velmi soudně uvedl, že takové památky jsou i uvnitř 
Francie. Budeme se tím později zabývati. Žlutí vystěhovalci poznali jako zemi těžko 
přístupnou samoty Vogéz, údolí Jury, pobřeží Lemanu. Jejich pobyt v těchto různých 
vnitrozemních krajích je prokázán stopami, které mohou jedině od nich pocházeti. Některé 
byly s určitostí poznány i v některých severních částech Savojska. 
    
   Zde bude vhodno letmo podat některá pojmenování hlavních druhů pozůstatků, které 
mohou náležet jedině domorodcům žlutého plemene, a jež severští archeologové jednomyslně 
pokládají za příznačné kusy z doby kamenné. Už jsem uvedl kupy skořápek jedlých 
lasturnatců, kosti savců a lidských bytostí s noži kostěnými a rohovými; a také jsem se zmínil 
o sekerách a kladivech pazourkových (křemencových), o člunech z jediného kmene a uvádím 
i obydlí na pilotech, jež se po prvé pozorovala na jezerech švýcarských. K tomu dlužno přidat 
ještě hroty šípů z pazourku nebo rybí kosti, hroty oštěpů a udice na chytání ryb z týchž 
materiálů, nějaké knoflíky k upravení kožešinových šatů, kousky jantaru provrtané nebo i jen 
neopracované, hliněné kuličky červeně pomalované, aby navléknuty na šňůru byly 
náhrdelníkem, a konečně hliněné nádoby, někde dosti veliké, protože některé z nich 
sloužívaly za máry celým mrtvolám, vedle kterých, jak se zdá, byly pokládány potraviny. 
 
   Ale co nade vším tím převládá, jsou výplody architektonické, velmi překvapující to stránka 
těchto starožitností. Jejich hlavním rysem, jenž zakládá vlastně také jejich sloh, jest to, že na 
nich není vůbec žádného zdiva. Zdiva se užívá jen pro hmotnaté veliké kusy. Takovými jsou 
menhiry nebo peulveny, v Německu zvané Hunensteine; obelisky to z netesaného kamene, 
vyšší či nižší, zapuštěné do země pravidelně až na čtvrtinu celkové výšky; kromlechy, zvané v 
Německu Hunenbette, čtyřúhelného nebo kruhového půdorysu. Často tyto strašidelné stavby 
bývají s jedné strany otevřeny; jiné vůbec nemají východ. To nemůže být nic jiného nežli 
hroby. Většinou když byly otevřeny, obsahovaly kostry nezpopelňované. 
  
   Jak celkovou hmotou, jež činí z takového dolmenu památník nejstatnější co do zevnějšku 
vytvořený plemenem finským, tak i předměty a úlomky, v něm nalezenými, dlužno 
považovati dolmen za jedno z nejzávažnějších svědectví o přítomnosti žlutých národů na 
některém místě. Ani nejpečlivější vykopávky nikdy nevynesly žádný předmět kovový, nýbrž 
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jenom ty druhy nástrojů a nářadí, tak prostinkých jak co do podoby, tak co do materiálu, jak 
byly svrchu vyjmenovány. Dolmeny mají ještě jeden vzácný charakter, totiž ten, že jsou 
nesmírně rozšířeny po světě. V celé Evropě se vyskytují. 
 
   Přicházejí dále mohyly kamenné (cairns), které jsou neméně časté. Jsou to kupy z kamenů 
rozmanité velikosti. Mnohé z nich kryjí mrtvolu vždy nezpopelněnou s nějakými předměty 
kostěnými nebo pazourkovými. Jsou i případy, kdy tělo je uloženo pod malým dolmenem, 
zřízeným ve středu kamenné mohyly. Vídají se i pomníky s plným vnitřkem a zdá se, že 
nebyly určeny k ničemu jinému než k označení nebo upamatovánÍ. Některé jsou velmi malé, 
jiné zase ohromné: kamenná mohyla u New Grange v Irsku má hmotu čtyř milionů centů.5 
 
   Kombinace dolmenu a kamenné mohyly (cairnu) jest pouhou imitací, k níž často daly 
podnět poměry terénní. Uvádějí se případy tohoto typu všude, mezi jiným v Laciu u Civita 
Vecchia. Je také u Chiusi jeden takový objekt a jiný u Pratina. 
  
   Na kostrách vyzdvižených z dolmenů bylo možno zjistit u praobyvatelů evropské pevniny 
jakési vlohy, které jistě a priori bychom nepředpokládali: uměli provádět mnohé operace 
chirurgické. Již americké tumuly podaly o tom důkaz, když z nich byla vyňata lebka s 
umělým chrupem. Dolmen u Nantes poskytl kostru, jež měla holenní přeraženou kost 
spojenou uměle. 
  
   Takovéto vědomosti u žlutého plemene překvapují tím více, že u soudobých potomků 
plemene tmavé pleti, ať čistého nebo míšeného, není ani stopy po něčem takovém. Nitro těla 
lidského jim bylo úplně neznámo. Byl to důsledek hrůzy, kterou jim naháněli mrtví, hrůzy 
vzniklé z pověry. Oproti tomu žlutí, jichž flegmatická povaha nepřipouštěla takovéto dojmy, 
pohlíželi nepříliš uctivě na pozůstatky po bitvách. Lidožroutství jim poskytovalo příležitost 
poučit se o uspořádání lidské kostry. Puzeni smyslnými choutkami, starali se o poznání kostní 
soustavy, aby věděli kde se najde morek. Proto jsou v tom tak zkušení nynější obyvatelé jižní 
Sibiře. 
 
   Od zvyklosti dívat se na kostry, řezati je, zacházeti s nimi, je nesmírně blízko k myšlence 
jak je napravit, nebo zaplnit nějakou dutinu. Finové tento krok učinili; tak si vysvětlujeme 
jistou skutečnost dosud nezbadatelnou, totiž plombování, na něž naráží jeden článek XII. 
tabule zákonů římských. Tento lékařský zákrok, neznámý lidem velkého Řecka, pocházel od 
kmenů sabinských nebo od Rasenů, kteří jej nemohli mít od nikoho jiného než od žlutých 
dřívějších držitelů italského poloostrova. 
  
   Podobné nálezy v hrobech (dolmenech) vzbuzují jistě podiv a proto tím spíše bychom 
očekávali něco, podle čeho by se zjistila fyziologická povaha etnická oněch národů, jimž 
dolmeny náležely. Bohužel dosavadní výsledky nedávají naděje.  
   Předně je tu málo těl celistvých. Velmi často nevzdělaní nebo neobratní badatelé neuchovali 
mrtvoly po odkrytí hrobu. Zkrátka fyziologie dosud nepřičinila nic podstatného k důkazům 
ostatních věd o existenci Finů na celé pevnině evropské. Ježto tato věda nedospěla ke zjištění 
typu koster na různých místech, nebude se jí ani moci použít k tomu, aby se zjistilo, jak 
dřívější lidstvo bývalo četné. Abychom si o tom udělali jakési ponětí, je nutno vrátit se zase k 
památníkům mohylovým, které se ostatně vyskytují v úžasné hojnosti. 
 
   Již podle všudybytnosti dolmenů se dalo usoudit, že přistěhovalci pronikli až do nitra 
horských krajin našeho světadílu. Nemajíce dobrých prostředků, jimiž by si usnadnili svoje 
výpravy, jistě se rozhodli pro hory jen pro přelidnění, když nemohli už dobře žíti 
nahromaděni na úrodnějších místech, do nichž na své pouti dorazili. 
  

                                                 
5 Kubatura asi 100.000 m3, počítáno-li se starým centem, pozn. překl. 
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   Tento závažný dohad je ještě dotvrzován přímým materiálním dokladem, jenž tím více 
zajímá, že doplňuje seznam finských památností nejúžasnějším vylíčením toho, čeho jsme 
dosud dobádali. 
  
   Údolí Seilly v Lotrinsku, v němž dnes jsou města Dieuze, Marsal, Moyenvic a Vic, prve než 
tam vkročil člověk, bylo jedno jediné bahnisko bezedné, blátivé, zamokřované se všech stran 
množstvím slaných pramenů, takže tam nebylo nikde pevné půdy. Tento zamoklý kout, 
obklíčený vrchy, nebyl ani dobře přístupný ani obyvatelný. Jedna z finských hord usoudila, že 
by se z toho dal udělat útulek bezpečný před nájezdy, kdyby se tu získala únosná půda. 
  
   Aby toho docílili, vyrobili z hlíny okolních strání nesmírné množství hliněných kusů, 
hnětených rukama. Na střepech jejich dodnes nacházíme zřetelné otisky prstů mužů, žen a 
dětí. Někdy, aby si zkrátil práci, divoký dělník obložil kus dřeva hlínou. Takto hliněné kusy 
byly pak vypáleny na velmi nepravidelné cihly, z nichž největší, poměrně nečetné, mají 
obvod asi 25 cm a asi takovou i délku. Většinou jsou menší. 
  
   Takto zhotovený materiál byl dopraven do bahnišť a naházen páté přes deváté na bahno bez 
jakéhokoli pojiva. Práce byla tak rozsáhlá, že tento jakýsi umělý rošt (nebo výplň), překrytý 
dnes vrstvou ztuhlého bahna, mocnou 2 až 3.5 m, má tloušťku na nejtenčím místě asi 1 m, na 
nejsilnějším asi přes 2 m. Tak byla vytvořena nad propastí jakási kůra, jež časem zřejmě 
velmi ztuhla, protože dnes nese několik měst. 
  
   Rozsah tohoto podivného díla, známého v zemi pod jménem briketáž Marsalská má plochu 
asi 5.94 ha pod městem Marsal a 2.55 ha pod městem Moyenvic. Bylo vypočteno, že ke 
zřízení tohoto pomníku barbarství a trpělivosti by bylo třeba podle tehdejších poměrů, bez 
dobývání hlíny, bez dovozu a bez kácení a dodání dříví při osmihodinné práci 4000 dělníků 
po 25½ roku. 
 
   Není třeba upozorňovat, že tyto podmínky všechny tu nebyly. Tyto práce byly odvedeny 
rodinami barbarských dělníků zvolna, neobratně ale vytrvale, aniž se při tom čítal čas nebo 
námaha. Několik století jistě uplynulo než bylo dílo dostatečně únosné pro obyvatelstvo sem 
shluklé. 
  
   Jistě se budou zdát přihroublými tyto kmeny, jejichž stopy se nacházívají spíše při březích 
moří, řek, jezer, dokonce uprostřed močálů a pro něž, jak se zdá, mívala vodstva zvláštní 
přitažlivost; nicméně nelze jim upírat jistý smysl pro společné žití ani pro jistá předsevzetí, k 
nimž je třeba energie, třebaže v nich neleží nic půvabného. Uměními se nezabývaly, jak se dá 
soudit z bídných kreseb, jež od nich známe. 
    
   V dolmenech se často přišlo na malované nádoby hliněné. Neustále se tu opakují podvojné 
nebo potrojné závitnice. Zřídkakdy tu najdeme co jiného, leda nějaké zoubkování. Vzhled 
takovýchto arabesek připomíná úplně to, čím američtí indiáni zdobí svoje tykvové lahvice na 
vodu. Tyto spirály, hlavní to rys finského vkusu a přes který se jejich neplodná vynalézavost 
nepřenesla, se vídají nejen na jejich vázách, nýbrž i na jistých dílech architektonických, jež 
jsouce poněkud výjimkou, mají i jakousi potuchu po linii. Pravděpodobně náležejí tyto stavby 
pozdějším dobám, těm dobám, ve kterých už domorodci mívali po ruce nástroje nebo i 
keltskou pomoc, což se stává často v dobách přelomu. Velký dolmen v New Grange v irském 
hrabství Meath je zdoben nejen spirálnými čarami, nýbrž má kromě toho i vstup vytvořený na 
způsob hrotité klenby („gotické“). Jiný u Dowthu je dokonce okrášlen několika kříži do kruhu 
vepsanými. To je nec plus ultra. V Gavrinnisu Lokmariakeru Mérimé viděl skulptury nebo 
spíše rytby podobného druhu. V museu Cluny je i kost, na níž je dosti hluboce vyryta podoba 
koně. To všechno je velmi špatně děláno, a nic z toho neukazuje na to, že by představivost 
byla povznešenější nad technické provedení, což často vídáme i na nejslabších pracech 
míšenců tmavé pleti. Ani není nijak zaručeno, že ten poslední předmět by byl skutečně finský, 
třebaže byl nalezen v jeskyni a že na něm byl příkrov kamene, což by svědčilo značném stáří. 
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   Doposavad jsem dokazoval praprvotnou přítomnost žlutého plemene v Evropě jen metodou 
nepřímou nebo vylučovací. I když tato metoda má velikou přesvědčivou sílu, nestačí tu. Je 
nezbytno použíti příměj ších prostředků. Jej ich naštěstí dostatek. 
  
   Nejstarší tradice Keltů a Slovanů, prvních bílých národů, které bydlily na severu a na 
západě Evropy, a následkem toho těch, které zachovaly nejstarší vzpomínky bývalých řádů na 
této pevnině, jsou bohaté na zmatené zkazky, vztahující se na bytosti úplně odlišné od jejich 
plemen. Tak jak se tyto pověsti předávají od úst k ústům po staletí mnohými různorodými 
pokoleními, ztratily už před časem na jasnosti a byly značně přetvářeny. Každé století 
pochopilo o něco méně z toho; co minulost mu předala a tak Finové, o kterých se jednávalo 
jen v jistém úseku dějin, se najednou stali pohádkovými hrdiny, bytostmi nadpřirozenými. 
  
   Velmi časně ze skutečna přešli do mlhava a do mytologického neurčita, jak jest příznačno 
pro naši pevninu. Jsou to později ti trpaslíci, často zpátraní, vrtošiví, nedobří, nebezpeční, 
někdy oproti tomu vlídní, laskaví, sympatičtí a roztomile krásní, nicméně přes to vždycky 
trpaslíci, jejichž tlumy stále ještě bydlí v památkách kamenné doby, spíce za dne pod dolmeny 
ve vřesoviskách, pod nazdviženými kameny, v noci se rozbíhajíce po ladech, podél úvozů, 
nebo ještě spíše bloudíce kolem jezer v rákosí a ve vysoké trávě. 
  
   Obecně má selský lid ve Skotsku, v Anglii a v zemích německých za to, že tito skřetové 
hlavně pasou po dětech a místo nich nechávají svoje robata. Když jednou odvrátili matčinu 
pozornost, bývá těžko vyrvat jim kořist. Lze toho docílit jen velkým spraskem odloženému 
trpasličímu nemluvněti. Jejich cílem při tom prý jest, umožnit svému potomkovi živobytí 
mezi lidmi; a ukradené dítě pak chtějí zasnoubiti někomu ze svých, aby tak zlepšili svoje 
plemeno; v tom jsou všecky legendy za jedno. 
  
   Napoprvé by se nám to zdálo velmi skromné od nich, že závidějí něco našemu pokolení, 
protože svou nadpřirozenou mocí a nekonečným žitím překonávají prý Adamův rod. Ale s 
pověstmi starých dob nejde smlouvat: jaké jsou, tak je dlužno brát nebo je odmítnout. 
Odmítnutí by tu nebylo nikterak rozumné, protože to, co nám podávají, je velmi cenné. Ta 
etnická touha a ta žádostivost je jen to, co dodnes shledáváme u Laponců. Přesvědčeni o své 
nicotnosti a ohyzdnosti bývají nejšťastnější, když někdo lepšího původu, sblíživ se s jejich 
ženou nebo dcerou, dává naději jejich muži nebo otci nebo dokonce snoubence, že uvidí, 
kterak v jejich chatrči bydlí míšenec rodově lepší než oni sami. 
  
   Evropské země, v nichž se památka po skřetech nejlépe uchovala, jsou právě ty, kde základ 
obyvatelstva zůstal co nejkeltičtější. Jsou to Britanie, Irsko, Skotsko a Německo. Oproti tomu 
je tato tradice slabší v jižní Francii, ve Španělsku a v ltálii. U Slovanů, kteří zakusili tolik 
vpádů a převratů, pochodících od nejrůznějších plemen, nezmizela tato tradice nikdy, ani 
zdaleka ne, ale pomíchala se s cizími představami. To se vysvětluje snadno. Severští a 
západní Keltové, jsoucí pod vlivem hlavně Germánů, přejali od nich a předali jim pojmy, 
které nemohly zastínit původní základ pověstí. Právě tak tomu bylo se Slovany. Oproti tomu 
lid jihoevropský, semitisovaný, poznal v raných dobách legendy z Asie přišlé, jež jsouce 
úplně odlišné od staroevropských legend, zaujaly veškeru pozornost a jen o ně byl zájem. 
  
   Tito skřetové, tito únosci dětí, tito lidé pl'esvědčení o své horší hodnotě vůči plemeni bílému 
a kteří zároveň mají tak krásná a důležitá tajemství, neomezenou moc, kteří mají hluboké 
vědění, jsou přes to považováni za nízko stojící bytosti, skoro služebníky ostatních. Jsou to 
dělníci a hlavně havíři. Ani se neštítí razit falešné mince. Ukryti v nitru země, umějí dělat z 
výborných kovů zbraně co nejlépe kalené. Ale nikdy tyto vzorné zbraně nedělají pro svoje 
chrabré hrdiny, nýbrž jedině pro muže, kteří jich umějí užívat. 
  
   Několikrát se přihodilo - vypráví bajka - že šumaři, jdouce pozdě po půlnoci z vesnické 
svatby, potkali na ladách skřítky, velmi napilno mající na křižovatkách úvozů. Jiní venkovští 
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svědkové je viděli, jak se rojí u pat dolmenů, jejich to obvyklých příbytků, potýkajíce se 
těžkými kladivy, silnými kleštěmi, dopravujíce těžké žulové balvany a dobývajíce z útrob 
země zlatonosné minerály. Jmenovitě v Německu se vyprávějí takováto dobrodružství. Skoro 
vždycky tito pracovití dělníci bývali podle báje plešatí. Připomeneme si, že sporost vlasového 
porostu je specifickým rysem Finů. 
 
   Při mnohých příležitostech to nejsou horníci noční dobou pracující, ale schřadlé přadleny 
nebo drobné pradlenky, úporně tlukoucí prádlo na březích bažin. A dokonce nebývá ani třeba, 
aby je bretoňský, irský nebo německý a slovanský vesničan sháněl někde za humny. Mnoho 
skřetů se krčívá ve dvorech, prádelnách, kuchyních, stájích. Pečliví, čistotní, slušní, nic 
nerozbíjí, nic neztratí, pomáhajíce děvečkám a čeledínům co nejlépe. Ale tito užiteční tvorové 
mají také i své chyby a ty jsou velké. Skřeti bývají obvykle považováni za lstné tvory, 
proradné, zbabělé, ukrutné, nesmírně mlsné, zuřivě se opíjející a také i oplzlé jako 
Theokritovy kozy. Také převelmi málo povznášející bývají milostné historie o vílách, 
odmyslíme-li si množství přízdob, jimiž je literární poezie vybavila.  
 
   Skřetové tedy dělají svými dobrými vlastnostmi i svými nectnostmi dojem lidu služebného, 
což je příznakem, který si příslušné tradice přidělaly již v dobách, když většinou již upadli 
pode jho bílých přistěhovalců. Tento názor je potvrzen stejně jako pravost zkazků moderní 
legendy velmi zřetelnými a nápadnými stopami, jež najdeme o všech těch skutcích, co se 
skřetům připisují v pohádce už v nejstarší dávnověkosti a to bez výjimky. Filologie, bájesloví 
a i dějiny dob řeckých, etrurských a sabinských dokazují toto tvrzení.  
 
   Skřetové jsou známi po Evropě hlavně čtyřmi jmény, tak starými jako pobyt bílých národů 
v Evropě. Tato jména svými kmeny náležejí do nejstaršího slovního pokladu ušlechtilých 
plemen. Jsou to, s výhradou některých úchylek, nedůležitých slova: pygmée, fad, gen a nar.  
 
   Slovo pygmée πυγµαϊοσ znamená délku pěstě, čili píď. Taková asi bývala výška človíčka6; 
ale snadno se pochopí, že otázky velikosti a množství, i vše, co vyžaduje přesnosti, bývá 
obzvlášť zanedbáváno v báječných vypravováních. Ani dějiny samy, ani ty nejkorektnější 
nebývají bez přehánění a omylů tohoto druhu. Πυγµαϊοσ jest tedy protějškem Palečka z 
pohádek českých, Däumlinga pohádek německých. Původní forma řeckého πυγµαϊοσ byla 
odvozena jistě od kmene sousedního sanskritu pît, v žen. rodě pa, což vyjadřuje žlutý a 
výrazu sousedícího na zájmenné tvary sanskrtu, zendštiny a řečtiny aham, azem, έγών, jenž 
vyjadřovav hlavně i abstraktní pojem bytost, bytí, dal zrod gótskému guma, homme. 
Πυγµαϊοσ značí tedy člověka žlutého a nic jiného.  
 
   Tento Pidimužík se vyskytuje v jednom příměru Illiady, kde básník, líče křik a hluk 
zdvíhající se z řad Trójanů, připravujícíchse k boji, se vyjadřuje takto: „Podobně jeřábů křik 
zní pod klenbou vysokých nebes, kteří unikše zimě a hojným bez konce dešťům, k proudům 
Oceanovým se rozletí s velikým křikem, nesouce zhoubu a smrt všem mužům Pidimužíkům.“7  
 
   Již to, že tato narážka o Pidimužících je tu proto, aby se dobře posluchačstvu básně 
naznačilo jaký byl postoj Trójanů k boji připravených, dokazuje, že v dobách Homerových už 
bylo obecenstvo všeobecně a důvěrně obeznámeno s existencí Pidimužíků. Tyto zakrslé 
bytosti, bydlíce za řekou Oceanem, sídlily na západ od země Hellenů. Bydlely tedy v západní 
Evropě. A tam také skutečně jsme je až doposud poznali při práci. Nejen Homer se o nich 
zmiňuje v době antické. I Hekatus Miletský je připomíná a uvádí je jako drobné pracovníky, 
kteří sekerou žnou obilí. Esthates klade sídlo Pidimužíků do severských krajů, asi někam ke 
Thule. Dělá je velmi malé a jejich živobytí vyměřuje ne dlouze. Konečně i Aristoteles se jimi 
zabývá. Prohlašuje, že vůbec je nepokládá za nějakou vybájenost. Maličkou postavu, jež je 

                                                 
6 v češtině se takový tvor nazývá pidimužík, pozn. překl. 
 
7 podle O. Vaňorného překladu Illiady (Laichter), pozn. překl. 
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jim připisována, vysvětluje jejich malými koníky; a ježto žil tento filosof v době, kdy vědecký 
svět chtěl, aby všecko pocházelo z Egypta, klade jejich bydliště na prameniště Nilu. Po něm 
tradice se kazí čím dále tím více a Strabo i Ovid mají o nich pojmy úplně fantastické, jež ani 
tu uvádět nebudu. 
 
   Po řeckém pojmenování pygmée (Pidimužík), je tu keltický výraz fad. Gallové tak nazývali 
muže nebo ženu, o nichž měli za to, že do nich sestoupil duch boží (byli inspirováni). Je to 
slovo vates národů italických a derivací, je to také ta tajná moc, kterou bohové mohou 
pronikat všechna tajemství, fatum. Fad, přešedší v dialektu krajiny Vaud na fatha nebo vada, 
v dialektu savojském fihes, v ženevském faye, ve francouzském fée, v berichonském fadet 
nebo ženském fadette, v marseilském fada, značí vesměs muže nebo ženu, povznešené nad 
obyčejnou úroveň svým nadpřirozeným nadáním a ponížené pod ni slabostí rozumu. Fada a 
Fadet znamená zároveň i čaroděje i pitomce, bytost osudnou. 
 
   Jdouce po této stopě, najdeme stejné pojmy, sjednocené na téže bytosti pod jiným 
lexikologickým tvarem, u bílých plemen italského původu. Je to faunus, v ženském rodě 
fauna. Faunové a faunesy mají v Řecku obdobu v bohu Pan a ægipans, snadno vysvětlitelné 
přeměně slovní. 
  
   I faun i Pan byly bytosti groteskní svou ošklivostí blížící se živočišnosti, byli to opilci, 
hýřilové, krutí lidé, přihroublí na všechny způsoby, ale znající budoucnost a umějící ji 
odhalovat. Kdo by tu neviděl mravní a fyzický portrét žlutého plemene tak, jak si je první bílí 
vystěhovalci představovávali. Nepřemožitelná náklonnost ke všem pověrám, úplná oddanost 
magickým praktikám čarodějů, vykladačů osudu, zaklinačů, je převládajícím rysem finské 
povahy ve všech zemích, kde ji lze vidět. U faunů se vídala veliká chuť na víno a na jídlo, tato 
nenoblesní senzuálnost mongolského rodu, a konečně se zdůrazňuje i vloha pro polní 
zaměstnání. 
  
   Úplná asimilace obou tvarů faunus a πάν nepodává žádných potíží. Dlužno jít dále v této 
asimilaci. Dá se jí použít rovněž jakkoli způsobem napřed méně zjevným při slovech 
khorrigan a khoridwen. Tak armorikanští8 sedláci označují magické skřety své země. Gallové 
říkali Gwrachan. Tyto oba výrazy jsou složeny ze dvou dílů Khorr a Gwr; znamenají totéž co 
gon a gwn nebo gan, u latiníků genius, ve francouzštině génie, jehož se užívá ve stejném 
smyslu. Bohové, jmenovaní domorodci italickými a Etrusky genii, byli považováni za 
mocnější než všecky i nejvznešenější mocnosti nebes. Byli zdraveni keltickým titulem lar 
nebo larth, tj. seigneur, pán, a slovy penates, penæth, tolik jako první. Byli znázorňováni jako 
plešatí trpaslíci, nemnoho přívětivého zevnějšku. _ Tito genii, tito larth, duchové základní, 
nemusí býti dlouho srovnáváni s Finy a poznají se v nich. Veliké stáří tohoto pojmu, jeho 
neobyčejné rozšíření po světě, jeho zdomácnění ve všech krajích Evropy pod různými tvary 
stejného pojmenování faunus, πάν, gen a genius, fee, khorigan, fairy svědčí, že spočívá na 
podkladě dokonale historickém. Není tu tedy nutno dále se tím zabývat a možno přejít k 
poslední stránce věci a zkoumat slovo nar.  
 
   Je identické se slovem nanus, nebo spíše s keltickým nan. V moderních německých 
dialektech znamená pošetilý, bláznivý jako druhdy u národl1 italických fatuus, odvozené od 
fad. Novolatinské jazyky toto slovo vyhradily pro pojem trpaslíka, ne však zakrslého po 
stránce morální. Ale ve starověku tyto oba pojmy, dnes již oddělené, splývaly navzájem. Nan 
nebo nar bývala bytost pracovitá a obdařená schopnostmi magickými, ale hloupá, omezená, 
darebná, úskočná, krutá a hýřivá, vždy malé postavičky a pravidelně plešatá.  
 
   Casnar u Etrusků byl jakýsi druh zakrslého, pitvorného panáka, jakýsi trpaslík hloupý i 
darebný, mlsný i obžerný. U těchže národů nanus býval kobylkář bez domova a bez majetku, 
žijící asi tak v poměrech, ve kterých žili bludní Finové, od bělochů vypuzení; a po této stránce 

                                                 
8 Armorikum je ozn. pro Bretaň, pozn. vydavatele 
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tito ubožáci pro počáteční letopisy Západu poskytují úplný protějšek toho, co jsou v 
kroníkach Východu ti truchle sprostí Chorejci, Enakimové, obři, ti bludní Goliášové, oloupení 
o svoje jmění otcovské a uprchlí do měst filištinských. 
 
   K pocitu opovržení, jenž se pojil k bytosti nan, odsouzené k bloudění s místa na místo, 
přistupoval na italském poloostrově pocit úcty k nadlidským vědomostem, jež se tomuto 
nešťastníkovi připisovaly. V Kortoně se zbožnou poctou se ukazovával hrob takového nana 
poutníka. Podobné pojmy byly obvyklé o věci v Aquitanii. 
  
   Z Aquitanie přejděme do země Skytů, to jest do východní oblasti Evropy, která při této 
neurčitosti pojmenování se prostírá od Černého moře k Baltu. Herodot se tam zmiňuje o 
velmi hledaných, velmi vážených čarodějích, kteří měli jméno Énarées a Neures. Bílí 
národové, mezi nimiž tito kouzelníci žili, byť i mívali velikou důvěru k jejich proroctví, 
chovali se k nim přes to opovržlivě a utrhačně a někdy i velmi krutě. Když se předpověď 
nesplnila, býval takový nezpůsobilý čaroděj za živa upálen. Umění čarodějské u těchto 
Énareů se prý zakládalo, jak sami tvrdili, na něčem podobném, jako je ženská hysteričnost. Je 
pravděpodobno, že napodobovali nervové křeče sibyl. Takovéto nemoci propukají daleko 
častěji u plemene žlutého nežli u obou plemen ostatních. Z toho důvodu Rusové bývají ze 
všech míšeneckých národů v Evropě nejvíce takovými záchvatovými nemocemi postihováni. 
  
   Tato bytost, s níž se setkávaly všechny národy v Evropě na celé pevnině, a jmenovaná 
pygmée, fad, genius a nar, poznačená stejným charakterem fyzickým, stejnými vlastnostmi 
mravními, stejnými nezpůsoby, stejnými ctnostmi, jest patrně všude jedna bytost původně 
skutečná. Jestiť nemožno připisovati davové imaginaci tolika rozličných národů, které od 
nepamětné doby jejich rozchodu ve vysoké Asii se nikdy ani nespatřily ani o věci 
neporokovaly, takovouto čistočistou invenci tvora tak jasně vyhraněného, kdyby byl snad jen 
vybájený. Již jen pouhý zdravý rozum se vzpírá takovému předpokladu. A také ani lingvistika 
by s tím nesouhlasila; uvidíme to hned podle posledního slova, jež ještě z ní musíme dobýt a 
které zde jasně určí, že tu jde původně o bytosti z masa a kostí, o lidi opravdové. 
 
   Neptejme už se dále, jaký zvláštní smysl přikládali prvotní Řekové, nebo snad samotní 
Titani slovu, pygmée, jaký Keltové slovu fad; Italikové slovu genius, a jaký skoro všichni 
slovu nan a nar. Podívejme se na tyto výrazy samotné. Ve všech jazycích zprvu mívají smysl 
jen povšechný, pak prodlením staletí ztrácejí svoji ohebnost při používání a tíhnou k jistému 
vyhranění a ohraničení myšlenky. Tak by se daly dělat úvahy o slově např. gentil, franc, 
roztomilý, svobodný a o mnoha jiných; ale budeme-li pokračovati v našich úvahách, zjistíme, 
že na všech těch našich slovech tkví jakási neurčitost co do užívání a že teprve staletým 
používáním se jejich přesný a určitý význam ustaluje. 
  
   Pit-goma by se ještě nejvíce vymykalo této definici, protože je složeno ze dvou kořenů a 
rozčleňuje jednotlivě na prvý pohled věc, na kterou se vztahuje. Značí žlutého člověk a tím se 
vztahuje na plemeno finské9. Ale zároveň, poněvadž neobsahuje nic, co by napovídalo nějak 
zvláštní vlastnosti tohoto plemene kromě barvy, tj. např. malá výška postavy, smyslnost, 
pověrčivost, prospěchářského ducha, stačí jen slabě k jeho určení a zpodobení. Ostatně 
neustrnulo toto pojmenování na této neúplné fázi, a podléhá změnám a stavši se πυγµαϊοσ 
přibírá všechny odstíny, které mu ještě chyběly, aby se specializovalo. Pidimužík-pygmée 
není už jen člověk žlutý, to je člověk vybavený všemi znaky finské odrůdy a tudíž už se toto 
slovo nemůže vztahovat na nikoho jiného. 
  
   Je snad nesnadnější důkladně podrobit rozboru slovo fad. Nutno mít za to, že zkomoleno 
jako zkomoleno pit-goma z nutnosti předělati je na jediný kořen, ztratilo částku, kterou gnome 

                                                 
9 Dnešní finský národ je do velké míry poslovanštěn a pogermánštěn, takže z rasového hlediska již 
nezná svůj mongoloidní původ. Ten se promítá pouze ve finském jazyce, pozn. vydavatele. 
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zachovalo a odvrhlo tu, kterou poslední slovo zachovalo. Při takovémto předpokladu slovo 
fad by nebylo nic jiného než to, co je ono pit podle pozměn, které jsou tím přípustnější, že 
samohláska, jsouc dlouhá ve tvaru sanskrtském, byla úplně pohotová podle jiného dialektu 
přijati výslovnost širší. 
 
   Ve slově gen nebo gan nebo khorr se shledáváme se stejnou modifikací jako ve slově 
gnom10. Prvotný smysl jest prostě posloupnost rodová, plemeno, lidé, genus, rod. Možná, že 
věc se nedá tak snadno luštit a že místo zkomolení tu máme co dočinění se stažením, dnes už 
málo patrným, ale jež přece jen se dá chápat. Příbuznost hlásek p, f, w, g, u, ā dovoluje 
pochopiti toto pořadí: 
 

p ī t  -  g e n 
f ī t  -  g e n 
f ī  -  g e n 
f ī  -  u e n 
g ā n 

f i n n    a    f e n. 
 

   Toto poslední slovo nemá nic mythologického v sobě; to je jméno pravých a přirozených 
Finů, a Tacitus to dosvědčuje nejen tím, že tohoto slova používá, ale i fyzickým a mravním 
popisem, jejž podává o lidech, kteří toto jméno nesou. Jeho slova stojí za to, aby byla opsána: 
„U Finů,“ praví, „úžasná divokost, ohavná bídnost; ani zbraní, ani koní, ani domů tam není. 
Potrava: tráva; oděv, toť kůže; lože, jen na zemi. Jediným prostředkem jsou šípy, jež pro 
nedostatek železa se opatřují kosticí. Honitba živí všechny, jak muže tak ženy. Nerozcházejí 
se a každý uchopí svou část kořisti. Děti nemají před dravou zvěří jiného útulku než nějakou 
spleť větvoví. Tam se chodí skrýt mladí a tam se navracejí staří.“  
 
   V nynější době slovo finský ztratilo v denním užívání svůj pravý význam a národy, kterým 
se dnes dává, jsou většinou míšenci germánští nebo slovanští velmi rozličných stupňů. 
  
   Slovo nan nebo nar patrně bylo zkomoleno. Toto slovo pro sanskrt a pro zendštinu rovněž 
znamená člověk. V Indii ještě je národ Nairů, jako bývali v Galii na ústí Loiry Nannetové. I 
jinde se podobné jméno vyskytuje častěji. Pokud jde o ztracené slovo, bylo nalezeno pomocí 
dvou mytologických jmen, z nichž jedno se vyskytuje v Ramajaně jako jméno domorodců v 
Dekanu, považovaných za démony, Nairitti, jinak řečeno lidé strašní, hrůzní; druhé slovo je 
jménem božstva keltického, používané germánskými Svévy na pobřeží Baltu. Je to Nerthus 
nebo Hertha; kult tohoto boha býval jedním z nejdivočejších a nejukrutnějších a všechno, co 
se o něm ví, tíhne k degenerovaným názorům, které si druidický kněz vypůjčil od žlutých 
čarodějů.  
 
   Hle, evropské domorodce, jak vypadají při osobním nazírání; toť jejich popis fyzických a 
mravních charakterů. Tentokráte si nemůžeme stěžovat na sporost a chudobu pramenů. 
Vidíme, že svědectví a trosek je tu na všech stranách hojnost a staví před nás události s 
úplnou jasností dokonalé jistoty. Aby pak už vůbec nic nechybělo, není třeba ničeho, než aby 
nám stará minulost dodala hmotné portréty těch magických skřetů, jež jí tolik starosti 
nadělali. Už jsme mohli tušit, že podoba z Tagés a i jiné, jež na kamenech se vyskytovávají 
vyryty, jsou skoro vhodné k tomuto účelu. Žádajíce více, žádáme skorem jakýsi zázrak a 
skutečně ten zázrak se udál. 
  
   Mezi Ženevou a vrchem Saleve se vidi na přirozeném pahorečku bludný balvan, který má 
na jednom svém líci hluboký relief hrubé práce, znázorňující čtyři stojící postavy, zavalitého 
vzrůstu, zakrslé, bez vlasú, s tváří širokou a plochou, držící jakýsi válcovitý předmět, jehož 

                                                 
10 Gnom, gnóm, ozn. pro trpaslíka, zemního skřítka či bytost náležející zemnímu živlu, pozn. 
vydavatele. 
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délka přesahuje o několik centimetrů prsty šířku prstů. S tímto památníkem souvisí ještě v 
zemi zbytky starobylých obřadů, které se tam konávají jako ve všech okresích, v nichž se 
vyskytuje podklad keltického obyvatelstva. 
  
   Tento hluboký relief má své podobné protějšky ve hrubých postavách, nazývaných baba, 
jež se vyskytují ještě na mnoha návrších po březích Jeniseje, Irtyše, Samary, moře 
Azovského, po celém jihu Ruska. Tyto postavy nesou stejně jako relief švýcarský patrnou 
známku mongolského typu. Ammien Marcellin se zmiňuje o této věci. Ruysbock jej viděl 
ještě ve 13. století a v 18. století jej Pallas vykreslil. Konečně měděný pohár, nalezený v jedné 
mohyle u Orenburgu, je zdoben podobnou postavou a aby nebylo ani nejmenší pochybnosti o 
osobnostech, které tu měly být zpodobeny, jeden baba v Museu moskevském má hlavu 
zvířecí a podává tak nepopirate1ně podobu jednoho takového Neura, kteří byli obdařeni 
schopností měniti se ve vlky. 
 
   Zvláštnosti do očí bijící na těchto zpodobeních člověka jest jednak mongolská podoba, 
stejně zdůrazněná na reliefu u Saléve jako na památnících ruských, jednak onen válcovitý 
předmět středně dlouhý, který vždy vidíme, jak jej postava drží. Nuže, bretonské legendy 
považují za hlavní attribut Khorriganů plátěný pytlík, obsahující žíně, nůžky a ostatní 
předměty, potřebné k magickým úkonům. Kdo by jim je odňal, uvrhl by je do největších 
nesnází a všemi prostředky a vším úsilím by se, jich zase chtěli zpět zmocnit. 
  
   V tomto pytlíku dlužno tedy viděti posvátnou kapsu, do které dnešní Šamani ukládají svoje 
magické potřeby a jež skutečně je naprosto nezbytná tak jako to, co obsahuje, je 
nepostradatelné k provozování kouzelnického zaměstnání.  
 
   Tyto baby a ženevský kámen tedy podávají bez jakékoli pochyby hmotný obraz prvních 
obyvatelů Evropy: náleželi ke kmenům finským. 
 
 
 

KAPITOLA   II. 
 

THRAKOVÉ – ILYROVÉ – ETRUSKOVÉ – IBEROVÉ 
 

   Čtyři národy, skutečně hodné jména národ, se objevují v jižní Evropě a ucházejí se o kus 
země vedle Finů. Není možno ani zhruba přibližně určit dobu jejich příchodu. Je možno 
přijmout za správné jedině to, že jejich nejstarší sídliště tu byla před r. 2000 př. Kr. Jejich 
jména znávali a ctivali nejstarší Řekové a Římané a i v některých případech jim byly 
věnovány náboženské mýty. Tyto čtyři národy jsou Thrakové, IIyrové, Etruskové a Iberové. 
  
   Thrakové bývali asi ve svých počátcích, když ještě bydlívali v Asii, velikým a mocným 
národem. To zaručuje bible, uvádějíc je mezi syny Jafeta. 
  
   Protože žluté kmeny nebývaly bojovné a že bojovnosti jiných národů ubývávalo tou měrou, 
jakou přibývalo žluté krve v nich, dlužno mít za to, že Thrakové nenáleželi do jejich blízkého 
příbuzenstva. Pak Řekové o nich velmi často mluvívají v dobách historických. Používali jich 
střídavě s námezdnými vojáky skytskými jakožto vojenských policistů a i když hubovali na 
jejich hrubost11, nikdy, jak se zdá, nebyli zaraženi nějakou ohyzdností, jež je údělem plemene 

                                                 
11 Horac uvádí tento názor na začátku XXVII. ódy 1. knihy takto:  
 

Jest mravem thrackým bíti se poháry, 
jež k veselí jsou zrobeny. Odstraňte 

ten zlozvyk barbarský ... 
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finského. Jistě by nebyli opomněli mluvit o řídkém vlasu, nebo o tom, že jsou nevousatí, nebo 
že mají špičaté líce, nos prosedlý, oči šikmé a pak i o zvláštní pleti, kdyby byli Thrakové 
náleželi žlutému plemeni. Z tohoto mlčení a z toho, že vždy, jak se zdá, považovali tyto 
národy za sobě rovné - až na tu venkovskou hrubost - dovozuji zároveň, že Thrakové nebyli 
Finy. 
  
   Kdyby se byly dochovaly po nich nějaké památky výtvarného druhu nebo něco z jejich 
jazyka, byla by odpověď na mnohé otázky ulehčena. Ale památky tu nejsou vůbec a nutno se 
obejít bez nich. Co se týká druhého průkazného prostředku, máme celkem jen několik málo 
slov, jež uvádí Dioskorides. 
  
   Tyto slabé a sporé zbytky lingvistické by nasvědčovaly tomu, že lze považovat Thraky za 
Arijce. Jak se zdá, tyto národy vábily řecké mravy. Herodot v tom vidí známku příbuzenství, 
jež jim dovolovalo pochopit civilisaci, jež vedle nich kvetla; a autorita Herodotova je jistě 
mocná. Dlužno si připomenout i Orfea12 a jeho skutky. Dlužno si také všímat hluboké úcty, se 
kterou řečtí kronikáři mluví o nejstarších Thracích; ze všeho toho se bude moci usoudit, že 
přes všechen nenapravitelný úpadek, přivoděný míšením, Thrakové byli národem 
míšeneckým bělo-žlutým, v němž bílá arijská krev druhdy převládala, pak se dobou trochu 
zašpinila, uprostřed mocných nánosů keltských, následkem manželství se Slovany. 
  
   Obtíže, spojené s objevením etnického charakteru IIyrů jsou nemenší, ale vypadají jinak a 
jsou jiné, jiné jsou i prostředky, kterými by se věc řešila. Z uctivačů Xalmoxise13 nezbylo nic. 
IIyrové, dnes nazývaní Arnauty nebo Albánci, oproti tomu tu zbyli jako národnost a jejich 
jazyk poskytuje, byť pozměněn, několik postřehnutelných ojedinělých zajímavostí. 
  
   Promluvme nejprve o fyzické individualitě. Albánec svými rysy, pokud vyjadřují jeho 
národnost, se odlišuje podstatně od sousedních národů, a to jak od moderního Řeka, tak od 
Slovana. Nemá ani také vztahů k Valachům. Četné svazky, sbližující jej fyziologicky s jeho 
sousedy, změnily značně jeho prvotný typ, ale nesetřely původní charakter. Jako základní 
znaky tu pozorujeme velikou postavu, pěkně úměrnou, mohutnou kostru, význačné rysy, 
kostnatý obličej, který svými výčnělky a úhly nepřipomíná právě tvářnost Kalmuka, ale dává 
tušit, že asi byl podle nějaké takové podoby vytvořen. Řekli bychom, že Albánec je vůči 
Mongolu totéž, co je vůči němu Turek nebo Maďar. Nos je vyčnívající, význačný, brada je 
široká, hodně čtverhranná. Tahy ostatně pěkné, jsou zhruba rýsovány jako u Maďarů a 
nikterak se nepřibližují něžné modelaci řecké. Nuže, právě tak jako je nevyvratitelné, že je 
Maďar smíšen s krví mongolskou, právě tak neváhám usuzovat, že Albánec je produktem 
podobným. 
 
   Bylo by žádoucí, aby filologie poskytla oporu tomuto úsudku. Ale nešťastnou náhodou toto 
zkomolené nářečí nemohlo býti dosud uspokojivým způsobem zbadáno. Bude nejdříve nutno 
z něj vymýtit slova turecká, pak slova moderní řečtiny a výrazy nářečí slovanských, které se 
dosti hojně s albánštinou vázaly v amalgámu. Po zevrubném třídění zbude cosi základního, co 
bude těžko posoudit. Dodnes se nedá o tom tvrditi nic definitivního leda to, že by tento jazyk 
mohl býti se vším příbuzný, jen se řečtinou ne. A tak se neopovažuje věda přičítati Albánce k 
Arijcům. Nutno tedy se zatím spokojit s domněnkami, zavrhnout všecky ukvapené vývody 
filologické a omezit se na ty, jež jsem odvodil z fyziologie. Řeknu tedy, že Albánci jsou národ 
bílý, arijský, přímo se žlutým plemenem míšený a že, přijali od národů, mezi nimiž Albánec 
žil, jazyk jeho podstatě cizí, že tím jen napodobil veliký počet kmenů lidských, jež se 
podobně prohřešily. 

                                                                                                                                                         
překlad O. ]iráni, 1923, pozn. překl 

12 hrdina Orfeus byl podle starých řeckých pověstí Thrák, pozn. vydavatele 
 
13 Jméno tohoto božstva možná pochází od Slovanů a váže se ke slovu šalmas = čepice, přílba, pozn. 
překl. 
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   I Thrakové i IIyřané udrželi dobře a čestně svůj arijský původ a jistě jsou ho důstojni. Oni 
prví se zúčastnili činně vpádu hellenských Arijců do Řecka. 
  
   llyrové, mísíce se s makedonskými, epirskými a thessalskými Řeky, pomohli jim zdolat 
přední Asii. Byli-li v historických dobách llyrové a Thrakové jako národnosti stlačeni na 
podřadné jednotky, dlužno to přičíst na vrub jejich rozdrobenosti, přivoděné manželskými 
svazky místními, velmi různými co do hodnoty, pak poměrné slabosti skupin a pak tomu, že 
bydlí mezi plodnými kmeny, jež omezujíce je na jejich neúrodné horské kraje, nikdy jim 
nedovolily vyvinout se jak náleží. Ať je tomu jakkoli, Thrakové a llyrové, bez ohledu na 
jejich svazky, jsou dvěmi neobyčejně nadanými, silnými a ušlechtilými větvemi lidstva, u 
nichž arijská podstata se dá velmi snadno tušit. 
  
   Přejdu teď na jiný konec jižní Evropy. Nacházím tam lbery, a u nich se zdá jaksi historická 
temnota rozptylovat. Bylo by zbytečno připomínat všecka úsilí, jež dosud byla vynaložena, 
aby se stanovila povaha tohoto tajuplného národa, jehož dnešními představiteli (více nebo 
méně správně nebo nesprávně) jsou Euskarové čili Baskové. Protože s tímto jménem národa 
se potkáváme i na Kavkaze, byly činěny pokusy, jak stanovit nějakou cestu, po níž by se byl 
dostal z Asie do Španěl. Ale vše to zůstalo temným. Ví se však lépe; že tato iberská rodina 
zabrala celý poloostrov (španělský); bydlívala na Sardinii, na Korsice, na ostrovech 
Balearech, a na některých místech západoitalského pobřeží (ne-li na celém). Jejich potomci 
mívali celý jih Gallie až po ústí Garonny; kryjíce takto Aquitanii a část Languedoku. 
  
   lberové nezanechali po sobě žádného výtvarného památníku a bylo by nemožno stanovit 
jejich fyziologický charakter, kdyby nám nebyl Tacitus o nich něco pověděl. Podle něj bývali 
hnědé pleti a postavou malí. Moderní Baskové tento zevnějšek nedochovali. Jsou to zřejmě 
bílí míšenci na způsob národů sousedních. Nic nezaručuje čistotu krve u pyrenejských horalů 
a tudíž nedovodím z vyšetřování, jež by se tu dalo dělat, podobné důsledky, jaké jsem učinil u 
bojovníků albánských. 
  
   U těch jsem viděl význačnou rozdílnost, podstatný kontrast se sousedními národy. Je 
nemožno poplést Arnauty s Turky, Řeky nebo Bosenci. Ale je naopak těžko rozlišit takového 
Euskara mezi jeho francouzskými a španělskými sousedy. Výraz Baska, ostatně velmi vlídný, 
neskýtá nic zvláštního. Jeho krev je dobrá, jeho organisace energická; ale míšení, spíše 
zmatenou měsici míšení, vidíme na něm. Nemá nikterak onen rys stejnorodých plemen, onu 
vzájemnou podobnost jedinců mezi sebou, jak se to vyskytuje u Albánců. 
  
   Ostatně, jak by jen byl pyrenejský lber dnes čistým plemenem? Celý národ se vstřebal do 
míšení keltských, semitských, římských a gótských. Pokud jde o jeho jádro, zalezlé do vysoko 
ležících horských údolí, tu víme, že četné vrstvy pře možených národů hledávaly postupně 
útulek zde a v okolí. Proto ono jádro nemůže býti čisté a nedotčené o nic více než jsou 
Aquitánci a Roussillonci. 
  
   Jazyk euskara je neméně záhadný jako albánština. Učenci byli překvapeni zatvrzelostí, s 
jakou se vzpírá jakémukoli navázání na tu či onu skupinu jazyků. Nemá zcela nic 
chamitského a velmi málo arijského. Nějaké příbuzenství se žlutými tu je, ale skryté a 
konstatuje se jen přibližně. Jediná ověřená skutečnost je tu ta, že svým polysyntetismem, 
svým sklonem vtělovat jedna slova do druhých, se blíží jazykům národů amerických.14 Tento 
objev dal vznik mnoha potřeštěným románům. Pokud mně se týče, myslím, že tyto 
podobnosti měly spíše vznik v prvotném mechanismu, společném všem finským jazykům. 
  
   Podívejme se nyní na to, co nám praví dějiny o zvyklostech a mravech národa iberského. 
Najdeme tam více vůdčích světel. Zde nám světlo padá do očí a svým jasem zahání hned 

                                                 
14 srovnejte s František Kabelák: Lidské rasy a árijská hermetická kultura; Kabelák dovozuje přímý 
původ Koptů, Basků a Etrusků v Jižní Americe, pozn. vydavatele 
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skoro všechny temnoty. lberové, těžcí a statní, nikoli barbarští, mívali zákony a tvořívali 
pravidelné společnosti. Bývali mlčenliví, zvyků ponurých. Oblékali se černě nebo tmavě a 
nelibovali si tak ve zdobách jako lidé temné pleti. Jejich politická organisace byla nemnoho 
zdatná; to proto, že obývavše jistě velmi rozlehlé země, byli vyhnáni z ltálie, mohli být 
zapuzeni z ostrovů a zbaveni většiny Španělska mocí keltskou a ještě později Karthaginci a 
Féničany. A hle, ještě to hlavní: zabývali se s úspěchem těžbou důlní.  
 
   Tyto nesnadné práce a složité znalosti, jež podmiňují dobývání kovú z lůna země i jejich 
složité zpracování jistě jsou z nejdůmyslnějších zaměstnání lidských. Žádný z černých tyto 
metody neznal. Mezi bílými ti, kteří se zabývali těžbou kovů nejvíce, bydlíce v Asii nad 
Arijci k severu, dostali do svých žil už z toho důvodu podstatné množství žluté krve. Podle 
této definice se poznávají myslím Slované. Doložím ještě, že Španělsko mělo ve svém vrchu 
Mons Vindius jméno, které podle Šafaříka dávaly cizí národy, jmenovitě Keltové, Slovanům. 
A nevím, dovolávaje se náchylnosti, kterou vendské jazyky mají společnou s nářečími 
keltickými a italickými k převracení slabik, nejsem-li oprávněn poznávat ve slově ibr jejich 
hlavním národním pojmenování slovo srb. Takováto etymologie podává ruku tajuplnému 
národu stejného jména, vykázanému až na Kavkaz a dodává o jednu pravděpodobnost více 
hypotéze, kterou W. von Humboldt neodmítal.15  
 
   Tedy Iberové bývali Slované. Opakuji zde důvody: Lid trudomyslný, tmavě se šatící, málo 
válčivý,16 kutající v dolech, užitkářský. Všechny tyto rysy shledáváme dnes v davech 
severovýchodní Evropy. 
 
   Přicházíme k Rasenům, čili jinak Etruskům prvního údobí. Vlivem pelasgických vpádů 
tento velmi zajímavý národ se skládával před 10. stoletím př. Kr. Ze dvou hlavních živlů, z 
nichž ten později přišlý dodal celku civilisačního vzletu, což přivodilo velmi významné 
výsledky. Zatím o této druhé periodě zde nejednám. Zde setrvávám při tom druhu krve, 
kterého tu bylo nejvíce a jenž zároveň byl nejstarší, a který jedině z toho důvodu padá na váhu 
u praprvotných národností Thraků, Ilyrů a Iberů. 
  
   Spousty usedlých Rasenů byly jistě větší nežli davy jejich civilisátorů. To se děje při všech 
vpádech, po nichž následuje porobení. Proto také jazyk poražených udusil jazyk příchozích 
vítězů a zahladil u nich takřka všecky stopy bývalého nářečí. Etrurština, tak jak nám ji 
zachovaly nápisy, se jeví velmi odlišná jak od řečtiny tak od latiny. Jest nápadná svými 
hrdelními hláskami i svou drsností a divokostí. Veškeré pokusy vybadati něco ze zbytků 
etrurštiny, byly dosud bezvýsledné. W. von Humboldt se přikláněl k názoru považovat ji za 
přechod od iberštiny k ostatním jazykům italickým.  
 
   Někteří filologové myslí, že by se mohly její stopy nálezti v nářečí romanš, mluveným v 
horách Rhaetských. Snad mají pravdu: nicméně tři nářečí, mluvená v kantonech Grisonských 
ve Švýcarsku, jsou pokažené směsi z trosek latinských, keltických, německých a italských. 
Mají jen málo slov z pramentl jiných, kromě vlastních jmen v nevelikém počtu.  
 
   Výtvarnické památky Etrusků jsou četné a pocházejí z různých věků. Stále ještě se objevují 
nové. Vedle zřícenin měst a hradů nám poskytují etrurské hroby cenná fyziologická poučení. 
Člověk rasenský, jak bývá zpodoben na krytech sarkofágů kamenných nebo terakotových, jest 
malé postavy. Má velikou hlavu, ruce krátké a tlusté, tělo nemotorné a obtloustlé, oči 
                                                 
15 Srovnání srb a ibr není o nic pracnější nežli to, které uvedl Šafařík mezi Σπόροι a srb. Pokud jde o 
význam slov, domnívám se vidět jej ve slově obr a z toho odvozením v pojmu silný a hrozný muž. Je 
možno, že bílí vystěhovalci zvolili si to jméno, aby se tak lišili od poměrně slabých Finů a uvidíme 
později, že epopeje skandinavské a germánské připisovaly vendským hrdinům podobně obrovitý 
vzrůst a kovodělné schopnosti (výrobu kouzelných zbraní). pozn. překl. 
 
16 Šafařík zdůrazňuje na mnoha místech velikou mírumilovnost ducha a nebojovnost slovanských 
národů. Chválí je, že od nejdávnějších dob vždycky bývali pokojní a pracovití. pozn. překl. 
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našikmené, sevřené, barvu hnědou, vlasy nažloutlé. Bezvousá brada je silná a vyčnívající; 
obličej kulatý je plný a nos masitý. Latinský básník čtyřmi slovy podává podobu: obesos et 
pingues Etruscos.  
 
   Nicméně ani tento výraz Virgilův, ani podoby, jež tak dobře komentuje, se nevztahují v 
myšlence básníka na lid plemene čistě rasenského. Podoby a poetické popisy se týkají Etrusků 
doby římské s krví již hodně pomíšenou. To je novým důkazem, a to důkazem 
přesvědčujícím, že civilisační přistěhovalci byli početně slabí, ježto znatelně nepozměnili 
povahu davů. Stačí nám tedy sjednotit tyto dva zjevy, totiž dochování jazyka nepříslušného 
rodu bílému a dochování fyziologické soustavy neméně odlišné, abychom byli oprávněni 
usoudit z toho, že plemeno porobené podrželo v tomto splynutí vrch, že se nechalo vést, ale 
že se nenechalo vstřebat vítězem lepší podstaty. 
 
   Důkaz o této skutečnosti vyplývá ještě lépe ze zvláštního druhu kultury etruské. Ještě 
jednou podotýkám; že tu nemluvím o celku raseno-tyrrhenském; a že tu jen zdůrazňuji to, co 
mi může dopomoci k objevení skutečné povahy prvotného lidu rasenského.  
 
   Náboženství bylo docela zvláštního typu. Jeho bohové, velmi rozdílní od bohů 
semitisovaných národů hellenských, nesestupovali nikdy na zemi. Nikdy se nezjevovali lidem 
a jenom znameními nebo prostřednictvím úplně tajuplných bytostí sdělovali lidem svoji vůli. 
Následkem toho vykladačské umění bývalo hlavním zaměstnáním kněží. Vykládání z 
vnitřností zvířat a znalost přírodních zjevů, jako je bouře, blesk, pád povětroňů, zaměstnávaly 
neustále hloubavou mysl velekněží a tak byla vytvořena pověrečná soustava daleko užší a 
ponuřejší, piplavější, subtilnější a dětinštější než byla astrologie Semitů, která měla aspoň to 
dobré, že měla širší dějiště a zabývala se tajemstvími opravdu skvělými. Kdežto chaldejský 
kněz, vystoupiv na jednu z věží, jimiž silueta Babylonu nebo Ninive se ježila, sledoval 
zvědavým okem pravidelné dráhy hvězd, hojně rozesetých po nebesích bez konce, a pozvolna 
se učil znát křivky jejich cest, tu hadač etrurský, zavalitý, otylý, zakrsalý, širokolící, bloudě 
vyděšeně a truchle po lesích a bahniskách, jež vroubí moře Tyrrhenské, si vykládal halekání 
ozvěn, bledl při burácení hromu, dostával husí kůži, když kdesi po levici mu nějaké ptáče 
rozšelesti1o listí a snažil se dáti nějaký výklad tisícerým všedním nahodilostem samoty. Duch 
Semity se nepochybně hroužil do snů absurdních, ale jako celá příroda velkolepých, 
unášejících jeho fantasii na perutích největšího rozmachu. Rasen oproti tomu vláčel svoji 
obrazivost v nejošumělejších kombinacích a kdežto jeden skoro šílel, chtě najít vztah mezi 
během hvězd a lidským osudem, druhý se pitomě rmoutil, snaže se objevit spojitost mezi 
vrtošivým tancem bludičky a událostmi, jež jej zajímaly. To je ten pravý poměr mezi 
poblouzením bytosti indské, nejvyšším výrazem genia arijského s příměsem černé krve a 
poblouzením ducha čínského, typu to žlutého plemene, oživeného přínosem krve bílé. Jdouce 
dále po této udané stopě, jež končí při chybách prvého šílenstvím, při úchylnostech druhého 
zpitoměním, vidíme, že Etruskové náležejí do téže kategorie jako národové žlutí se svou 
imaginační slabostí, sklonem k dětinskostem a se svými strašidelnými návyky. 
  
   Imaginační slabost se jevila tím, že etruský národ, tak chvályhodný po některých stránkách 
a obdařený opravdovou vlohou dějepisnou, ničeho nezplodil v literatuře v pravém slova 
smyslu než pojednání o hádání budoucnosti a o nauce ptakopravecké. Když k tomu ještě 
přidáme rituály, kde se stanoví s nejmenšími podrobnostmi složitý sled úkonů 
bohoslužebných, máme všecko, čím plnili svoje prázdné chvíle lidé tohoto národa v podstatě 
formalistního. V poesii se spokojoval národ hymnami, jež spíše obsahovaly výčet jmen 
božstev nežli nějaké výlevy duše. Ve skutečnosti v době značně pozdější vidíme v jednom 
etruském městě (Fescennium) jakýsi druh skladby, jež ve formě dramatické skýtala římskému 
lidu zábavu. Ale i tento druh obvese1ení jeví nevkus. Verše fescennienské byly pouhým 
všedním katechismem, tkání hanlivých jedovatin, jež nikterak nezdobí krásná dikce ani 
myšlenkový vzlet. A ještě ani tento ubohý průkaz schopnosti poetické nemůže být celý 
připisován ani co do vynálezu, ani co do zpracování samotným Etruskům: protože 
Fescennium, byť  by patřilo mezi jejich města, bylo obydleno cizinci, jmenovitě Sikuly.  
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   Není-li tedy u Etrusků ani potřeb, ani zásluh duševních, nutné jít je hledat jinam. Nutno je 
vidět jak sedlačí, vyrábějí, jak se po mořích plaví, jak stavějí vodovody, silnice, pevnosti a 
účelné a užitečné budovy. Potěšení různá, čili jak se říkává odborně, zájmy hmotného rázu 
byly velikou starostí jejich společnosti. Byli pověstní v nejdávnějším pravěku svým 
mlsounstvím a smyslnými radostmi všeho druhu. Ani zdaleka to nebyl hrdinský národ; mám 
za to, že kdyby dnes vstal ze svých hrobů, jistě by ze všech národů minulosti nejsnáze 
pochopil užitkářskou část našich moderních mravů a velmi dobře by si na ně navykl. A v 
Číně, myslím, že by se mu žilo ještě lépe. 
 
   V každém směru Etrusk se zdál odpoutaným článkem národa čínského. U něj se např. 
vyskytuje nápadně veliká úcta k úřadům, typická to ctnost žlutých, spolu s láskou k osobní 
svobodě, tj. svobodě čistě materiální. To všechno je také u lberů, kdežto IIyrové a Thrakové, 
jak se zdá, chápali svobodu způsobem daleko náročnějším a úplnějším. Nikde se nevidí, že by 
snad byl rasenský lid pod vládou svých aristokracií cizího plemene měl pravidelnou účast na 
výkonné moci. Nicméně, když u nich nenacházíme bezuzdný despotismus, ve státech 
semitských běžný, a když poddaní se tu těšili dostatečnému odpočinku, vzdělání a blahobytu, 
tu jistě asi prvotný princip etruský tíhnul spíše k individualistické soustavě samotářské, jež je 
příznačna pro druh finský, než k soustavě sdružovací, jež je vlastní plemenu černému a jež je 
zbavuje jak vědomí fyzické svobody, tak i pocitu svobody mravní. 
  
   Ze všech těchto úvah usuzuji, že Rasenové, oproštění od cizího živlu, přineseného výbojem 
tyrrhenským, bývali národem úplně skoro žlutým, anebo chcete-li, byl to kmen slovanský, jen 
prostředně bílý. Podobně jsem usoudil o lberech, od Etrusků však rozdílných počtem a 
velikostí míšení. IIyrové, Thrakové zase, každý se svými zvláštními mravy, mi poskytovali 
podobnosti jakoby po míšení s Finy. To je novým důkazem, ale tentokráte a posteriori a není 
to ani důkaz poslední ani nejúžasnější, že původní jádro obyvatelstva jihoevropského bývalo 
žluté. Je přirozené, že tento etnický prvek nebyl čistý ani u lberů ani u Etrusků prvé formace. 
Stupeň sociálního vývoje, k němuž tyto národy dospěly, třebaže to byl stupeň dost nízký, 
svědčí o přítomnosti civilisačního zárodku nepatřícího k živlu finskému, a o tom, že tento 
živel má jen omezenou působnost a sílu. 
 
   Považujme tedy Ibery, po nich Raseny, IIyry, Thraky, všecko to národy čím dále tím méně 
mongolizované, za jakýsi přední voj bílé rasy, jež je na pochodu do Evropy. Všechny tyto 
národy byly v přímém styku s Finy; přijali od nich u veliké míře onen zvláštní znak, jenž měl 
odlišovat soubor národností naší pevniny od národů jižní oblasti světa. 
  
   S prvním a druhým proudem vystěhovaleckým lberové a Rasenové donuceni zamířit k 
nejzazšímu západu, protože už asijský jih byl obsazen stěhováními arijskými, pronikli 
hustými mraky finských národů již před nimi zde roztroušenými. Sňatky, jimž se nedalo 
vyvarovat, byli brzy pomíšeni a žlutý živel u nich převládal.  
 
   Ilyrové a po nich Thrakové tíhli po cestách směřujících k Černému moři. Nebyli tedy 
vehnáni do tolika a tak ponižujících styků se žlutými hordami. Tím se vysvětluje lepší jejich 
fyzický zjev a více energie. lberové i Rasenové byli odsouzeni již v časných dobách k 
ujařmení; Thrakové udrželi výhodnější pořadí až do dosti pozdních dnů, kdy pak se 
rozplynuli, a to celkem se ctí, v okolních národnostech. IIyrové pak žijí dodnes a jsou váženi. 
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KAPITOLA  III. 
 

GALOVÉ 
 

   Protože stěhování lberů a Rasenů, pak stěhování IIyrů a Thraků předcházela všechna 
přesídlování bílých rodů k jihu Evropy, múžeme mít za prokázané, že když lberové prošli 
Galií od severu k jihu a Rasenové Panonií i cípem rhaetských Alp, aby se dostali do nových 
domovů nám známých, nebylo na jejich cestě žádné ušlechtilé plemeno, které by jim 
zbraňovalo v průchodu. lberové a Rasenové byli pouhými sbory, oddělenými od velikých 
celků slovanských, které byly už usídleny na severu pevniny (evropské) a které 
znepokojovaly na mnohých místech jiné příbuzné národy, Galy. 
 
   Poněvadž celá slovanská rodina v těchto starých dobách neměla žádné význačné úlohy, je 
zbytečné hned teď o ní jednat. Stačí, vytknuto-li, že bývala ve Španělsku, v Itálii; doložíme 
ještě, že sídlila na velmi dlouhém pobřeží Baltického moře v oblastech mezi Karpaty a 
Uralem i ještě za nimi, a že proto brzy uvidíme některé kmeny slovanské, stržené doprostřed 
proudu keltického. Vyjma tyto některé drobnosti, jež přirozeně z vyprávění se vynořují, 
zůstane osobnost tohoto (slovanského) lidu ve stínu až do chvíle, kdy dějiny jej přivedou celý 
na jeviště. 
  
   Bylo by nesmírně obtížné určit dobu, kdy se dali Galové na pouť k severu a k západu. Vše, 
co se dá říci po této stránce, je toto: V 17. století př. Kr. vidíme Galy, jak se prodírají skrze 
Pyreneje, bráněné Ibery. To je první zpráva o jejich přítomnosti na západě. Oni obývali v 
krajích mezi Garonnou a Rýnem ležících a prošli po březích Dunaje, jež mívali dlouho před 
touto dobou. Jinak také není pochybnosti, že opouštějíce Asii, se rozhodli k cestě na západ - 
méně vábivé než cesta jižní a již obsazené roji lidu žlutého - jen proto, že cesty k jihu byly již 
zřejmě uzavřeny a znesnadněny návalem Arijců, hnuvších se již na pochod k Indii, přední 
Asii a do Řecka. Podle toho jejich příchod do Evropy, i když jej předpokládáme hodně dávný, 
jest daleko pozdější nežli nástup Arijců na hřebeny Himalaje a Semitů do hor Arménských. 
Nuže, tento nástup na Himalaj jsme velmi zhruba přibližně podle toho, co je známo o věci, 
stanovili dobou 5000 let př. Kr. Tedy mezi touto dobou a rokem asi 2000 př. Kr., v údobí asi 
3000 let, dlužno hledat čas, ve kterém se Keltové usídlili na západě. 
  
   Zápas Iberů a Galů se strany Garonny v 17. století dal podnět, jak už jsme viděli, k 
nejstarším letopisům na západě. Tu se potvrzuje, že historie vzniká vždy jen z utkání zájmů 
bílých národů a nikdy jindy. Máme tu Ibery, lid pilný sice, ale poměrně slabý v půtce s těmi 
nepokojnými a odvážnými davy bojovníků, kteří po dlouhou dobu vládli v našem díle světa. 
Jméno těchto bojovníků pochází od slova gal, silný. Jeho původ odvozuji od starého kořene 
bílého plemene, ještě velmi dobře rozeznatelného v sanskrtském wala nebo walya, jež má týž 
smysl. Národy sarmatské a pak gotské zůstaly věrny této formě a Galy nazývaly Valah. 
Slované pozměnili toto jméno o něco více a udělali z něj Vlach17. Řekové vyslovovali Κέλτοι 
nebo Tαλάται, z čehož Římané udělali Celtæ a později se vrátili ke tvani pravidelnějšímu 
Galové.  
 
   Mimo toto jméno Galové mívali ještě jiné: jméno Gomer, uvedené v rodokmenech synú 
Jafetových. Takto máme jakési měřítko pro znamenitou starobylost této mocné větve rodiny 
bílého lidu. V této prastaré době, kdy lid semitský býval ještě směstnán v horách Arménie, 
opíraje se o Kavkaz, Semité mohli mít jakési styky s Kelty nebo Gomery, jejichž některé 
národy žily na severním břehu Černého moře. Nicméně je pravděpodobné, že Keltové mívali 
styky se Semity již před touto dobou. Spisovatelé Genesis čerpali nepochybně mnohou zprávu 
kosmogonickou a dějepisnou v letopisech Kanaanu, ale nic se nestaví proti tomu, že mohli 
tyto zprávy doplnit vyprávěním vlastních vzpomínek, jejichž pramen sahal až do dob, kdy 
všechen bílý lid býval shromážděn v pozadí vysoké Asie.  

                                                 
17 z tohoto výrazu rovněž odvozeno dnešní Wales, pozn. vydavatele 
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   Tito Gomerové, odedávna známí jižním Kanaanejcům, byli příměji známi Asyřanům. 
Koncem 13. století př. Kr. byli mezi těmito dvěma národy spory a potyčky. Keltové, 
neschopní zanechat potomstvu památek o svých vítězstvích, zapomněli tyto věci: ale jejich 
asiatští protivníci, pečlivější, zachovali stopy svých úspěchů. Rawlinson, zkoumaje klínopisy, 
našel v nich často slovo Gumiris mezi jiným na kamenech u Bizutunu. Tedy v západní Asii 
nacházíme zmínky o národě, jenž se měl dostat nejzáže na západ Evropy. 
  
   Kromě Bible a svědectví Asyrských také řecké dějiny mluví o kimbrickém vpádu v době 
Kyaxarově. Tyto Kimbry čili Gumiry, kteří tehdy tolik zla nadělali a kteří byli tak rychle 
rozptýleni Skyty, sledujeme od té doby za Černým mořem, odkud se vracejí, a jdouce s nimi k 
západu a k severozápadu, neztrácíme s očí jejich dálné pouti. Spouštějí se až do krajů 
blízkých moři Severnímu a mají tam jméno Kimbri nebo Cimbri. Zabírají Galii a ona je tak 
poznává. Usídlují se v údolní rovině Pádu a šíří tam slávu Umbrů, Ambrones. Ve Skotsku 
ještě známe klan Kameronský; v Anglii Humber a Cambrii; ve Francii města Quimper, 
Cambrai, jako v rovinách Poznaně památka po Ombronech zůstala až na naše dny spojena se 
jménem území Obř (Šafařík, I, str. 54, něm. vyd.). Obě slova, Gal i Kimri, mají skoro stejný 
význam; značí-li Gal silný, značí Kimri statečný. 
 
   Skutečně není důvodu, proč dělit keltické davy ve dvě zásadně rozdílné větve, ale také by 
bylo nesprávné myslet si, že všechny větve celého rodu byly absolutně stejné. Tato množství, 
tísnící se od moře Baltického a Severního až po úžiny Gibraltaru a od Irska až do Ruska, se 
lišila značně od sebe,18 podle toho, jak se kde spojila: tu jednou se Slovany, tam s Thraky 
nebo s Ilyry, vesměs všude pak s Finy. Jakkoli Keltové vyšli původně ze stejného kmene, 
zachovali jen velmi vzdálenou příbuznost, v níž shoda jazyka - ostatně přemnoha nářečími 
zkaženého - byla příbuzností nejvýznačnější. Ostatně při příležitosti mívali spolu co činit i 
jako soupeřové, ano i jako nepřátelé, asi podobně jako později Frankové západní s úplně 
klidným svědomím válčívali s Franky východními. Byly tedy jednotlivé větve politickými 
celky vzájemně si cizími. 
  
   Že v podstatě své náleželi Galové původně k plemeni bílému, není ani nejmenší pochyby. 
Jejich bojovníci mívali plece rozložité, údy mohutné, postavu obrovitou, oči modré nebo šedé, 
vlasy plavé nebo ryšavé. Byli to lidé bouřlivých vášní. Byli obdařeni lehkou a hbitou 
chápavostí, čilým duchem, nenasytnou zvědavostí, velmi měkcí před protivenstvími a na 
dovršení toho všeho nesmírně nestálí náladově, což pocházelo od organické neschopnosti 
něčeho si vážiti a něco dlouho milovati. Takto uzpůsobeny, galské národy dospěly v dobách 
velmi raných k dosti vysokému sociálnímu postavení, jehož vady i přednosti dobře 
znázorňoval i ušlechtilý kmen, z nějž vzešli i míšení s Finy, které jejich povahu přetvořilo.19  
 
   Jejich uspořádání politické nám podává podobný útvar, jako se vyskytoval v prvopočátcích 
u všech národů bílé pleti. Shledáváme se tu zase s onou přísnou organizací feudální a s tou 
omezenou mocí voleného náčelníka, jako to bývalo obvyklé u původních Indů, u Iránců, u 
Řeků homérské doby a nejstarších Číňanů. Nesoudržnost autority a zachmuřená hrdost 
bojovníků často podvazují činnost zákonitého zplnomocněnce. Ve vládní soustavě Galů, tak 
jako v soustavách jiných národů vzešlých z téhož pně, není ani stopy po nesmyslném 
despotismu bronzové nebo kamenné desky, nadané mocí abstrakce, jejíž je symbolem, tak 
obvyklém to poblouzení v republikách semitských. Zákon býval dosti pružný a lid jej 
                                                 
18 Šafařík uváděje různá putování a bloudění slovanských národů, podává znamenité údaje o rozsahu 
sidlišť Keltů, hlavních to spoluuchazečů s Vendy. Při tom vychází nejlépe najevo to, že na nejednom 
soumezí bylo těžko je odlišiti od sebe. (Slaw. Altert. 1., 56, 66, 89, 104, 207, 379.), pozn. překl. 
 
19 Šafařík prohlásiv, že považuje Kelty za první bílý národ, jenž se v Evropě usídlil, dokládá: „Už od 
nejpradávnějších dob bývali nejen neobyčejně bohatí a mocní, ale nadto i neobyčejně vzdělaní. 
Zaujímali třetinu Evropy a od 3. do 2. století př. Kr. se prostírali s jedné strany až po Vislu, s druhé k 
dolnímu Dunaji a až ke Dněstru.“ Slov. starož. I. sv. Ještě v nejedné zemi ukazuje Š. Slovany pod 
panstvím Keltů nebo žijící jako poddaní mezi nimi, pozn. překl. 
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nemnoho poslouchal. Zkrátka keltický genius udržuje ta výsostná práva, která černý 
živel všude ruší a ničí kam jen přijde. Ne aby snad tu někdo klamně považoval tyto pudové 
snahy, tak málo ukázněné, a tuto kormutlivou organisaci za barbarství. Stačí nám jen vrhnout 
pohled na politickou situaci nynější Afriky, abychom se přesvědčili, že nejradikálnější 
barbarství nevylučuje ve společnosti vyvinutí nejobludnějšího despotismu. Být otrokem nebo 
být svobodným v určité době, to jsou věci, které záleží často od dlouhého pořadí 
dějinných kombinací; mít však přirozené schopnosti a touhy pro jeden z těchto obou 
stavů je vždycky jen výsledek vlastností etnických. Nejprostší zjištění způsobu, jakým 
sociální myšlenky jsou rozděleny mezi plemeny, nás nenechá ani v klamu ani v nejistotě. 
 
   Po bok soustavy politické přirozeně se staví soustava vojenská. Galové nebojují jen 
nahodile nebo nespořádaně. Jejich vojska po způsobu arijských vojsk Indů se skládala ze čtyř 
útvarů: pěchoty, jízdy, válečných vozů a válečných psů, kteří tu byli na místě tamních slonů. 
Tyto čety někdy postupovaly podle pravidel chabé strategie, chceme-li jejich činnost 
posuzovati podle úrovně římských legií, avšak přece jen podle strategie, která neměla nic 
společného s divokým sprostým e1ánem bestie vrhající se na svou kořist. O tom si můžeme 
učinit obraz podle inteligentního způsobu, jakým byly vedeny veliké vpády keltické a podle 
způsobu administrativy, stanovené dobyvateli v zemích podrobených, správy to zcela 
původní, která ze zvyklostí národa podrobeného přejímala jen drobnosti. Galské Řecko nám 
podává o tom obraz.  
 
   Zbraně Kimbrů bývaly kovové, někdy kamenné, ale v tomto případě velmi jemně 
opracované nástroji železnými nebo bronzovými. Skorem se zdá, že meče a sekery tohoto 
posledního druhu nalézané ve hrobech, bývaly spíše odznakové nebo věnované pro posvátné 
obřady, nežli k praktickým účelům slouživší. Ostatně je také pravděpodobné, že obyčejný 
chudý člověk si dělával zbraně ze všeho. Bývalo mu jistě levnější nasaditi na topůrko 
proděrovaný kámen, než pořídit si bronzovou sekeru. Z této okolnosti nelze usuzovat na to, že 
by Galové nebyli znali zpracování kovů; obsahuje jejich galský jazyk pro pojmenování 
metalurgických výrobků slova, se kte rými se nesetkáváme ani v latině, ani v řečtině, ani v 
jazyce fénickém. Železo se jmenuje ierne, irne, uirn, jarann; měď copar, a to býval kov, z 
nějž Galové nejčastěji dělávali meče; olovo se jmenovalo luaid; sůl hal, sal. Všechny tyto 
výrazy jsou úplně galské a jsou svědectvím, že nelze upírati Kimbrům prastarou znalost 
metalurgickou. Bylo by ostatně jistě velmi podivné, kdyby na tomto západě, kde Iberové i 
domorodí Etruskové znali hornictví, nebyli znali toto umění Galové, nejposledněji přišlí z 
klasické země kovářů. 
  
   Galové provozovali život usedlý. Bydlívali ve velikých vesnicích, jež mnohdy vzrůstaly na 
významná města. Před římskou dobou čítalo např. Bourges 40.000 obyvatel. Autun, Reims, 
Besançon v Galii, Karrhodunum v Polsku a mnohé jiné městysy jistě nebyly bez důležitosti a 
bez lesku.20 Latinský starověk nám vypráví o podobě jejich domů. Máme ve Francii a v 
jižním Německu významné zbytky těchto budov. Jsou to jakési jeskyně, známé archeologům 
pode jménem margelles. Některé měří 100 kroků po obvodě. Bývají okrouhlé a vždy po dvou 
sdružené. Jeden z prostorů býval obydlím, druhý stodolou. Některá z těchto sidlišť měla, jak 
se zdá, jakýsi zděný terasový spodek, na kterém se zdvíhala budova z prken a slámy oplácané 
hlínou. Galové často používali při svých stavbách kombinace kamene nebo malty se dřevem. 
Takovéto staré domy, po způsobu hrázděných staveb, jichž bývalo po francouzském venkově 
a v Německu mnoho, jsou právě keltské stavby. Nic nenasvědčuje tomu, že by obytné domy 
byly mívaly několik pater. 
  
   Tkaniny se vyráběly ve velkém. Často byly objeveny ve hrobech vlněná sukna různě jemná, 
a ví se z historických dokladů, že Keltové jednak se rádi ověšovali řetězy a nosili náramky, 
jednak měli rádi pestré látky; toho přímým dokladem jsou skotské tartany. 

                                                 
20 Karrhodunum bývalo poblíže Krakova. Jiné keltické město v Pannonii připomíná jméno galského 
národa Karnutů (kraj Chartres), t. j. Karnuntum (Šafařík), pozn. překl. 
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   Již v raných dobách tato záliba v potěšeních vedla Kelty k práci a z produktivní práce 
vznikla záliba v obchodě. Keltové mívali i námořní loďstvo. Nikoli však jen nějaké pirogy 
jako mívali Finové, nýbrž řádné lodi o vysokém bordu, dobře konstruované a učleněné, se 
stěžni a s plachtami z měkce vydělaných kůží, dobře sešitých. Galské lodi podle názoru 
Césarova byly pro oceánské plavby lépe vyřešeny nežli galéry římské. Tento diktátor jich 
použil k dobytí Británie a tím spíše si je mohl pochvalovat, protože ve válce proti Venetům by 
skoro jeho loďstvo bylo podlehlo takovémuto lepšímu loďstvu nepřítele. Zmiňuje se také o 
velikých konstrukcích, jež měli v Saintonge a v Poitou. Tak měli Keltové na moři veliké 
prostředky pro bojovnou působnost i pro obchod.  
 
   Při všech těchto okolnostech a při bojovné povaze jejich plemene často se ocitla jejich dost 
velká města v nebezpečí. Většinou bývala opevněna, a to nejen snad prkennou hradbou a 
příkopem, nýbrž všemi možnými prostředky inženýrskými a nebylo možno je podceňovat. 
César spravedlivě doceňuje nápad galských Aquitánců dobývat opevněná místa 
podminováním. Jistě lze předpokládat, že Keltové, zruční v hornických pracech tak jako 
Iberové, nebyli za nimi pozadu v používání těchto metod ve válečnictví. 
  
   Obranná zařízení měst tedy byla velmi důkladná. Záležela z hradeb dřevěných a kamenných 
(smíšené konstrukce), tak zřízených, že trámy svou pružností vzdorovaly bitevním beranům, 
kdežto kamenné balvany vzdorovaly ohni. Bývaly i jiné druhy opevnění, daleko staršího 
původu. Byly to zdi, na nichž účinkem ohně se vytvořila skelná vrstva21. Tábor v Péranu má 
takové spodní stavby sesklené, ležící pod zdivem římským, a není pochybnosti o tom, že tento 
nezničitelný druh stavební je keltický. Dlužno je připisovat době, kdy ještě obyvatelstvo 
nepodlehlo degradačnímu vlivu míšení s hordami finskými, jež byly kolem dokola. Zdi s 
taveným skelným povrchem, zřizované z velikých kamenů lomových, předpokládají už 
konstrukci z kusového materiálu. Skutečně Keltové se nespokojují, tak jako lidé žlutí, s 
vršením celých blokú skalních; kladli na sebe polyedrické kameny lomové a tím povstal druh 
zdiva, známý pode jménem pelasgického nebo kyklopského zdiva. Jsou z něj četné staré 
obvodní zdi a i hrobkové komory, jež se tak jasně rozeznávají od finských, protože Finové 
nikdy nevytvářeli lícné zdivo. Takovýchto zdí znovu používali Římané a založili na nich 
svoje stavby. Pak rytíři středověku, budujíce svoje donžony na této dvojvěké starobylosti, 
doplnili tak archiv vojenské architektury evropské. Kromě dřeva a kamene užívali Keltové ke 
stavbám i cihel. Takto dobře budovaná a opevněná i lidnatá, dobře vybavená a zásobená 
města, bývala spojena vzájemně ne snad nějakými bídnými pěšinami, nýbrž řádnými cestami 
s mosty. Římané tu nalezli cesty, které tu bývaly před nimi a mnohé z jejich nejslavnějších a 
nejživějších cest byla stará národní díla Keltů, Římany dále udržovaná. 
  
   Venkov nebýval méně lidnatý nežli městské oblasti; je to patrno z četných pohřebišť v 
různých částech keltické Evropy. Na nich se nevidí mohyl. Obsahuje-li takovýto tumulus 
dolmen, je to hrob prvních obyvatel finských: o ty nám tu nejde. Je-li hrob vytvořen jako 
hrobková komora, pak je to hrob knížete nebo bohatého. Pohřebiště však jsou skromnějším 
posmrtným útulkem pro střední stav nebo pro lid. Pozorovateli se tu naskytují jen ploché 
hroby, pečlivě budované, často vtesané do skály nebo zřízené v pěchované hlíně. Kryt bývá 
deskový. Těla bývala skoro vždy zpopelňována. Třebaže tu bývají i výjimky, přece jen je to 
doplňovací rozpoznávací znak mezi mrtvolami nejstarších domorodců (vždy celistvých) a 
mrtvolami Keltů. V každém případě mohyly s pohřební komorou, pelasgické nebo kyklopské, 
povstalé pravděpodobně současně s pohřebišti, neobsahují nikdy mrtvoly zachované celistvé, 
nýbrž vždycky zpopelněné kosti v urnách. 
 

                                                 
21 Probíhaly neúspěšné experimenty roztavit kamenné hradby za použití dřeva, uhlí i rašeliny. 
Zesklovatělá města, věže a hradby se nachází také v Jižní Americe na těžko přístupných místech. 
Švýcarský vědec Erich von Däniken připisuje jejich vznik dopadu jaderné střely; jiné vysvětlení 
prozatím neexistuje, pozn. vydavatele 
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   Ještě jiný je tu rozdíl mezi hroby národního údobí keltského a hroby, jež pocházejí jen z 
pozdější doby římské: ten, že předměty, nalezené v hrobech římských, jsou smíšeného druhu 
a dá se u nich latinský hellenisovaný živel snadno poznat. Hojnost keltických hřbitovů svědčí 
nejen o lidnatosti krajů, nýbrž i o věcech jiného ještě druhu. Uvážíme-li, že tu před námi jsou 
nikoli pohřebiště bohatých, nýbrž pouze středních vrstev obyvatelstva, tu péče a přirozeně i 
příslušný pořizovací náklad, počet a bohatství předmětů v hrobech nalézaných nás přivádějí 
na myšlenku, že tu jistě býval veliký celkový blahobyt v národech, jemuž tyto třídy bývaly 
základem. Jsme tedy velmi daleko od názoru tak dlouho rozšířeného a tak snadno přijímaného 
o úplném barbarství keltických kmenů; míval oporu hlavně v mylném předpoldadu, že finské 
monumenty jsou dílem Keltů. 
  
   Od tohoto předpokladu nutno daleko ustoupit: náš odstup od něj ještě vzroste, uvědomíme-li 
si ještě některé pochybnosti. Keltové, kteří dovedli tolik rozličných věcí vyrábět, jistě také 
dovedli spočítat jejich cenu a zaplatit je. Znali počítání a tři sta let před příchodem Césara 
razili mince pro potřebu svého zahraničního obchodu. Měli mince zlaté, stříbrné, ze slitiny 
zlata se stříbrem nebo mědí, z mědi a olova, ze železa, ze samotné mědi, okrouhlé, 
čtverečkové podoby, kulovité, vyhloubené, ploché i tlusté, ražené vhloubeně i vypoukle. 
Mnohé z těchto mincí byly raženy pod vlivem mincí massaliotských, makedonských nebo 
římských. Ale mnohé se úplně vymykají jakémukoliv podezření, že by pocházely z takovéto 
příbuznosti. Ty jistě jsou ty nejstarší: pocházejí z doby před datem, jež jsem uvedl. Některé 
jsou podobné etruským, a to bud' proto, že byly podle etruských napodobeny, anebo že tu byl 
mezi oběma zeměmi čilý obchod, jenž je tu nepopiratelný a jej postačitelně dokazují i četné 
nálezy jantaru v nejstarších hrobech toskánských, a jenž přiměl oba národy obchodující, aby 
užívaly úplně stejných směnných prostředků. 
 
   Kromě mincí Keltové ještě mívali i písmo, jak tomu nasvědčují nápisy na keltiberských 
medailích. Tacitus uvádí něco, co se zdá spadat do časů aspoň také tak dávných. Říkávalo se 
za jeho doby, že prý bývaly v Germanii a rhaetských Alpách starobylé pomníky s řeckými 
nápisy. Dokládalo se k tomu, že byly zbudovány Ulyssem22, v době jeho dlouhého putování 
po zemích severských; byly to příhody, o nichž se nám zprávy nedochovaly. Uváděje tuto 
pověst, Tacitus velmi moudře vyslovuje svoji pochybnost, že by kdy syn Laertův byl cestoval 
v Alpách nebo v Porýní; a jeho zdrženlivost jest ještě daleko větší, když se zmiňuje o 
nápisech. Ke svědectví Tacitovu přistupuje svědectví Césara, který když porazil Helvety, 
našel v jejich ležení podrobný seznam lidu vystěhovalého, bojovníků, žen, dětí a starců. Tento 
soupis, jak on tvrdí, byl psán řecky. Na jiném místě svých Pamětí vypráví tento diktátor, že 
pro všechny záležitosti veřejné a soukromé Keltové užívali písma řeckého. Jako by naschvál, 
keltičtí kněží druidové nechtívali ničeho psát ani o svých naukách, ani o svých obřadech a 
mívali svoje žáky k tomu, aby se všemu naučili nazpamět. To bývalo určité a přesné pravidlo. 
Podle těchto zpráv je mimo jakoukoli diskusi, že by keltické národy, dříve nežli prošly 
římským vychováním, byly bývaly navyklé na řecké grafické záznamy svých myšlenek, a to 
je při tom obzvláště zajímavé, že Keltové užívali písma zcela jiným způsobem než asiatské 
národy. U Asiatů písmo sloužívalo jen pro účely kněží a bývalo ctěno skoro stejně jako nějaké 
náboženské mysterium a tak nesnadno jeho užívání se zevšeobecňovalo, že ještě za Peisistrata 
se ani básně Homérovy, předmět to všeobecného obdivu, nepsávaly. U Keltů právě obráceně: 
svatyně si nepřejí písma. Písma se tedy zmocňuje život soukromý a veřejná správa: používá 
se ho pro označení hodnoty mincí a pro záznamy osobně nebo veřejně důležité. Zkrátka u 
Keltů písmo zbavené náboženského přídechu se stává znalostí úplně zevšeobecňovanou. Ale 
Tacitus a César uvádějí, že tato písmena, že tato abeceda tak užívaná (jejíž pozdější 
přítomnost v Německu už není pochybna, a je jistá i na poloostrově španělském, v Galii, v 
Helvecii), je hellenská, že nesouvisí nikterak s národností a že je importována z Řecka. Ihned 
na vysvětlenou tohoto tvrzení lidé, kteří všude chtějí viděti jen civilizace dovezené, se 
obracejí k Massaliotům. To je jediný jejich prostředek, ke kterému se uchylují, když nemohou 
zavírat oči před skutečným stavem věcí, odlišným od barbarství v zemích keltických. Ale 

                                                 
22 Odyseem, pozn. vydavatele 
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jejich předpoklad není zde o nic přípustnější nežli v tolika jiných případech, v nichž se s nimi 
zdravá kritika spravedlivě vypořádala. Kdyby byli Massalioti mívali moc působit na 
myšlenky galských národů ustáleným způsobem, tím spíše by jim byli vnutili velmi líbivé 
tvary svých zbraní a ozdob. To by byl býval jistě nejsnazší ze všech úspěchů. Ale nezdařilo se 
to. Když galští národové pojali myšlenku napodobiti mince řecké, podlehli vlastně pocitu 
skutečné užitečnosti, jenž jim lákavě stavěl před oči výhody, plynoucí z jednotné soustavy 
měnové; ale se stanoviska výtvarnického si při tom vedli tak neobratně a hrubě, že je z toho 
úplně zjevné, jak málo znali úmysly národa, jehož práce chtěli napodobovat a padělat a svědčí 
i o nepatrném styku jejich s Řeky. Plemeno si nevypůjčuje jen písmo, aniž si při tom vezme i 
něco víc, např. části náboženské věrouky, a tu právě druidové nechtějí nic slyšet o písmu 
vůbec. U Keltů tedy písmo nebylo k tomu, aby v něm byla ukládána dogmata. Nebo snad, 
když tu nebylo psaných nauk náboženských, mohla tu snad být dovážena literární díla; ale 
žádný ze starověkých spisovatelů nic o tom nezaznamenal. Jakými cestami konečně toto 
užívání písma, tak rozšířené a vžité mezi národy galskými, které se tak málo stýkaly, mohlo 
od Helvetů přijít k lidu Keltiberie? Kdyby byli žádali tito Keltové někde v cizině prostředek k 
zaznamenání svých dějů, byli by se jistě obrátili do Fénície. Avšak ty letteras desconocidas 
vyryté na domácích medailích na poloostrově nemají nejmenšího vztahu s písmem 
kananejským; ale také ne s písmem řeckým. Tím skončím úvahu o materielní stejnosti těchto 
dvou druhů písma. To, co není platné pro Keltibery, není také ani platné pro většinu ostatních 
národů kimbrických. Netvrdím, že by tu byla bývala jen jediná abeceda pro všecky. Ustaluji 
se na tom, že soustava tu bývala co do tvaru a způsobu psaní jediná, ale bylo tu mnoho 
místních odstínů od sebe zřetelně odlišených. Bude se snad někdo ptát, jak se to mohlo stát, 
že by se César tak běžně čtoucí řecky, byl mohl mást v zevnějšku helvetských záznamů a 
mohl číst hellenská písmena, kde vůbec nebyla? Odpovídám tolik: César pravděpodobně měl 
v rukách ony rukopisy, ale asi tlumočník mu říkal co v nich je. Podle tohoto tlumočníka-
sekretáře byly psány písmem řeckým, tj. písmem řeckému velmi podobným, ale jazyk byl 
galský, Zdání stačilo diktátorovi; poněvadž považoval za nepochybné, že abecedy italické a 
etruské jsou původu řeckého, přes všechny jejich úchylky od tohoto typu, a když tu viděl 
celek, z nějž nic nechápal, ale z nějž jeho oko vypozorovalo stejné analogie, tu si z toho 
utvořil svúj úsudek a napsal co napsal. Ostatně tento výklad není nějak podmíněný: zde nelze 
váhat, nejnověji odkryté monumenty nám ukazují abecedy starší ná doba římská v Galii, u 
Salesů v Provenci, u Keltů na sv. Bernardu, u horalů na Ticinu: všecky ty způsoby písma jsou 
původní: a mají s řeckým písmem jen velmi vzdálenou příbuznost. Netvrdím snad, že tato 
abeceda nebo tyto abecedy keltické, nejsou-li řecké, by nebyly s hellenskou abecedou ve 
vzájemném užším vztahu tím, že všechny, i řecké i keltské byly odvozeny z jednoho pramene 
staršího nežli jsou všecky; nejsou to tedy prosté kopie. Onen pramen jim pravděpodobně byl 
tvarovým a zároveň mechanickým vzorem. Stará řecká abeceda, ta, která podle znaků byla 
první užívána arijskými národy hellenskými, byla složena ze 16 písmen. Ta písmena mají, 
pravda, jména semitská, mají dokonce i několik podobností s písmeny kananejskými a 
hebrejskými, ale nic nedokazuje, že by původ jedněch nebo druhých byl lokální nebo že by 
toto písmo nebylo bývalo přinešeno od severovýchodu prvními vystěhovalci bílého plemene. 
Původní řecká abeceda se psávala někdy od pravé k levé, někdy od levé k pravé a teprve 
později se ustálil způsob psaní. V tom by nebylo nic neobvyklého. Bylo dokázáno, že písmo 
devangari, které se dnes píše jako naše, bylo vynalezeno podle obráceně píšící soustavy. 
Podobně ještě runy se píší zprava nalevo, nebo zleva napravo, nebo shora dolů, nebo zdola 
nahoru, nebo i v kružnici. Keferstein zdůrazňuje velmi moudře, že nejvýznačnější písmena v 
nářečích gotských se vyskytují v runách. Jsou to c, d, e, f, g, h, q, w, x. Opíraje se o toto 
zjištění, doplňuje velmi dobře poznámku svého předchůdce Grimma úsudkem, že runy jsou 
abecedou keltickou, ničím jiným. Písmena runská, takto vrácená jejich původním 
vynálezcům, mají ihned analogii u národa téhož plemene: to v abecedě prastarého národa 
irského, zvané bobelot nebo beluisnon. Tato abeceda se skládá také jen ze 16 písmen a velmi 
nápadně se runám podobá. Neztrácejme se zřetele, že soustava všech těchto druhů písma je 
jedna a táž jako u písma řeckého a že povšechné vztahy tvarové tu jsou a vždy budou. 
Končím tento všeobecný přehled uváděje abecedy italické, jako umbrickou abecedu, písmo 
Osků, písmo euganejské, mesapijské, abecedy etruské tvarově řeckým podobné, a tedy s nimi 
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spřízněné. Všechny tyto abecedy pocházejí z doby velmi dávné, a třebaže jsou si mezi sebou 
podobny, vykazují přece jen rozdílnosti. Mají písmena, v nichž není nic hellenského, a mají i 
svůj zjev úplně národní, kterého je ani nejsoustavnější kritika nezbaví. Kromě toho všecky 
(kromě abecedy etruské) jsou keltické. O tom nikdo nebude stran euganejské a umbrické 
abecedy pochybovat. Památky, na nichž nám byly zachovány, jsou, jak se ukázalo, většinou 
starší než vpád Řeků na poloostrov italský. Dlužno tudíž mít za to, že tyto evropské abecedy, 
příbuzné mezi sebou a příbuzné s řeckou, nejsou vytvářeny podle ní; že sahají do doby daleko 
starší; že tak jako krev bílých plemen mají svůj zdroj v prvotních sidlištích ve vysoké Asii; že 
tak jako národy, které jimi píší, jsou původní a opravdu neodvislé od každého imitování 
abecedy řecké na území evropském, kde byly používány; a že konečně národy keltické, 
nevypůjčivše si svůj druh sociální kultury od Řeků, ani jejich náboženství, ani jejich krev, 
nemají také od nich svoje písmo. 
  
   Velmi překvapuje, kterak úplně užitkářsky těžili z vynálezu písma. Ještě jsme se doposud 
nesetkali s něčím podobným ve společnostech ženského typu, stojících na stejném stupni 
civilizačního vývoje, a poznáváme, že tu stojíme na úplně jiném poli. Jsme tu mezi lidmi, 
kteří chápou a cítí úplně jinak svět, sušším rozumem, a kteří se řídí zájmovými vnuknutími, 
která se nevznášejí, nýbrž drží se při zemi. 
  
   Galské národy byly zajisté válečnické a bojovné; ale ve skutečnosti daleko méně než se za 
to mívá. Jejich válečnická pověst se zakládá na několika vpádech, jimiž vyděsili pokojné 
okolní národy. Při tom se zapomíná, že to byl přechodný furor, který zachvátil množství 
vržené nahodilými okolnostmi mimo jeho přirozené dráhy a že po dlouhá staletí před svými 
velikými válkami a dlouho po nich keltické státy měly vždy ohled na své sousedy. Skutečně 
jejich sociální organizace sama potřebovala klid k vývoji. 
  
   Byli hlavně zemědělci, výrobci a obchodníci. I když snad jim někdy navedlo, jakož se stává 
u všech národů světa, i u těch nejspořádanějších, vrhnout se válečně na druhého, přece jen 
jejich spoluobčané pravidelněji pásali stáda hovězího dobytka a vepřů na pasekách dubin. 
Nemívali soupeře v přípravě masa uzeného a soleného. Jejich šunky bývaly tak znamenité, že 
byly proslulé daleko, i v Řecku. Dávno před zákrokem Říma v Galii jezdívali na italské trhy a 
do Marseille se svými vlněnými látkami se lněnými plátny a s mědí; oni ostatně vynalezli 
pocínování mědi. Vyznali se v kotlařině všeho druhu a vyráběli vozy válečné, cestovní a 
luxusní. Zkrátka Kimbrové, tak jak jsem je tu právě vypodobnil, se řadí svou ziskuchtivostí 
jako obchodníci a statečností v boji mezi národy užitkářské, jinak řečeno, mezi národy 
mužského typu. Jsouce po stránce vojenské nad Ibery, věnujíce se jako oni i více nežli oni 
zaměstnáním výnosným, nepřekonali je co do intelektuální činnosti. Jejich přepych býval 
hlavně povahy hmatatelné: pěkné zbraně, krásné šaty, dobré koně. Pro koně měli vášeň a 
dávali ze zámoří dovážet dobré běhouny za drahé peníze. 
 
   Nicméně, jak se zdá, i při tom měli jakousi literaturu. Protože mívali bardy, mívali jistě i 
zpěvy. Tyto zpěvy vyprávěly zkušenosti jej ich, plemenem získané a zachová valy tradice 
kosmogonické, teologické a historické. Moderní kritika nemá po ruce pro svoje studie 
psaných skladeb, sahajích až po jejich doby opravdu národní. Nicméně ve společné 
pokladnici intelektuálního majetku, náležejícího národům románským a germánským je jistý 
kout, vyznačující se původem zcela zvláštním, který možno vyhraditi Keltům. 
  
   Také u Irů, u horaů severoskotských a u Bretonců v Armoriku se najdou slovní výtvory 
prózou i veršem v nářečích místních. Pozornost učenců se obrátila se zájmem k těmto dílům 
národní múzy. I prý z nich někdy zachytila něco jako by tahy starého vzhledu keltského. Ale 
tyto skladby, opakuji, nikterak nemohou náležet opravdovému pravěku. Vše co jejich 
obdivovatelé mohou učinit je to, že některé úryvky vročí do 5. století, do doby, která je příliš 
mladá, aby nám umožnila úsudek o tom, co asi byla keltická díla před římskou dobou v 
dobách, kdy duch plemene býval tak svobodný jako politika. Kromě toho pociťujeme při 
pohledu na tato díla jakousi nedůvěru, jíž se nemůžeme zbavit, chceme-li popřát sluchu 
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zdravému rozumu. Jakkoli jejich autentičnost jakožto plodů galských nebo armorických 
bardů, nebo pěvců irských neb gae1ických je nepopiratelná, přece jen nás zaráží jejich 
ohromná podobnost s poetickými vzněty římskými a německými těch století, jimž náležejí. 
  
   Nejpovšechnější srovnání tuto pravdu až přespříliš dotvrzuje. Usměrnění myšlenky i vnější 
formy poezie jsou tu stejné. Je tu i stejná záliba pro záhadnost, pro mudroslovný ráz, pro 
sibylické přítmí, pro potrojnost věcí a událostí, pro aliteraci. Ve skutečnosti lze připustit, že 
tyto charakteristické známky pocházejí od oněch prvotných výpůjček, jež si bral rodící se 
germánský svět od keltismu. Vše skutečně vede k tomu, že v oboru mravním germánští Arijci 
asi mnoho měli od Kelů, když po stránce etnické a lingvistické se od nich dali tak ovlivnit. 
Ale i když připustíme a uznáme za nezbytné takové východisko arijské tvorby slovesné, je i 
při tom pravděpodobné, že společné tvary a literární zvyklosti se mohly v důledku vpádů v  
8. století vrátit do majetku Keltů, a to velmi obohacené přínosem, který poskytla zvláštní 
podstata dobyvateů germánských. 
  
   Kimbrové prvních čtyř století po Kr. byli velmi úpadkoví a neznamenali skoro nic. Jejich 
intelektuální život, zbavený originality, byl tak jako krev většiny jejich národů neobyčejně 
obměněn vlivem římským. S Galií to bylo ještě smutnější. Skladby starých kněží vyhynuly, 
zanechavše po sobě málo stop. S těmito díly to nebylo tak jako se zpěvy starých Etrusků, 
které, třebaže byly postiženy nepřízní lidu u starých Sabinů pro domnělé barbarství mluvy, 
přece jen podržely svoji důležitost a důstojnost pro svoji historickou hodnotu. Letopisci a 
sestavovate1é rodokmenů byli nuceni s nimi počítat, překládat je a třebaže jaksi přetvořené, 
byli nuceni uvést je do literatury dobové. Galie neměla to štěstí. Její národy souhlasily s 
úplným opuštěním rodného dědictví, jež počaly brzy podceňovat, a v nejrůznějších způsobech 
se snažily jak jen mohly státi se samy latinci. Mám za to, že snad některé myšlenky, vyrostlé 
kdysi z domácí půdy, dokonce snad i některé zpěvy, přeložené a znetvořené se uchovaly v 
paměti lidu. Tento poklad, zůstavší keltickým se stanoviska zásadního a povšechného už není 
keltickým pokladem po stránce literární, protože přežil jen proto, že byl zbaven své literární a 
jazykové formy. 
 
   Dlužno tedy považovat, počínaje dobou římskou, keltické národy Galie a Germánie, země 
Helvetů, Rhaecie, jakožto odpadlé od speciální povahy jejich duševního dávného života a 
uskrovnit se tak, že se budeme u nich nadále zabývat jen tradicí událostí a jistými dispozicemi 
duševními, jež přetrvávajíce dále úměrně s krví Kimbrů zůstavší v nové etnické směsi, 
zachovaly si jen tu moc, aby jednou uschopnily nový lid k zabočení na cesty druhdy tak 
známé inteligenci plemene galského. 
  
   Když tedy byli Keltově pevninští takto vyřazeni dlouho ještě přd příchodem Germánů, 
zbývá nám ještě vybádat, zda Keltové z ostrovů, Britských, z Irska, zachovali některé drobty 
intelektuálního pokladu rodiny a co z toho mohli předat svojí kolonii armorikanské. 
 
   César považuje domorodce velkého ostrova za velmi hrubé. Irové byli ještě hrubější. Ve 
skutečnosti oba ostrovy byly považovány za posvátné a jejich svatyně byly váženy u druidů. 
Ale jiná věc je svatá věda a jiná věc profanní věda. Uvedu dále důvody, proč mám za to, že 
prvá byla od pradávna zkažena a zneuctěna u Bretoňců. Druhá věda (profánní) bývala jimi 
málo pěstována, ne snad proto, že by byli tito ostrované žili v lesích; ne proto, že by byli měli 
městská opevnění jenom ze větvoví uprostřed lesů; ne proto, že tvrdost jejich mravů jim 
přivodila podezření - ať už po právu či nikoli - z lidojedství; ale protože jejich tradice o 
stvoření světa jim připisované, obsahují příliš poskrovnu jejich vlastního pojetí. Nadvláda 
myšlenek klasických je tam úplně patrná. Bije do očí a dokonce se nám ani neobjevuje v 
rouše latinském; předstupuje před náš duševní zrak v podobě křesťanské, mnišské, ve slohu 
myšlenky germano-románské. Žádný upřímný pozorovatel se nebude vzpírat a uzná, že dobří 
klášterníci 6. století jistě dali tón pohanským skladatelům, ač ona díla neskládali snad sami. 
Ve všech těchto knihách vedle Césara a jeho vojáků vidíme výjevy z Bible: Magoga a syny 
Jafetovy, faraona a zemi egyptskou; pak odlesk událostí současných: Sasy, velikost 
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Konstantinopole, obávanou moc Atily. Z těchto známek nedovozuji důsledně, že by nebylo 
vůbec žádné opravdu starobylé vzpomínky v této literatuře; ale mám za to, že náleží úplně co 
do formy a skoro úplně i v jádru době, v níž domorodí už neobývali sami na ostrově, době, v 
níž jejich plemeno už nebylo jedině keltské, době, v níž křesťanská církev a germánská moc, 
třeba nalézajíce mezi nimi veliký odpor, byly přece jen vítězné i panující a způsobilé při svém 
objevení sklonit inteligenci zakřiknutou zavilými a hašteřivými nepřáteli. 
  
   Všecky tyto důvody prokazujíce, že skupiny mluvící od dob křesťanských nářečími 
keltickými, ztratily úplně vlastní inspiraci, zdůrazňují ještě výrok právě pronesený, že 
obohatil-li se genius germánský o přínos od Kimbrů, zde opačně z jeho příspěvků a z jeho 
vlivu z toho, co dal národům gaelickým, bretoňským aj., byla složena kolem 5. století 
literatura těchto kmen tj. literatura, která tudíž se může nazývat moderní; je už jen 
odvozeninou různých proudění a nikoli výronem původního pramene. Nebudu tedy už 
opakovat s filology, že keltičtí obyvatelé Anglie mívali při úsvitu feudálních věků zpěvy a 
romány čistě vytrysklé z jejich vlastní invence, jež kolovaly po Evropě; ale zrovna naopak 
řeknu, že právě tak jako irští mnichové zářili leskem vědy teologické, energií velmi 
obdivuhodného proselytismu, jenž prozaickým, sobeckým obyčejům galských plemen byl 
nepochopitelný a cizí, právě tak jejich poetové, stojící pod těmiže cizími vlivy, čerpali z těch 
myšlenkových a zvyklostních střetnutí, jež z toho vyplynula, z pokladnic tak rozmanitých 
zkazků, jež se před jejich očima otevíraly, a konečně ze slabého a temného dědictví, jež jim 
bylo odkázáno jejich otci, toto pořadí výtvorů, které opravdu v Evropě měly úspěch, ale 
úspěch jedině proto, že se v nich neodrážely snahy a touhy jediného osamoceného a 
zvláštního plemene, nýbrž zcela opačně, že se v nich obrážely myšlenky keltické, římské, 
germánské; z toho ta jejich populárnost. 
 
   Tento názor by jistě nebyl udržitelný a byl by přímo protichůdný všem naukám v této knize 
tvrzeným, kdyby plemenná čistota, která se pravidelně přisuzuje národům ještě kelticky 
mluvícím, byla prokázána: Jediný důvod, kterého se používá k průkazu této čistoty je ten, že 
tu jazyk keltický trval a přetrval. Viděli jsme již několikráte a zvláště pokud jde o Basky, 
kterak tento způsob uvažování je málo přesvědčivý. Obyvatelé Pyrenejí nemohou být 
považováni za potomky prvotného plemene a ještě méně za potomky plemene čistého; proti 
tomu se staví nejprostší úvahy fyziologické. Podobné důvody odporují tomu, aby byly 
považovány za typické nemíšené národy Irové, horalé Skotští, obyvatelé Walesu, anglického 
Cornwalu a Bretaně. Nepochybně se najde u nich, jmenovitě u Bretonců, význačný vzhled 
zvláštního druhu; ale nikde nevidíme onu povšechnou podobnost rysů, výbavu to ne-li čistých 
plemen, tedy aspoň oněch plemen, jejichž prvky jsou již odedávna zamalgamovány až do 
stejnorodosti. Nezdůrazňuji zde velmi závažné rozdílnosti, jež se vyskytují při vzájemném 
srovnávání novokeltských skupin. To, že tu jazyk trvá, není ještě známkou - tak jako je tomu 
jinde - že by krev byla čistá. Uchování jazyka jest důsledkem místních okolností, ovlivněných 
zeměpisnou polohou. 
  
   Co fyziologií bylo otřeseno, to bylo dějinami doraženo. Ví se co nejurčitěji, že výpravy a 
osídlování Dánů a Norů na ostrovech, roztroušených kolem Velké Britanie a Irska, počínají 
ve velmi rané době. Dublin náležíval lidem a králům dánským a jeden z nejpovolanějších 
spisovatelů bezvadně dovodil, že náčelníci kmenů skotských ve středověku bývali původu 
dánského, stejně jako skotská šlechta. Dieffenbach tedy konstatuje, že je tu skandinavská a 
dokonce i saská příměs u Highlanderů. Před ním Murray rozeznal dánský přízvuk v nářečí 
Buchanshiru a Pinkerton rovněž upozornil v jednom okrsku, který se má obvykle za význačně 
keltický (Wales), na četné a jasně patrné stopy po jazyku sáském, jejž jmenuje galštinou a 
saxonised celtic.  
 
   To jsou hlavní důvody, které se u mně staví proti názoru, že by díla obyvatelů Walesu nebo 
Bretaně bylo možno považovat za zpodobení - i jen přibližné - myšlenek a vkusu bývalých 
kimbrických národů západní Evropy. Abychom si vytvořili správný pojem, bude lepší volit 
pro to pole abstraktní. Vezměme celkově výtvory římské a germánské; shrňme z druhé strany 
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postřehy a podrobnosti, jež nám dějepisci a pisálkové zanechali o zvláštním duchu Keltů. Z 
nich budeme moci vyvodit následující závěry: Nadšená vytrženost, kterou jsme viděli u 
Orientálců, není příznačnou pro literaturu galskou. I v dílech dějepisných i v podání 
bájeslovném milovala galská literatura zevrubnost anebo když jí nemohla docílit, tedy jasné 
formy, jež ji u fantasie, nahrazují. Vyhledávala skutky více nežli city; hleděla vyvolat 
pohnutí, ne tak způsobem slovního přednesu jako to dělávali Semité, jako spíše vnitřní 
hodnotou - ať už smutku nebo energie - toho co proslovovala. Byla positivní, ráda i popisná 
asi tak, jak tomu chtěly jisté svazky, jež ji poutaly ke krvi finské, tak jak se toho příklad vidí 
na duchu čínském; a tak při nedostatku vnitřního tepla a rozpínavosti se jeví tato literatura 
stručnou a eliptickou. Tato tvarová strohost jí dovolovala ostatně i jistou měkkou a snadno 
pochopitelnou melancholii, jež dodává jakéhosi půvabu lidové poezii Francie. Myslím, že se 
může tento názor shledat přípustným, připomeneme-li si, že literatura je vždy odleskem 
národa, který ji vytvořil, že je výsledkem jeho etnického stavu a srovnáme-li závěry, které 
vyplývají z této zásady s celkovými ctnostmi a vadami, jež na předešlých stránkách jsem 
uvedl jako příznačné pro způsob kultury keltických národů. 
   
   Z toho vychází bez pochybnosti najevo, že Kimbrové nemohli mít duševní vlohy a intelekt 
jako jižní lidé temné pleti. Literatuře podobné byly i keltské výtvory, plastiky a umění. Na 
souboru, který nám Galové zanechali a co jejich hroby vydaly, jest obdivuhodna rozmanitost, 
bohatství, dobré zpracování: není však příčiny k jásání nad formou uměleckou. Je to 
nejvšednější tvar a nenese sebe menší stopy po nějakém radostném duchu, snažícím se dodat 
krásného vzhledu i nejmenším předmětům nebo majícím niternou potřebu líbivosti, tak jako 
tomu bývalo v Asii. 
 
   Je podivné, že Cesar, jenž se šíří dost příznivě o tom, co spatřil v Galii a jenž chválí velmi 
nestranně všechno co si chvály zaslouží, není jak se zdá, nadšen uměleckou hodnotou toho, co 
pozoroval. Viděl lidnatá města, opevnění velmi dobře vymyšlená a provedená, ale nikdy se 
nezmiňuje o nějakém chrámu. Mluví-li o svatyních, jež ve městech viděl, tedy mu pohled na 
ně nevyloudil ani hanu ani chválu, ani nevzbudil zvědavost. Jak se zdá, byly tyto stavby 
prostě účelné jako všechno a nic více. 
  
   Kromě zbraní a nástrojů denní potřeby byla nalezena i některá nečetná zpodobení člověka 
nebo zvířat. Ale neznám žádného příkladu, kdy by byla úplně hodnověrná. Všeobecný vkus 
jak se zdá, nevedl výrobce nebo umělce k tomuto druhu práce. Ta trocha, co z toho máme, je 
velmi hrubé práce a každý nádeník by něco takového svedl. Rovněž tak bez jakéhokoli vkusu 
je ornamentace váz a předmětů z bronzu nebo ze železa, leda že by to byla kopie děl řeckých 
nebo spíše římských, kteráž okolnost, když se vyskytuje, svědčí, že předmět náleží době 
panství Cesarova nebo aspoň době velmi blízké. V dobách národní samostatnosti jsou kresby 
spirál jednoduchých nebo dvojitých anebo vlnovek velmi časté: také to je nejvšednější námět. 
Víme, že na rytých kresbách nejkrásnějších dolmenů finského původu tyto oblíbené tvary se 
vyskytovaly pravidelně. Zdálo by se tedy, že Keltové, třebaže vždycky se nesli vysoko nad 
bývalým obyvatelstvem, cítíce se málo nadanými představivostí, neopovrhovali vzory žlutých 
ubožáků. Ale protože takovéto předávání se vždy uskutečňuje jen mezi národy příbuznými, 
dlužno z toho, že tu jsou známky sdílnosti, soudit na to, že nejen po dobu stěhování Evropou 
nastalo míšení, nýbrž že i Keltové uzavírali mnohé styky a svazky s budovateli dolmenů ve 
většině zemí, v nichž se usídlili, ne-li ve všech. 
  
Když jsem řekl, že u Galů byla v platnosti aristokratická soustava, nedoložil jsem, co je 
nutno, že totiž otroctví bylo u nich zavedeno také. Vidíme, že jejich vládní způsob byl dost 
složitý a zasloužil by si vážného studia: Volený náčelník, sbor šlechty z polovice kněžský, z 
polovice vojenský, k tomu střední stav, zkrátka organisace podle všech pravidel bílého 
plemene a pod tím lid služebný. Podle pestrosti barev bychom myslili, že jsme v Indii. V Indii 
otroctvo v prvotných dobách se skládalo z černých, Arijci podrobených. Ježto v Egyptě nižší 
kasty byly vytvořeny skoro úplně z negrů, dlužno z toho vyvozovat, že to byl důsledek 
vojenské porážky. Ve státech chamito-semitských, v Tyru a v Kartágu, tomu bývalo také tak. 
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V Řecku lakedemonští23 Beloti, thessalští Prenesti a ostatní sedláci, upoutaní ke hroudě, byli 
potomci podrobených domorodců. Z těchto příkladů vyplývá, že existence služebného lidu, i 
když vykazuje značné odstíny co do zacházení, vždy jeví původní různosti mezi národními 
plemeny. 
 
   Otroctví je založeno, tak jako ostatní zřízení lidská, na jiných ještě podmínkách než na 
pouhém donucení. Můžeme arci označit otroctví jako zneužití práva; pokročilá civilizace 
může mít přesvědčivé filozofické důvody, kterými přispěchá na pomoc etnickým důvodům 
pro zrušení otroctví: je však přes to nepopiratelné, že v jistých obdobích otroctví má své 
odůvodnění a skoro bychom mohli tvrdit, že je jak výsledkem souhlasu toho, kdo se do něj 
nechává podrobit jako duševní a mravní převahy toho, kdo je ukládá. 
 
   Nedá se pochopit, že by mezi dvěma národy obdařenými stejnou inteligencí, takový poměr 
trval jen jediný den, aniž by se porobený vzepřel a tento nelogický stav by vůbec dlouho 
nepotrval. Nicméně docela můžeme připustit, že takový vztah se může vyvinouti mezi silným 
a slabým, když jsou si oba vědomi své přirozené vzájemné pozice - že slabý je přinucen k 
pokornému doznání, že takovéto ponížení je podle zásad zdravé přirozené spravedlnosti 
odůvodnitelné. 
  
   Poddanství se nikdy neudrží ve společnosti, v níž se různé prvky aspoň poněkud vzájemně 
prolnuly a v sobě se rozplynuly. Dlouho před tím než se dostaví amalgamace plemenných 
prvků, se takový poměr pozmění a pak zanikne úplně. A ještě méně je možné, aby jedna ze 
stran řekla: „Budeš mi sloužit!“ a ta druhá aby poslouchala. Takové případy nikdy nebyly a 
to, co úder zbraní mohl pro okamžik zajistit jako svaté, když to nebylo schváleno svědomím 
porobených, jsouc křehké a vratké, brzo zašlo. Otroctví je všude tam, kde je podvojnost 
nebo pomnožnost plemen. Jsou tu vítězové a poražení a útlak je tím větší, čím jsou 
plemena rozdílnější. Otroci poražení od Galů byli Finové. Budu vždy potírat názor, podle 
nějž poddaný lid Galie by bylo spatřovat v podrobených Iberech ve vlastním smyslu slova. 
Nic nenaznačuje, že by tato španělská rodina byla kdy zabírala provincie ležící na sever od 
Garonny. Pak rozdíly mezi Galy a pány Španělska nikdy nebývaly takové, že by tito byli 
bývali porobeni k otroctví ve větším množství. Když zmatky vyvolané Kimbry, 
proniknuvšími na poloostrov, způsobily změny v bývalých vztazích, vidíme, že z toho vzniklo 
jen vypuzení a míšení; vše nasvědčuje tomu, že když válka byla jednou skoncována, 
vzájemné vztahy obou znepřátelených ras byly pak už založeny na uznání jisté rovnosti. 
  
   Stejně tak tomu bylo s jinými skupinami napůl bílými, dosti blízce s Ibery a později s Galy 
spřízněnými. Tyto skupiny byly složeny ze Slovanů, kteří, roztroušeni na mnohých místech 
zemí keltických, tam žili ojediněle bok po boku Kimbrů. Stejné motivy, které zabránily 
porobě Iberů po vpádu keltském byly také příčinou, která Vendům, odraženým daleko od 
jejich jádra, zajistila jakési neodvislé postavení. Vidíme je v Armoriku tvořit odlišný národ, 
nesoucí svoje národní jméno Venetů24. Tito Venetové měli i také v tehdejší Galii část svého 
národa, jejíž sídlo bylo ve Venedocii neboli Gvinetu. Podle nich Vilaine se jmenovala 
Vindilis. Také jméno města Vannes zachovalo jakousi stopu po jejich památce.25  
 
   Galský kmen, příbuzný Venetů, Osismiové, míval přístav, jejž jmenoval Vindana.26 Daleko 
odtud na Jadranu a po straně Keltů euganejských, bydlívali Veneti, Heneti a Eneti, jejichž 
národnost je věcí historicky prokázanou, kteří však, třebaže mluvili svým zvláštním jazykem, 
měli mravy úplně stejné jako Galové, jejich sousedi. Mnoho jiných slovanských národů, 
keltizovaných v rozličném poměru, bydlívalo na severovýchodě Německa a na prahu 
Karpatském bok po boku národům galským.  

                                                 
23 Lakedemon je označní pro Spartu, pozn. vydavatele 
24 Venetové – germano-románské označení západních Slovanů, pozn. vydavatele 
25 Šafařík, Slawische Altertümer I. str. 260, pozn. překl. 
26 O záměně K (C), W, H viz Šafařík, Slawische Altertümer I. pozn. překl. 
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   Všechny tyto skutečnosti ukazují, že Slované v Galii a v ltáIii, tak jako lberové ve 
Španělsku, zachovali pořadí dost čestné a byli čítáni mezi Kimbry, kterým byli spojenci.  
 
   Aniž chceme zneuctívat zbytečně jejich památku, hledejme plemeno služebné tam, kde 
může být: to najdeme jenom mezi Finy. Jejich bezprostřední styk nutně asi působil 
zhoubně na vítěze, stavšího se brzy potom jejich příbuzným. Doklady toho nacházíme. Do 
prvního pořadí zhoubných účinků dlužno klást obyčej lidských obětí v té formě, jak se konaly 
a ve smyslu, jaký se jim přikládal. Je-li ničivý smysl nesmazatelným charakterem celého 
lidstva, jako snad je charakterem všeho, co život v přírodě má, pak jistě se nejpronikavěji jeví 
v nižších třídách lidstva. Žlutá plemena jsou v té příčině stejná jako černá. Se zřetelem na to, 
že žlutí tento ničivý smysl projevují zvláštním druhem citů a skutků, také u Galů, krví finskou 
postižených, se provozovával jinakým způsobem nežli u národů semitských, prosáklých 
bytností temné pleti. 
 
   V oblastech keltských nebyly oběti konány tak jako na březích Eufratu. Nikdy se nestoudně 
nekonávaly vražedné obřady druidické na oltářích, veřejně vybudovaných uprostřed měst na 
náměstích zalitých slunečním jasem, za hlučné, škodolibé, opojné a slavnostní zuřivosti. 
Ponurý a mrzutý kult těchto evropských kněží se nechtěl popásat na takových ukrutných 
rafinovaných podívaných. Neměly strhovat k potlesku lidi, kteří nalézali umělecký požitek na 
mukách. Duch ponuré pověry, milující mlčelivé hrůzy, žádal tajuplnější ač ne méně ukrutné 
výjevy. K tomutor účelu byl shromážděn veškerý lid v hloubi stinných, hustých lesů. Tam v 
noci řev neviditelných bytostí uděšoval uši věrných vyznavačů. Tam pod vlhkým listovím, 
loubím, které sotva propouštělo chvějný paprsek zapadající luny na strašlivé jeviště, na oltář 
hrubě zrobený podle způsobu starých barbarských zvyků, obětníci přiváděli oběti a nořili jim 
mlčelivě do hrdla nebo do boku bronzový nůž. Jindy tito kněží naplnili obrovské proutěné 
postavy zločinci a zajatci a vše to zažehli na pasekách svých velikých lesů. 
  
   Tyto hrůzy se konaly skoro jako potajmu; a kdežto Chamita odcházel z hieratických jatek 
opilý od pobíjení, smyslů zbavený pachem krve, jímž se šířily jeho chřípě a bytně i jeho 
mozek, vracíval se Gal ze svých náboženských slavností starostlivý a otupělý děsem. Tu je 
ten rozdíl; v jednom činná a žhavá dravost živlu temného plemene; ve druhém studená a 
truchlá krutost žlutého živlu. Negr hubí, aby se nadchnul a jásá, protože hubí. Žlutý muž 
oproti tomu usmrcuje bez pohnutí a pro vyhovění okamžité potřeby ducha. Ukázal jsem 
ostatně jinde, že v Číně přijetí jistých nemilosrdných způsobů, jako např. pohřbívání žen a 
otroků zároveň s mrtvolou knížete, odpovídalo vpádům jiných žlutých národů do Nebeské 
říše.27 
  
   U Keltů celý ten soubor kultu též prozrazoval tento vliv. Ne, že by všechna dogmata a 
obřady byly zbaveny úplně toho, co ještě mívaly prvotně z ušlechtilého původu rodiny. 
Mytologové tu objevili nápadné podobnosti s myšlenkami lndů, hlavně pokud jde o soustavy 
kosmogonické. Kněz sám, věnující se rozjímání a přemýšlivé práci, zkrušený námahami a 
přísnou životosprávou, nebojovný, postavený nad život světský, spíše mimo něj a mající 
právo vést život lidu, povinný se tím nehonosit, to všechno zajisté jsou rysy, které s dostatek 
připomínaj í fyzionomii purohitů.  
 
   Ale purohitové neopovrhovali žádnou vědou a všemi prostředky se duševně zdokonalovali. 
Druidové oproti tomu, ubozí na duchu, se drželi jen ustálených nauk a tradicí. Nechtěli vědět 
nic, co je mimo to, zvláště nechtěli nic sdělovat a nebezpečné hrůzy, jimiž ohrazovali svoje 
svatyně, hmotné zhouby, jež strašívaly kolem lesů a lad v nichž mívali svoje školy, byly méně 
drsné a odpudlivé nežli mravní překážky, jimiž se ohrazovali proti proniknutí svých 
tajemných vědomostí. Podobné naléhavosti, které degradovaly kněze chamitské, spočívaly i 
na jejich duchu. Štítili se užívání písma. Celá jejich nauka byla svěřována jen paměti. Velmi 

                                                 
27 Tehdejší věda považovala starověkou Čínu za mongolizovanou arijskou zemi. Existují skutečnosti, které tomu 
napovídají. Potýkáme se ale s nedostatkem důkazů, které by toto tvrzení vyvrátily či potvrdily. 
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rozdílní v tomto stěžejním bodě od purohitů, báli se všeho, co by bylo mohlo vést k 
posuzování a oceňování jejich myšlenek. Tvrdili, že oni samo jediní mají oči otevřené pro 
věci budoucího života. Třebaže nutně viděli náboženskou zaostalost porobených tříd a později 
i míšenců, kteří okolo nich rostli, neviděli, že tato hloupost dostihovala už také jich, protože 
sami byli míšenci. Skutečně, opomněli to, co jedině by jim bylo mohlo udržet nadvládu v 
očích laických: neorganisovali se v kastu; nestarali se nikterak, o zachování své etnické 
hodnoty. Po jisté době barbarství - jehož se hleděli zhostit onou mlčelivostí - je přepadlo, 
zavalilo a všecky mělké hloupůstky a bídné sugesce jejich otroků pronikly do jejich svatyň 
tak bezpečně uzavřených, plíživše se do jejich vlastních tepen. Nic nebylo přirozenějšího. 
 
   Jako všechny velké společenské děje, tak i náboženství národa odpovídá rasovým 
dispozicím. Katolicismus sám, pokud jde o jednotlivosti, sestupuje k národu a přizpůsobuje 
se vlídně myšlenkám a vkusu svých věřících. Jde-li však o náboženství pohanská, která 
vyšla úplně z niterného pudu ras, tu místo, aby tato náboženství vládla onomu pudu, 
poslouchají jej bezvýhradně, obrážejíce jeho rysy s úzkostlivou věrností. Jsouce tu zvláště pro 
ty nejčetnější z národa, musí se nejčetnějším líbit a k nejčetnějším promlouvat. Je-li dav 
skřížený míšením, náboženství se přizpůsobí všeobecnému rozkladu a brzy statečně 
požehná všem jeho chybám a zrcadlí jeho ohavnosti. Vražedné obětnictví druidů nám 
podává nový důkaz této pravdy.  
 
   Mezi národy galskými na pevnině byli nejvíce oddáni tomuto obřadu lidé, bydlící v 
Armoriku. Je to zároveň krajina, která má nejvíce památek finských. V ladech tohoto území, 
na březích jeho řek a četných močálů se dlouho uchovala neodvislost domorodých příslušníků 
žlutého plemene. Ještě více to platí o normandských ostrovech, Velké Británii, Irsku a 
ostrovech kolem nich. Ve svých vnitřních oblastech Anglie měla keltické obyvatelstvo ve 
všech ohledech nižší nežli bylo v Galii a jež později, když vyslalo do Armorika obyvatele na 
osídlení pustých krajů, jí dalo tu zvláštní kolonii, jež uprostřed moderního světa uchovala 
nářečí. Někteří obyvatelé Dolní Bretaně se svým krátkým zavalitým trupem, s velikou hlavou, 
čtyřhrannou, vážnou, obyčejně přismutnělou tváří, s očima našikmenýma a ponazdviženýma 
ve vnějším koutku, prozrazují i pro nejnecvičenějšího pozorovatele, že tu je veliká dávka 
finské krve. Tito lidé, podobně míšené krve, ať v Anglii nebo v Armoriku, lpěli nejdéle na 
krutých pověrách svého národního náboženství. Mezi těmito Armorikany druidové nejraději 
bydlívali. Tu také udržovali svoje hlavní školy. Ve shodě s ustáleným citem bílého plemene 
připustili ženy do prvních řad osob, tlumočících vůli boží. Toto zřízení, které bylo 
neudržitelné v jižních zemích Asie mezi národy temné pleti, bylo snadno uskutečnitelné a 
udržitelné v Evropě. Žluté hordy, odstrkujíce svoje matky a dcery do nízké opovržené 
služebnosti, rády jich užívaj í dodnes k výkonům magickým. Jsou svojí nervovou citlivostí 
obzvlášť k takovým úkolům vhodné. Uvedl jsem již, že ze všech tří plemen, jež lidstvo tvoří, 
byly žluté ženy nejvíce náchylné k hysterickým nemocem. Proto v náboženské hierarchii 
všech národů keltických ty druidky, ty prorokyně, bud zavřené navždy ve věži o samotě 
stojící nebo shromážděné ve družstvu na nějakém ztraceném ostrůvku uprostřed severského 
moře, na nějž přistání pro osobu profánní bývalo trestáno smrtí, nebo oddané věčnému 
celibátu nebo občasné lásce nebo ustálené prostituci, měly na fantasii lidu mimořádný vliv a 
obzvláště nad ním panovaly děsem. 
 
   Takovýchto užívajíce prostředků, kněží, lichotíce s oblibou žlutému lidu, udržovali svoji 
moc ve třídách méně degradovaných, opírajíce ji o pudy, jichž slabosti idealizovali a laskali. 
Také není v tom nic zvláštního, že lidová tradice pojí jméno druidů s kromlechy a dolmeny. 
Je ze všech věcí kimbrických právě náboženství, jež se nejvíce na budovatele těchto strašných 
památníků navazovalo. Ale nebylo to jen náboženství, surovost člověka-sprosťáka pronikla 
naskrze do mravů keltských. Stejně tak jako Iberce, jako Etruska, Thraka a Slovana, vedla 
Gala smyslnost jíž chyběla jakákoli obrazotvornost - k tomu, aby se cpal masem, opájel 
lihovinami, aby tak měl nějaký pocit vyššího blahobytu tělesného. Nicméně, jak doklady 
dosvědčují, takovéto zvyky tím spíše opanovávaly Galy, čím více se blížili nižším třídám. 
Náčelníci se jim oddávali jenom na polovic. V lidu, spíše otrokům bližším, bylo vídat muže, 
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jež navyklé opilství vedlo až ke zblbnutí. Ještě dnes u žlutých národů se setkáváme s tímto 
zhovadilým zvykem. Na Galy to přešlo v důsledku jejich svazků s Finy, protože podléhali tím 
méně opilství, čím byli méně zatíženi podobným míšením. 
 
   Ke všem těmto vlivům mravním nebo jiným zbývá ještě připojit změny, jež se udály v 
kimbrickém jazyku, přidružením prvků nářečí žlutého plemene. Tyto výsledky jsou 
pozoruhodné. Jakkoli tělesný útvar Galů velmi podobný tomu, který byl patrný později u 
Germánů, zachoval Galům dlouho nesmazatelný znak úzkého příslušenství k bílému plemeni, 
přes to lingvistika teprve pozdě tuto skutečnost potvrdila svým souhlasným úsudkem.28 
  
   Keltické dialekty se tak těžko zařazovaly do pořadí jazyků arijských, že mnozí učenci 
dokonce myslili, že jejich původ možno považovat za nearijský. Nicméně po zevrubnějších a 
pečlivějších studiích bylo od původního úsudku upuštěno. Je nyní uznáno, že bretonština, 
galština, jazyk lrů a skotština jsou větvemi velikého kmene arijského a že jsou příbuzny se 
sanskrtem, řečtinou a gótštinou. Ale byla také keltská nářečí znetvořena! Co tu různorodých 
živlů bylo přimíšeno k jejich původní tkáni, než z ní udělalo řeč tak odlišnou ode všech 
jazyků jejich rodiny! Celá jejich originalita je jen záplava cizích slov, četných a pitvorných 
zkomolenin.  
 
   Takové jsou spousty, napáchané na krvi, víře, zvycích, mluvě Keltů lidem otrockým, jejž si 
zprvu podrobili a jenž potom jak už to bývá, je pronikl úplně a strhnul do své degradace. 
Tento lid nezůstal a nemohl zůstat na dlouho vystrčen v opovržení, daleko od lože svých pánů 
Keltové sňatky, jež uzavírali s těmito lidmi, velmi časně svým ponížením dali vznik novým 
skupinám schopností, vloh a v důsledku toho i novým skutkům, které zase sloužily za páky a 
vzpruhy dějinám celého světa. Soupeřství a míšení takovýchto kříženeckých sil - podle dob 
uspišovalo dočasný nebo trvalý pokrok nebo úpadek. Tak jako v oboru sil přírodních tlak 
vyvolává protitlak, tak i zde vlastnosti potomků manželství žlutých a bílých tvoří jakýsi 
razostroj, daleko mocnější než vytvořují manželstvi bílých s černými. U míšenců černobílých, 
pod jejich žezlem u podnoží nádherných trůnů, všecko prýští z jejich obrazotvornosti a do ní 
se vrací, vše se ztápí v nádheře umění, poetické myšlenky se tam množí a pokrývají svoje 
tvůrce jiskrnými paprsky nevídané slávy. Nejnesmyslnějším poblouznění, nejbídnější 
mrzkosti, nejsprostší darebnosti nabývají stálým drážděním srdce i mozku jakéhosi 
rozechvění, jakési vlídné závrati. Obrátíme-li se však ve stranu, kde je míšení bílé a žluté, 
uklidňuje se náhle obrazotvornost. Všecko tu probíhá před pozadím studeným. Tu nacházíme 
jen osoby rozumné, a kde jich není, aspoň rozumující. Jen velmi zřídka se tu setkáváme a jen 
jakoby náhodou s bezmezným despotismem, který u Semitů ani neměl potřebu se omlouvat 
duchem národa. Zde ani duchem ani smysly nezmítá nějaká touha po vznešenosti. Chtivost 
lidská je tu i nenasytná, ale požaduje malé věci. To, co se tu nazývá milovat se, býti šťasten, 
sestupuje na stupeň čistě hmotný. Průmysl, obchod, prostředky pro obohacení, aby bylo 
vyhověno touze po blahobytu hmotném, upraveném podle očekávatelné spotřeby, to tak jsou 
rozličné věci bílého a žlutého plemene. V různých obdobích tu a tam válka a násilné skutky, 
které po ní chodívají, kalívaly pravidelný sled událostí a zkřížily klidný vývoj ke štěstí u 
těchto užitkářských plemen. Nikdy takováto situace nebyla veřejným míněním považována za 
definitivní. Všecky city bývaly dotčeny dočasnými poměry a každý se snažilo zlepšení, až se 
konečně dostavilo.  
 
   Takto od základu rozdílné ve své přirozenosti, tu obě míšenecké odrůdy stály před svým 
osudem. To, co se zove vytrvání činné síly, intenzita mohoucnosti, skutečnost počinu, 
vítězství, kralování, mělo nutně jednoho dne v budoucnu zůstat těm bytostem, jež nazírajíce 
na svět užším zorným úhlem, dotýkaly se tím právě pozitivna, skutečnosti samé; mělo zůstat 
těm, kteří chtíce pouze možné úspěchy a řídíce se výpočtem úplně při zemi vedeným, ale 

                                                 
28 Dlužno uvést, že numismatika posiluje tuto domněnku. Uvedu mezi jinými medaili zlatou, jejíž líc 
zpodobuje tvář nejohyzdnějšího, nejsprostšího, nejvšednějšího typu, ve které se nemůžeme mýlit stran 
finského vlivu. Francouzské ulice a hospody jsou nyní plné takovéhoto druhu zjevů. 
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přesným a zevrubným, pro daný účel vhodným, nemohli jinak než účelu dosáhnout, mezitím 
co jejich soupeři svého ducha živili pouhými výpary přepjatosti a nesmyslnosti. 
  
   Ptáme-li se nejúspěšnějších praktických moralistů u obou stran, jsme překvapeni velikou 
vzájemnou vzdáleností jejich stanovisek. Pro asijské filozofy leží pravá moudrost v 
poddajnosti vůči přemocnému, v neodporování tomu, kdo vás chce utratit, v uskromnění vůči 
nevlídnému osudu. Pak potom člověk žije pouze ve své hlavě a ve svém srdci, dotýkaje se 
země jen jako stín, přechází přes pozemský svět beze styku s ním a opustí jej, aniž čeho lituje.  
Myslitelé západu neučí takto svoje stoupence. Mají je k tomu, aby svůj život vyžili jak to jde 
nejlépe a nejdéle. Nenávist k chudobě jest prvním článkem jejich víry. Práce, činnost jsou 
článkem druhým. Hlavní zásadou je nedůvěra k nadšení srdce a ducha: radovat se je prvním a 
posledním slovem. Podle prvého učení - semitského - učiníme z krásné země poušť, jejíž 
písky budou den ze dne olupovat úrodnou zemi, pohlcujíc s dneškem i budoucno. Sledujíc 
druhou zásadu, pokryjeme půdu pluhy a moře loďmi; potom jednoho dne, pohrdajíce duchem 
i jeho potěšeními, vynasnažíme se pořídit si ráj zde na zemi a tím se zhanobíme. 
 
 
 

KAPITOLA   IV. 
 

DOMORODÉ   ITALICKÉ   OBYVATELSTVO 
 
   Předešlé kapitoly ukázaly, že základní prvky evropského lidstva, prvek žlutý a prvek bílý, v 
raných dobách se kombinovaly velmi spletitým způsobem. I když je možné uvést hlavní 
skupiny, vyjmenovat Finy, Thraky, Ilyry, Ibery, Raseny, Galy, Slovany, je přece jen nemožné 
jednotlivě jmenovat odstíny, vyzkoumat zvláštnosti, vytknout dávku míšení u národů 
úlomkovitých. Jediné, co je možné konstatovat je to, že tito velmi četní národové tu byli už 
před první historickou dobou a již jen tento jediný údaj stačí k pochopení, jak je přirozené, že 
jejich jazykový stav ve své zmatenosti nese nepopiratelné stopy etnické anarchie krve, z níž 
ony národy vyšly. To je příčina, proč jsou galská nářečí tak znetvořena, proč je tak těžké třídit 
jazyk euskarů, jazyk ilyrský, etrurský a to co známe z thrackého, i jazyky italické. Tato 
problematičnost nářečí je tím vyloženější, čím jižnějšími zeměmi Evropy se zabýváme. 
  
   Stěhující se národy, tlačící se v tuto stranu a docházející brzy k moři a vidoucí nemožnost 
proniknout dále, se vracely zpět, vrhaly se jedny na druhé, roztrhovaly se v kusy, pak se 
sbalovaly a nakonec se pomísily zmateněji nežli všude jinde a jejich jazyky měly týž osud. 
  
   Tuto hru jsme již sledovali na pevninském Řecku. Avšak Itálii čekal úkol a osud být velkou 
soutěskou zeměkoule. Španělsko se jí v tom nerovnalo. Na Španělském poloostrově bývalo 
zmítání národů, ale národů velikých a co do počtu úplných, kdežto v Itálii to bývaly hlavně 
nesourodé tlupy, jež se objevovaly a přibíhaly se všech stran. Z Itálie se arci chodívalo do 
Španělska, ale jen kolonizovat některá ojedinělá místa. Ze Španělska se šlo do Itálie v 
různých proudech, jak se tam chodívalo z Galie, z Helvecie, z krajin podunajských, z Ilyrie a 
z pevninského i ostrovního Řecka. Šířkou své šíje, kterou s pevninou souvisí a širými 
dlouhými břehy na východě a na západě, Itálie jako by byla vábila všecky evropské národy, 
aby utekly na její území tak svůdné na pohled a tak snadno přístupné. Jak se zdá, žádný z 
národů neodolal tomuto pozvání. 
  
   Když byly sečteny dny panování šerého plemene finského, objevili se tu Raseni a po nich ty 
ostatní národy, které měly tvořit prvou vrstvu bílých míšenců, být pány země od Alp až po 
úžinu Messinskou.  
 
   Tyto národy se rozdělily na několik skupin, každá po několika kmenech. I skupiny i kmeny 
měly rozličná jména a mezi nimi se objevuje úplně tak jako v prvotním Řecku jméno Pelasgů. 
Za nimi letopisci přivádějí další Pelasgy vyšlé z Helady, takže žádné místo by nebylo lépe 
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voleno a žádná příležitost vhodnější pro nejdůkladnější zkoumání těchto davů, jež v očích 
Řeků a Římanů jsou prvními vzdělanými pochodujícími a bojujícími společnostmi jejich 
dějin. 
 
   Pojmenování Pelasgové nemá etnického významu. Není nezbytně totožno s původem mas, 
kterým bývá připisováno. Snad tu byl vztah totožnosti; v některých případech je to snad 
pravděpodobné, ale celkově a povšechně tu souvislosti není a v důsledku toho je slovo, pokud 
značí zvláštní národnost, úplně bezcenné. Z jistého hlediska však nabývá jakési poměrné 
ceny. Právě tak jako jeho synonynum prapůvodní bývalo ono užíváno starými letopisci jen 
pro lid bílé nebo polobílé pleti z Řecka nebo z Itálie, jenž býval považován za původní. Nemá 
tedy aspoň při nejmenším žádného významu zeměpisného, což nebude zcela bez užitku pro 
zodpovězění a osvětlení otázky plemene. Ale tam se také zastavují služby, jež by se od něj 
čekaly. Není-li to mnoho, je to aspoň něco. 
  
   V Řecku lid pelasgický má postavení lidu utlačovaného, napřed utlačovaného kolonisty 
semitskými, pak přistěhovalci arijsko-hellenskými. Nezkreslujeme příliš truchle nešťastný 
osud těchto obětí: jho, které na ně bylo vkládáno, nebylo nekonečně těžké. Šlo-li to daleko, 
omezilo se na poddanství. Poražený a poddaný domorodec se nazýval sedlák země. Vzdělával 
půdu pro svoje porobitele, pracoval v jejich prospěch. Ale, tak jak to vyplývá ze situace, 
zůstával pánem části své práce a zachoval svoji individualitu. Třeba byl ve stavu poddanství, 
bylo mu tak tisíckrát lépe nežli žlutým v občanské nicotnosti. Pak, Pelasgové řečtí nebyli 
všichni ujařmeni. Viděli jsme, že většina Semitů, pak arijští Hellenové se usídlili na místech 
domorodých vesnic, často zachovali jejich stará jména a spojili se s poraženými tak, že brzy 
vytvořili nový národ. Tedy s Pelasgy se nezacházelo jako s divochy. Byli podrobeni, ale ne 
zničeni. Bylo jim uděleno pořadí, odpovídající úhrnu a druhu vědomostí i zámožnosti, které 
do obce přinášeli. 
  
   Takovýto hmotný přínos býval povahy dosti obhroublé: zkušenosti a plodiny zemědělské 
byly všeho toho jádrem. Básník těchto domorodců, Hesiod, ne snad proto jejich básník že by 
byl vyšel z jejich plemene, nýbrž proto, že hlavně pozoroval a chválil jejich práce, nám je 
ukazuje velmi oddané zemědělství. Tito pastýři umějí stejně budovat veliké zdi, stavět 
pohřební komnaty, vršit tumuly sypané z hlíny do značné výšky. Všechna tato díla jsme již 
pozorovali v zemích keltických. Vidíme, že jsou tu podobná co do povšechných rysů těm, jež 
byla rozeseta po půdě Francie, Německa přičiněním prvých bílých míšenců. 
  
   Řečtí spisovatelé analyzovali náboženské myšlenky domorodců. Vyprávějí o jejich úctě k 
dubu, stromu druidů. Líčí je jako věřící v prorocké vlastnosti tohoto patriarchy lesů a často 
hledající v lesní tišině přítomnost boží. To jsou pojmy a zvyky úplně galské. Ti Pelasgové 
také mívali zvykem naslouchat orakulům posvátných žen, prorokyním podobným jako 
Alruny, které jejich duchem úplně vládly. Tyto věštkyně byly matkami sibyl a jako nižšího 
druhu potomstvo měly kouzelnice thesalské. 
 
   Při tom dlužno stále mít na paměti, že pověry neméně asiatského charakteru mívaly 
dějištěm jen severní kraje Řecka. Lidožroutští obři, lemurové, vchod do Tartaru, celá tato 
ponurá fantasmagorie byla domovem v Epiru a v Chaonii, provinciích to, kam semitisovaná 
krev pronikla teprve velmi pozdě a kde domorodci podrželi nejdéle svoji plemennou čistotu. 
  
   Mají-li však tito poslední ze všech těchto příčin býti počítáni mezi Kelty, jsou tu důvody, 
proč u ostatních dlužno činiti výjimky. Herodot vypráví, že se mluvívalo několika jazyky 
mezi mysem Male a Olympem. Text tohoto dějepisce, tentokráte nepřesný, zavdává podnět ke 
dvojakostem. Snad chtěl tím vyjádřit, že na tomto území se mluvívalo nářečími kananejskými 
a kimberskými. Nicméně protože takovýto výklad je pouze hypothetický, není třeba ho dbát 
bezvýhradně a můžeme si jej vyložit ještě i v jiném smyslu, neméně pravděpodobném. V 
náboženských zvycích prvotného Řecka se vyskytují zvláštnosti úplně cizí zvykům 
kimbrickým, např. zvyk, který býval v Pergamě, na Samu, v Olympii, totiž stavět oltář z 
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popele a z oharků kostí obětních. Tyto objekty někdy mívaly výšku i přes 10 m. Ani v Asii u 
Semitů, ani v Evropě u Keltů jsme neshledali ani stopy po nějakém takovém zvyku. Oproti 
tomu nacházíme tento zvyk u národů slovanských. Tam není ani jediné zříceniny chrámové, 
která by neměla svou kupu posvátných popelů a dokonce i často tato kupa obklíčená 
příkopem a zdí, tvoří celý svatostánek. Je tedy velmi pravděpodobné, že mezi kimbrické 
domorodce se vmísili i Slované. Tyto dva národy, tak často po spolu se vyskytující, 
následovaly takto po Finech, druhdy přišlých v menším nebo větším počtu v tato místa 
pevniny a spojili se s nimi různou měrou. 
  
   Neshledávám tudíž nemožným, že ve velikých revolucích, jež vyvolaly pluky Semitů a 
výbojů arijsko-titanských a pak arijsko-hellenských i domorodých, uprchlíci plemene 
slovanského přešli do Asie v různých dobách a přinesli tam do Paflagonie vendské jméno 
Enetes nebo Henetes29. Tito nešťastní Pelasgové, Slované a Keltové, Ilyrové nebo i příslušníci 
jiné národnosti (ale vždy bílí míšenci), napadení příliš velikými silami, a zase příliš silní, než 
aby přijali úplné otroctví; se vystěhovali na všechny strany, stali se pak oni sami loupežníky 
nebo chceme-li tomu, výbojci, a stávali se tak hrůzou oněch zemí, kam přinášeli svoji 
bojovnickou bídu. 
  
   Země italská byla již obydlena jim podobnými lidmi, nazývanými Pelasgové nebo 
domorodci, v nichž byli poznáni budovatelé hmotnatých staveb z kamene neopracovaného 
nebo nedokonale tesaného; byli ostatně oddáni také činnosti zemědělské, měli rovněž zcela 
podobné prorokyně a sibyly, byli jim podobni ve všem a tudíž zcela správně s nimi 
ztotožňováni. Tito italičtí domorodci, jak se zdá, náleželi celkově nejvíce k rodině keltické. 
Nicméně nebyli sami ani oni, ani ti řečtí obyvatelé italských krajů. Kromě Etrusků, jejichž 
slovanský charakter byl již poznán, rozeznáváme tu ještě jiné skupiny vendského původu, 
jako např. Venety. Byli tu ještě Japygové, přišlí kolem r. 1186 před naším letopočtem; 
sídlívali na jih od Neapole a jak se zdá, náležívali téže rodině. W. von Humboldt podal však 
několik dobrých důvodů podle kterých by se mohlo popírat, že tu kdy na tomto poloostrově 
sídlívaly národy iberské a že tu měly vliv. S Trójany z Æneidy je větší svízel. Je víc nežli 
pravděpodobno, že touha po nějaké souvislosti s tímto epickým kmenem vznikla u Římanů 
teprve po navázání styků s řeckou kolonií v Kumách, u níž si učinili pojem o kráse řecké 
epiky.  
 
   Hle, jaká tu pestrost etnických živlů hned od počátku. Ale ze všech živlů byl rozhodně 
nejrozšířenější živel Kimbrů neboli domorodců, kteří byli etnografy jako Kato uznáni za 
náležející k jednomu a témuž plemeni. Tito domorodci, když jim chtěli Řekové dáti nějaké 
zvláštní jméno zeměpisně je hodnotící, byli napřed jmenováni Ausonci. Byli složeni z různých 
národů, jako z Œnotriů, Latinů, Osků, jež všechny byly rozděleny na frakce nerovné co do 
mocnosti. Tak národ Osků zahrnoval Samnity, Lukánce, Apuly, Kalabresany, Kampaňce. 
  
   Protože však Řekové navazovali napřed styky jenom s jižní Itálií, tu výraz Ausoniové 
znamenal pouze lid bydlící v této (jižní) části země a nevztahoval se na obyvatele středních 
krajů. 
  
   Jméno, které těmto příslušelo, bylo Sabelliové. Dále na sever znali Řekové ještě Latiny, pak 
Raseny a Umbry. Byť i toto roztřídění bylo docela libovolné, má pro začátek dosti velikou 
výhodu tím, že podstatně zužuje a vymezuje pojem domorodců. Za každých okolností máme 
za to, že známe, co tu vyjmenováno. Byly odloženy tedy stranou národy již zařazené, 
Ausonci, Sabeliové, Raseni, Latini, Umbrové a pořízeny zvláštní kategorie pro ty, které 
zůstaly domorodými proto, že nebylo dostatečně důtvěrného styku s nimi, takže se jim 
nemohlo dát jméno. K nim patřili Æquové, Volskové a některé kmeny Sabinské. 
 

                                                 
29  Šafařík: Slawische Altertümer, I, 459 
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   Vadnost této soustavy byla do očí bijící. Samnité, zařazení mezi Osky, Oskové sami, i 
Mamertini nebyli cizími Sabellům. Tyto skupiny souvisely se kmenem sabinským. 
Důsledkem toho měly jisté příbuznosti s lidem střední Itálie a všechny, což je příznačné, se 
vystěhovaly postupně ze severní části hor Apeninských. Takto, zanechavše Raseny a 
stoupavše na sever poloostrova, dospěli jsme od příbuzenstva ke příbuzenstvu a tak až na 
hranice Umbrie, aniž se kde našla jaká přetržitost v posloupnosti tohoto řetězu dominujícího 
živlu.  
 
   Tvrdí se, že Umbrové se datují zde na poloostrově teprve od vpádu Bellovesa a že nahradili 
vlastně národnost, která nemívala jejich jméno. Od tohoto názoru se dnes již upustilo. 
Umbrové zaujímali údolí Pádu a jižní svah Alp dávno před vpádem Kimbrů z Galie. 
Navazovali se po plemenné stránce na národy, které i nadále byly jmenovány domorodými 
nebo pelasgickými stejně jako Oskové nebo Sabeliové, byli uznáváni za pocházející z kmene, 
z nějž odvozovali svůj původ Sabinové a s nimi i Oskové. 
  
   Poněvadž tedy Umbrové byli stejného kořene jako Sabinci, tj. Oskové, to jest také ještě 
Ausoniové, a poněvadž takto byli příbuznými Sabelliů a všech národů nazývaných poněkud 
kompromitujícím jménem domorodců, byli bychom oprávněni tvrdit, že celá spousta těchto 
domorodců náležela umbrické rase, arci s výjimkou Etrusků, Iberů, Venetů a některých Ilyrů. 
Poněvadž tyto národy rozšířily a zavedly po celém poloostrově stejné způsoby a stejný 
stavební sloh, poněvadž se řídily stejnými naukami náboženskými, ježto mívaly stejné sklony 
k zemědělství, pastýřství a válečnictví, nelze pochyhovat o správnosti tohoto ztotožnění všech 
národů. To však není všechno: studium italických nářečí zbavuje opačný názor veškeré opory. 
  
   Mommsen má za to, že jazyk domorodců vykazuje strukturu starší nežli jazyk řecký a 
spojuje v jednu a touže skupinu všecka nářečí umbrická, sabellinská a samnitská, jež rozlišuje 
od nářečí etruského, galského a latinského. Dokládá však jinde, že mezi těmito šesti rodinami 
zvláštními existovala četná nářečí, která pronikajíce se vzájemně, tvořila mnoho pojítek, jimiž 
splývalo všecko v celek. Se zřetelem na to opravuje svoje separatistické tvrzení a ujišťuje, že 
Oskové mluvívali jazykem velmi podobným latině. Müller v tomto složeném jazyku vidí 
nápadné vztahy s jazykem umbrickým a učený dánský archeolog, jehož názor jsem právě 
uvedl, jim dodává pravého smyslu a dosahu, tvrdě, že umbrický jazyk je ze všech italických 
jazyků ten, který zůstal nejblíže pramenů domorodých. Jinými slovy jazyk Osků i latina, tak 
jak nám je písemné památky podávají, pocházejí z doby, kdy etnická míšení měla veliký vliv 
a způsobila značné zkažení; oproti tomu umbrický jazyk, jsa chráněn zeměpisnými poměry 
před etrurskými a řeckými živly, se udržel původnější a zachoval lépe svou čistotu. Zasluhuje 
si proto, aby byl vzat jako prototyp při posuzování podstaty italických nářečí. 
 
   Obhájili jsme tedy dobře tuto zásadu: Domorodé národy v Itálii, kromě uvedených výjimek, 
se pojí základním způsobem k Umbrům; a Umbrové, jak už jejich jméno naznačuje, jsou 
výhonkem kmenu kimbrického, snad místně obměněným podle toho, mnoho-li se dostalo do 
jejich žil finské krve. 
  
   Je velmi těžko na umbrickém jazyce dobádat se čeho o tom. Zbylo toho velmi málo, a to co 
se doposud rozřešilo, by svědčilo o podobnostech se skupinou nářečí plemene bílého, ale 
znetvořeného jakýmsi vlivem, který co do povahy nebyl ještě určen. Obraťme se tedy napřed 
ke jménům místním a potom k onomu jazyku italiků, jenž je nám nejpřístupnější, to jest k 
latině.  
 
   V oboru jmen místních skýtá etymologii slova Itálie keltské slovo talameh, tellus, země 
vůbec, Saturnia tellus, Œnotria tellus. 
   Dva umbrické národy - Euganejci a Tauriskové mají jména čistě keltická. Dvě veliká 
horstva, která dělí a ohraničují italskou půdu, Apeniny a Alpy, mají jména odvozená od téhož 
jazyka. Města Alba, tak častá na italském poloostrově, a vždy založená domorodými, 
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pocházejí etymologicky z keltštiny. Případů tohoto druhu je přemnoho. Naznačiv pouze 
postačitelnou stopu, přejdu ke studiu některých kořenů kimbro-latinských. 
 
   Předně pozorujme, že náležejí k oné kategorii výrazů, jež tvoří samotné jádro slovníků 
všech národů, k výrazům to lpícím na samé podstatě zvyku plemene, nenechajícím se vypudit 
nějakým pomíjejícím vlivem. Jsou to jména stromů a zbraní. Nic bych se nedivil, kdybych 
viděl, že nářečí keltická a domorodá v Itálii mají společné kmeny pro všechny tyto účely, 
ježto, i když dáme stranou svoji otázku, by bylo nutné vždy uznat, že pošedše jak Keltové, tak 
italští domorodci z bílého kmene, vyvinuli svoje jazyky na společné základně. Ale stejná 
slova se tu vyskytují i ve stejném tvaru, sotva malounko pozměněném jak v keltštině, tak v 
italických nářečích; i bylo by nesnadné upřít jim patrnou totožnost jazyků, pochodících ze 
stejného zdroje druhotného rázu. 
  
   Pohleďme nejprve na slovo, užívané pro označení dubu. Dub je věc hodná pozornosti. U 
Keltů severoevropských, u domorodců Itálie a Řecka tento strom míval velikou úlohu a 
důležitost, která mu byla přikládána po stránce náboženské, souvisel velmi úzce s 
myšlenkovým oborem těchto tří skupin národních.30  
   Bretoňské slovo je cheingen, jež místní záměnou hlásek n za r se stává chergen, odkudž má 
již nedaleko k latinskému quercus. 
   Slovo guerre (válka) podává neméně překvapující vztah. Francouzský tvar zpodobuje 
takřka beze změny keltické slovo queir. V sabinském queir je zachováno beze změny vůbec. 
Ale v keltštině toto slovo kromě významu, jejž právě jsem uvedl, má ještě význam oštěp. V 
sabinském jazyce je tomu právě tak a odtud jméno a podoba hrdinského boha Quirinus, 
ctěného s odznakem oštěpu u prvních Římanů, zbožňovaného ještě u Falisků, kteří měli ještě 
svého Pater curis a jemuž se klaněli i v Tiburu, kde Juno Pronuba měla epitheton Curitis 
nebo Quiritis. 
   Arm po bretoňsku, airm po gaelicku, se rovná arma latinskému.  
   Galské pill jest latinské pilum, rys (v sanskrtu pilu).  
   Štít = scutum se objevuje v gaelickém jako sgiath; gladius, glaive v cleddyf galském a cledd 
gaelickém; arcus, are v archette bretoňském; šíp = sagitta v saeth galském, v saighead 
gaelickém; vůz = le char francouzsky, carrus latinsky, car gaelicky a carr bretoňsky a galsky.  
   Přejdu-li k výrazům zemědělským a pojmenováním ze života domácího, mám tu dům casa 
a v nářečí erském cas; æedes a gaelické aite, cella a galské cell; sedes a sedd téhož nářečí. Je 
tu bétail = dobytek, pecus a gaelické beo; protože dobytek je hlavně hovězí (bovine), je tu 
latinské bus = boeuf francouzské, vůl = bo gaelické, buh bretoňské;31 beran = le bélier, aries, 
reithe gaelické; vlna = la laine francouzsky, lana, gaelicky olann, galsky gwlan, ovce = ovis, 
ovein bretoňsky, oen galsky. Svíčka = la chandelle, candella, bretoňsky cantol; vinná réva = 
la vigne, vitis, galsky gwidd; oves = avena, l'avoine francouzsky, havre bretoňsky; mare = 
moře, muir gaelicky, mor galsky a bretoňsky; měsíc = mensis, le mois francouzsky, mis 
galsky, smrt = la mort, murn po galsku a k tomu mourir = mříti, mori, bretoňsky = 
marheuein.  
   Takovýchto příkladů by se dalo vyjmenovat přemnoho. Tři sta slov, uvedených kardinálem 
Mai v 5. svazku jeho klasiků, vydávaných podle rukopisů Vatikánských, by jistě bylo 
předstiženo.32 Bylo by možno nahledat tolikéž sloves jako podstatných jmen: výsledky by 

                                                 
30 Dub byl dříve národním symbolem u všech národů arijské skupiny evropské, včetně Baltů a 
Slovanů, pozn. vydavatele. 
 
31 Nemůže být pochyby, že český vůl je příbuzný těchto tvarů románsko-keltských; podobně je tomu s 
ovcí, vlnou, ovsem, mořem a j. aj. Pozn. překl. 
 
32 Nelze opominout číslovky, pozn. překladu 
 

latinsky kelticky 
1.        unus un, aon 
2.        duo dau 
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byly stejné a objevíme-li vztahy tak nápadné, tak úzké mezi oběma jazyky a když ostatně 
tvary mluvené jsou vedlé toho úplně shodné, je tím vše rozhodnuto: Latinové, pocházející z 
části z Umbrů, byli zajisté, jak také to jejich jméno naznačuje, blízkými příbuznými Galů, 
stejně jako jejich předkové a tím domorodci italští neméně než domorodci řečtí, příslušeli 
velikým dílem k této skupině národů. 
  
   Jen takto a nikterak jinak se vysvětluje tato pleť stejného tónu, ta tmavá barva, která 
všechny tyto národy stejně kryje ať v době heroické (pokud můžeme proniknout) ty zástupy 
pelasgickými zvané, nebo ty davy, které nesou jméno Kimbrů. Vidí se na nich podobné 
přihroublé a vojácké držení těla, stejná podoba oráče i pastýře stád. Ano, dokonce i stejný 
způsob zdoby. Stejně nacházíme plno kroužků a náramků na oděvech Sabinů prvního Říma 
jako na krojích Arvernů a Bojů Vercingetorixových. U obou těchto národů udatný bojovník se 
nám jeví stejně fyzicky i morálně ve své práci i ve válce, střízlivý, bez jakékoli chlubné 
nádhery.  
 
   Při tom byla díla domorodců velevýznamná. Na poloostrově není zřícenin starého města, 
kde by od set let se neobjevovaly stopy jejich pracovité ruky. Dlouho se dokonce mnohé 
jejich dílo připisovalo Etruskům. Takto města Pisa, Saturnia, Agylla, Alsium, za pradávna 
získaná Etrusky, bývaly městy keltskými, budovanými domorodci. Právě tak to bylo s 
Kortonou. V jiném oboru konstruktivním se jeví jistým, že část silnice Via Appia, ta která 
vede z Terracine do Fondi, byla půodu kimberského a mnohem starší než celková trasa 
římská; Římané jen tuto trať večlenili do průběžné linie.  
 
   Ale nebylo v moci italických plemen udržet svou čistotu. Iberové, Etruskové, Veneti, 
Ilyrové, Keltové, zapletení do neustálých válek hned tu, hned tam získávali půdy, jinde ji 
ztráceli. To bylo tak neustále. Tato situace se ještě zhoršila vlivem sociálních zvyků a mravů, 
jež zavedly pode jménem svaté jaro mocný důvod pro etnický zmatek. Občas v době bídy 
nebo přebytku populace věnoval totiž kmen některému bohu část své mládeže, dal jim zbraň 
do ruky a poslal je, aby si někde v sousedství našli novou vlast. Věcí pověřeného boha bylo, 
aby jim v tom byl nápomocen. Z toho povstávaly neustálé zmatky, které se nakonec zhoršily 
vlivem a reakcí velikých událostí, jejichž neznámý zdroj se skrýval v dálavě na 
severovýchodě pevniny. 
 
    Bouřné národy Galů zarýnských, pravděpodobně tlačených jinými Galy, jež znepokojovali 
Slované nebo Arijci nebo žluté národy, vpadly přes řeku, narazily na svoje sourodáky, sdílely 
s nimi území a dospěly se zbraní v ruce až na Garonnu, kde jejich přední voje se mocí usadily 
uprostřed poražených. Poražení pak, nespokojení s příliš úzkým majetkem zbylým, vytrhli 
směrem k Pyrenejím, překročili je, jdouce podél zálivu gaskoňského a způsobili na Ibery 
stejný nátlak jako právě sami zakusili. 
  
   Iberové zase jsouce trápeni, hnuli sebou. Bránivše se a smísivše se částečně se svými 
porobiteli a vidouce svoji zemi příliš nepostačitelnou pro nové obyvatelstvo, odtáhli, a to 
nejen lberové, ale i Keltiberové, prošli druhým okrajem horstva Pyrenejského, tj. po 
východním pobřeží (moře Středozemního) a kolem r. 1600 před naším letopočtem se 
rozprostřeli po přímořských krajích Rousillonu a Provence. Proniknuvše pak do Itálie stranou 
u Janova, objevivše se v Toskánsku, konečně procházejíce všude, kam mohli jen vkročit, dali 

                                                                                                                                                         
3.        tres tri 
4.        quatuor ceither 
5.        quinque cinq 
6.        sex chuech 
7.        septem saith 
8.        octo ochd 
9.        novem naw 
10.      decem deich 
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těmto krajům svoje nová jména Ligurů a Sikulů. Potom smíšeni s domorodci rozmanitých 
národností, zaseli v dálce etnický prvek, spíše kombinaci prvků etnických, která byla určena k 
velikým úkolům v budoucnosti. V nejednom směru rozmnožili nové pouto svazky, jež tu už z 
dřívějška bývaly mezi národy italickými a obyvatelstvem zaalpským. 
  
   Jejich přítomnost způsobila zejména hnutí, jež se projevila odrazem po celém poloostrově. 
Etruskové, zatlačeni na provincie umbrické, se tam pomísili, zajisté ne již po prvé. Mnoho 
Sabelijců nebo Sabinů, mnoho Ausonijců stihl týž osud a ligurská krev pronikala na všechny 
strany a nejvíce v době než si mohly spousty tohoto zápasícího národa, usadivšího se zatímně 
v římské Kampani, zjednat rozsáhlejší bydliště. Nebylo tu síly ke zdolání všech protivenství, 
jež se v cestu navalila. Tož se Ligurové uskromnili a žili neustáleným životem den ze dne 
tam, kde Etruskové nebo domorodci se dovedli uhájit; takže Ligurové vtroušení a trpění na 
mnohých místech, byli nuceni smísit se s lidem a chátrou. 
  
   Zatím co takto Ligurové - i když byli výbojci (a zároveň utlačenými) - nesli důsledky svého 
jednání a zůstávali rovnými s národy, jimž přišli kazit život,  mnohdy nižšími, jiná revoluce 
probíhala zcela potichu na druhé části poloostrova, na jižním jeho konci. Kolem 10. století př. 
Kr. Hellenové již zatím semitisovaní, začínali tam zakládat kolonie, a třebaže u porovnání s 
Ligury málo početní, přes to působili jak na Ligury, tak na domorodce takovou převahou 
civilizační a pohotovostní, že úspěch všeho co chtěli vykonat předem se zdál být zajištěn. 
  
   Rozprostřeli se podle své libosti. Umístili svá města kde se jim zachtělo. Zacházeli s 
Pelasgy italickými tak jako zacházívali jejich otcové s předky těchto Pelasgů v Heladě. 
Podmanili si je nebo je přinutili k ústupu, když se s nimi nesmísili, jako se to stalo s Osky. 
Oskové, v rané době již smíšení se semitisovanými Helleny, nesli toho známky jak na svých 
mravech, tak po jazykové stránce. Mnohé z jejich kmenů přestaly vlastně být již domorodými. 
Vypadalo to s nimi asi tak, jako později ve 2. století př. Kr. to vypadalo s Provensálci, 
oddanými míšení s Římany. To se nazývá druhým přerodem Osků. 
  
   Ale většinou pe1asgičtí národové měli osud neveselejší. Zapuzeni byvše ze svých území 
hellenskými kolonizátory, byli nuceni zamířit k Sikulům a s nimi se také sloučili. Takto 
utvořené spojenectví se posilovalo dalšími obětmi řeckých kolonistů. Nakonec tato 
neujasněná hmota lidu, vláčená a tísněná ze všech stran nepřátelskými zástupy, a hlavně 
Sabiny, kteří zůstali kimberštějšími než všichni ostatní a tím také válečnicky byli vyšší nežli 
Oskové již posemitštělí, i než Sikulové napolo poiberštění, i než Rasenové napolo pofinštělí, 
tedy tato zmatená hmota začala ustupovat krok za krokem a asi kolem r. 1000 př. Kr. odešla 
hledat útočiště na Sicilii. Toť je vše, co se ví, co se může vypozorovat z nejstarších dějů 
praprvotních národů Itálie, národů, o nichž se nemůže tvrdit, že by byly bývaly žily v 
barbarství, jež však na způsob nordických Keltů svými vědomostmi se domáhaly pouze 
hmotné užitečnosti. Mnoho válek rozdvojovalo a drásalo tento lid, ale přesto zemědělství u 
něj kvetlo, jeho pole byla úrodná a obdělávaná. Přes všecky obtíže dopravní, přes hory a doly, 
přes moře a řeky jeho obchod šel k nejseverštějším národům pevniny. Nespočetné valounky 
jantaru, ať surového nebo zpracovaného na náhrdelníky, se nacházívají přečasto v jeho 
hrobech a přítomnost jantaru i mincí rasenských i galských dokazují, že tu bývaly stálé i 
pravidelné vztahy mezi oběma skupinami. 
  
   V této pradávné době ještě nevyprchalé vzpomínky evropských plemen, jejich neznalosti 
zemí jižních, podobnosti jejich potřeb a jejich zálib nutně asi tato plemena sbližovaly. Od 
břehu Baltu až po Sicílii tu bývala jediná civilizace, neúplná sice, ale veskrze všude stejná až 
na nějaké ty odstíny, vyplývající z odstínů etnických a rodových, tu a tam přivoděné 
snoubením větve žluté s větví bílou. 
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   Tu najednou přišli asiatští Tyrrhenové zkalit tuto poklidnou civilizaci a pomohli kolonistům 
velkého Řecka v jejich úloze, totiž připojit Evropu k civilizaci, již východními národy 
středomořskými přijaté.33 
 
 
 

KAPITOLA   V. 
 

TYRRHENŠTÍ   ETRUSKOVÉ   –   ŘÍM   ETRURSKÝ 
 
   Zdá se dost nepřirozeným vidět skutečné pozitivní památky v Etrurii teprve v 10. století př. 
Kr. To je starobylost velmi nedávná. Tato zvláštnost se vysvětluje na dva způsoby, jež se 
vzájemně nevylučují. Předně příchod bílých národů do západní oblasti světa je pozdější než 
jejich příchod na jih. Pak míšení bílých s černými dalo vznik civilizaci, která by mohla být 
nazvána civilizace zjevná a viditelná, kdežto spojení bílých s Finy vytvořilo proti tomu model 
kultury utajené (latentní), skryté, neviditelné, užitkářské. Velmi dlouho záměnou skutečnosti a 
zdání býval uznáván sociální pokrok jen tam, kde velmi nápadné formy naznačovaly jeho 
vyšperkovaný způsob a druh, méně pak jeho podstatu. Ale poněvadž není možno popírat, že 
lberové a Keltové mají nárok na to, aby byli považováni za pravidelně konstituované 
civilizované společnosti, dlužno jim přiznat - a s nimi spolu i celé primitivní západní a severní  
Praevropě - oprávněné pořadí v hierarchii vzdělaných národů. 
  
   Aktivní civilizací, civilizací prvého řádu nenazývám tu civilizaci, jež se spokojuje 
pokoutním živořením, dávajíc svým vyznavačům jen nedokonalé a prostinké ukojení jejich 
tužeb, uzavírajíc jejich žádosti do omezeného prostoru a kroužící v té spirále omezených 
zdokonalování, jejíhož vrcholku dosáhla Čína. Nuže, když některý národ není jinak míšen 
nežli jen z bílých a žlutých, tu nabude co do vlastností, co do výkonnosti, co do vloh, ať 
už míšených nebo nových, jenom to, co takovéto snoubení bílo-žluté může zplodit, nic 
však z toho, co strhuje do proudění ženského živlu a co by jej přimělo k objevení a 
pochopení transcendentální užitečnosti, plynoucí z pěstování oněch radostí a potěšení, jež 
čistá fantasie vylévá na lidskou společnost. 
  
   Kdyby tedy západní národy byly měly zůstat omezeny na kombinaci jejich prvotných 
rasových prvků, je více než pravděpodobno, že by vším úsilím byly dospěly ke stavu 
podobnému jako dospěla Nebeská říše, aniž však by byly došly toho klidu. Bylo tu mnoho 
různých přílivů v jejich bytostech a jmenovitě příliš značný přínos bílého živlu. Vojenské 
vášně by byly každým okamžikem bořily tuto společnost, oddanou takto polovičaté kultuře a 
byly by ji zapletly do dlouhých a zbytečných sporů i nebyl by se tu ujal rozumem zdůvodněný 
despotismus Syna Nebes. 
 
   Ale vpády od jihu přinesly evropským národům to, co jim chybělo. Neniče jejich 
originalitu, tento šťastný příměsek zanítil duši, jež je přiměla, aby se daly na pochod a zapálil 
pochodeň, jež osvětlujíc je, vedla je tam, kde se přidružily k ostatní společnosti světa. 
  
   Dvě stě padesát let před založením Říma pelasgické semitisované34 tlupy pronikly do Itálie 
po moři a založivše uprostřed poražených a podmaněných Etrusků město Tarquinii, učinily je 
střediskem své moci. Tam odtud se rozšířily pozvolna na velikou část poloostrova. Tito 
civilizátoři, nazývaní zvláštním jménem Tyrrhenové, nebo i Tyrsenové, táhli od pobřeží 
Ionského, kdež se mnohému přiučili od Lýdů, jichž spojenci bývali. Objevili se před zraky 

                                                 
33 Nejstarší některé mince řecké nám podávají, podobně jako sochy, které se až na nás dochovaly, typ 
velmi zvláštní, úplně odlišný od hellenského, který může náležeti jedině Pelasgům ... Jeho středisko, 
jak se zdá, bývalo na Samothraku, na Thasu, Oreskii a Selibrii. 
 
34 semitizace – starší výraz pro míšení Indoevropanů s negry, pozn. vydavatele 
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Etrusků oblečeni v bronzovou zbroj; bitvy oživovali vytrubováním, hostiny pak flétnami a 
nesli s sebou společenskou formu a živel známý jedině v Řecku a v Asii, kam podobné věci 
přenesli Semité. 
 
   Nenapodobíce hmotnaté a drsné stavby italických národů, noví příchozí, schopnější, protože 
byli míšenci národů vzdělanějších, naučili svoje poddané budovat na výšinách, na horských 
hřebenech města opevněná zcela novým způsobem, nedobytné útulky, hrozebná hnízda, 
odkud nadvláda se vznášela nad okolními krajinami. Oni první na západě tesali kámen do 
podoby hranolovité, zdili jej do vrstev na vazbu a vytvářeli tak zdi velmi pevné, jak se ještě 
dodnes můžeme přesvědčit, protože na mnohých místech dosud přežily vše. 
  
   Když takto vytvořili obrovité pevnosti, budící hrůzu u poddaných i u soupeřů, Tyrrhenové 
ozdobili svoje města temply, paláci a tyto temply a tyto paláce ozdobili sochami a vázami z 
pálené hlíny, ve stylu zvaném starořeckým, a jenž nebyl vlastně ničím jiným nežli slohem 
východoasijským. Tato pelasgická skupina svými svazky s krví semitskou byla s to přinést 
Rasenům to, co jim dosud chybělo, ne k tomu aby byli národem, nýbrž aby dojem národa 
dělali, aby to ukazovali všemu světu, který s nimi byl souřadný na stejné úrovni. 
  
   Je pravděpodobné, že Tyrrhenů bylo málo v porovnaní s počtem Rasenů. Těmto vítězům se 
podařilo dát společnosti vnější formy, což jí bylo k velké cti; ale při tom se jim nepodařilo 
uchvátit ji tak, aby se úplně asimilovala s hellenstvím. Oni totiž Tyrrheňané hellenství měli v 
sobě jen poskrovnu, nejsouce Helleny, nýbrž jenom Kimbry, Ilyry a Slovany řeckými. Také 
dost ochotně postoupili část zásadních myšlenek, jež semitský díl jejich krve v jejich vlastním 
nitru nezničil. Tímto postupem se vysvětluje ona plynulá přeměna užitkářského ducha u 
plemene etruského; odtud ta nadvláda kultu a antické víry nad dovezenou mytologií; odtud 
jedním slovem ta setrvalost slovanských vloh. Většina národa zůstala, až na malé rozdíly, 
taková, jaká byla před výbojem. Ježto však vítězové přes veškeré ústupky a pozdější míšení s 
lidem nesli přece jen svou pečeť odlišnosti v důsledku svého poloasiatského původu splynutí 
se nikdy nedocílilo a četné tahanice připravovaly revoluci a roztržku. 
  
   Tyrrheňané, jež budu jmenovat také jejich titulem příslušným, ti larsové, lukumonové, ti 
šlechtici zachovali vkus podle pojmů řeckých a podle tohoto vkusu zůstala Tarquinie jejich 
oblíbeným městem; ostatně, zapomenuvše svůj původní jazyk a nahradivše jej jazykem svých 
poddaných a vstupujíce s nimi v četná manželství, netvořili již samostatný národ. Město 
Tarquinie bylo pojítkem a stykovým místem pro tyrrhenské vztahy s Helleny. Dlužno je tedy 
považovat za přirozené sídlo kultury v Etrurii a za opěrný bod aristokracie a její moci. Pokud 
Rasenové se zabývali jenom svými vlastními pudy, jistě nebývali pro ostatní italické národy 
nebezpečnými soupeři. Zabývajíce se hlavně svými zemědělskými a průmyslovými pracemi, 
milovali mír a pokoj a snažili se jej udržet se sousedstvem. Ale když se jim postavila v čelo 
šlechta v podstatě bojovná, když jim rozdala zbraně a vybudovala velkolepé pevnosti, byli i 
Raseni nuceni jít za válečnickou slávou a dobrodružstvím: vrhli se na výbojnický život. 
  
   Ani zdaleka ještě Itálie nebyla klidnou oblastí. Uprostřed neustálého neklidu domorodých 
Italiků, Ilyrů, Ligurů, Sikulů, uprostřed onoho přemísťování kmenů, znásobovaného vpády 
kolonií velkého Řecka, Etruskové uchvátili hlavní úlohu. Využili všech tahanic a roztržek a 
roztáhli se podle libosti. Zbytněli na úkor Umbrů až do údolí Pádu. Uchovávajíce to, co již 
jejich průmysl vyrobil ve třech stech městech, jež dějiny jim připisují, ještě svoje bohatství 
zvětšili a vzrostli na významu. Pak, obrátivše svoje zbraně od severu k jihu a zatlačivše do hor 
národy nebo spíše drť vzpurných národů, rozprostřeli se až do Kampánie, majíce dolní 
západní hranicí tok Tibery. Tak měli z obou stran moře. Takovýmto způsobem rasenský stát 
se stal nejmocnějším na poloostrově Italském a jedním z nejváženějších v celém tehdejším 
civilizovaném světě. Nespokojil se pouze s úspěchy na souši: zmocnil se četných ostrovů a 
založil kolonie na břehu španělském. Když takto už byl jednou námořní mocností, napodobil 
příklad Řeků a pokryl mořskou hladinu loďstvy obchodními i pirátskými.  
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   I při těch velikých úspěších a pokrocích Etruskové, již před tím dosti pomíšení, ať už 
pohlížíme na jejich nižší třídy nebo ať analyzujeme krev jejich šlechty, se nevyhnuli dalším 
četným míšením. Sdílejíce osud všech panujících národů, přivěsili si každým výbojem na 
svoji individualitu spoustu podmaněného lidu, Umbrů, Sabinů, Iberů, Sikulů, pravděpodobně 
i mnoho Řeků a pomátli si svoji národní rasu, neustále přizpůsobujíce její sklony a 
přirozenost.  
 
   Opakem toho, co se obyčejně stává, ty vlivy, jimž podlehl etrurský typ, byly povšechně k 
jeho prospěchu. Jednak kimberská italická krev, mísíc se k prvkům rasenským, pozdvihla 
jejich energii; jinak však arijská, semitisovaná podstata, kterou sebou přinášeli Řekové, 
dodávala celku hybnosti, horlivosti, příliš slabé sice než aby je uvrhla do hellenských nebo 
asiatských ztřeštěností, ale zcela postačitelné, aby poněkud poopravila to, co měly svazky se 
západem v sobě příliš výlučně užitkářského. Bohužel tyto přeměny se projevovaly hlavně ve 
středních a nižších třídách, jejichž hodnota se tak blížila hodnotě rodin šlechtických a pak 
nebylo čím udržet bezvadnou politickou rovnováhu a nepopiratelnou aristokratickou moc. 
 
   Potom, tato převeliká strakatina rasových prvků tvořila velmi mnoho odrobených míšenin a 
odčleněných skupinek. Tím se vyvinuly nevraživosti uvnitř lidu skorem tak jako v Řecku a 
říše etrurská nikdy nedospěla k opravdové jednotě. Jsouce mocni ve výboji, vybaveni po 
vojensku tak dokonale, že později Římané nemohli dělati nic lepšího nežli jejich instituce 
napodobit, jak co do organizace legií, tak co do výzbroje, Etruskové nikdy nemohli soustředit 
svoji vládu. Ve dnech krize vždy jen setrvávali při keltickém prostředku diktátora, jejž 
nazývali embratur, imperátor, jenž vedl jejich spolkové čety s mocí neomezenou, leč jen 
dočasnou. Kromě toho uskutečnili jen spolky hlavních měst, strhující podřadná města do 
okruhu své vůle. Každé takovéto politické středisko bývalo sídlem některých velkých rodů, 
pověřených kněžstvím, vykládajících zákony, řídících nejvyšší rady, velících ve válce, 
rozhodujících o veřejném majetku. Když některý z těchto rodů nabyl rozhodné převahy nad 
soupeři, povstalo tu jakési království, ale vždy poskvrněné tím počátečním zlem, tou 
nezbytnou křehkostí, která v Řecku bývala tím prvním trestem za tyranii. Po dlouhou dobu, 
pravda, převaha města Tarquinie, všemi městy přiznávaná, na čas jaksi ponapravila slabost 
této federativní soustavy. Ale takováto poddanost, vždycky zdravá, nebývá nikdy věčná: jsouc 
vydána na pospas tisícům náhod, zhynula při prvním nárazu. Národy déle zachovávají úctu k 
dynastii, ke člověku, i jen k pouhému jménu nežli k pouhým pevnostním zdem. Jak vidíme, 
Tyrrheňané přenesli do Itálie některé neřesti, srostlé s republikánskými vládami semitského 
světa. Nicméně, poněvadž jim bylo nemožno dovytvářet ducha svého lidu podle tohoto 
nebezpečného typu, nemohli zničit jistou finskou vlohu, kterou už jsem zdůraznil 
příležitostně: Etruskové projevovali k osobě náčelníka vlády a k úředníkům neomezenou úctu. 
Ani u Arijců ani u Semitů se nikdy nic takového nevídalo. 
 
   V přední Asii se přepjatě ctí, zbožňuje se takřka moc; každý je ochoten snášet její vrtochy i 
nesnáze pokud jsou po zákoně uložitelné. Ať se jmenuje vladař, král nebo vlast, každý jej 
bláznivě zbožňuje. Bojí se totiž každý, že by mohl být donucen a proto padá v prach před 
abstraktním principem svrchované moci. Pokud jde o samotnou osobu onou mocí pověřenou, 
té se pocta nevzdává. Považovat úředníka za pouhého nositele moci, který po vypršení 
služební lhůty nebo po násilném sesazení - bez nároku na úctu - se nectí ani tak jako nejnižší 
občan, jest společným názorem jak národů služebných tak národů demagogických. Z 
takového názoru se zrodilo orientální přísloví, podle něhož všecko náleží sultanu živému, 
mrtvému však nic a pak i to moderní přísloví, milé revolucionářům, podle kterého prý je úřad 
ctěn, pouze když se úřední osobě hlučně a nectně nadává. 
  
   Názor etrurský, zcela jiný, jistě by byl přísně potrestal Aristofana za útoky proti Kleontovi, 
hlavě státu, nebo proti Lamachovi, vojenskému generálu. Tento názor považoval samotnou 
osobu ztělesňující zákon za tak posvátnou, že vznešený charakter veřejných funkcí byl od ní 
neoddělitelný. Zdůrazňuji tuto okolnost, protože tato úcta byla zdrojem ctnosti, která později 
budila spravedlivý obdiv cizinců pro Římany.  
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   V této soustavě (etrurské) se připouští, že moc sama o sobě je tak zdárná a úctyhodná, že 
dodává jakéhosi nesmazatelného charakteru tomu, kdo ji provozoval nebo ji provozuje. Má se 
za to, že ten, kdo býval nositelem svrchované moci, nemůže znovu klesnout na úroveň 
člověka z davu. Proto, že byl účasten vlády nad lidem, zůstává vždycky nad lidem. 
 
   Uznávat takovouto zásadu znamená vynést stát do sféry věčného obdivu, dát nekonečnou 
odměnu za služby státu prokazované a dát příklad nejušlechtilejší horlivosti. Proto se 
nepokládalo za nedovolené rozepnout talár soudci, aby mohlo býti utřeno bláto se srdce 
nositele taláru a tak byla zřízena nepřekročitelná ohrada proti záchvatům tak zvané svobody, 
chtivé zneuctění toho, kdo velí, aby se tak snáze dospělo k zneuctění velitelské moci samé.  
 
   Etrurský národ, bohatý svým zemědělstvím, průmyslem, vzrostlý svými výboji, sousedící se 
dvěma moři, obchodující, námořnický, přijímající přes Tarquinii a přes jižní hranici všecky 
intelektuelní výhody, které jeho plemenná povaha mu dovolovala brát od rasy hellenské, těžil 
z bohatství, jež mu vynášely jeho užitečné práce a jeho územní moc ve prospěch umění a 
příjemností, třebaže jen způsobem imitačním, jsa oddán velikému přepychu, smyslné rozkoši 
všeho druhu, takovýto etrurský národ byl ctí Itálie a pouze pro věčné trvání jeho moci tu byla 
obava, vyplývající z toho, že neměl řádné soustavy federativní a obava před tlakem keltických 
národů, jejichž energie jednou mohla Etruskům zasadit strašlivé rány. 
 
   Rasenská rasa celkově byla národem vyšším nežli Kimbrové, protože žlutý živel u ní byl 
zušlechtěn jinými svazky, ne-li vždy skutečně lepšími, tož aspoň pokročilejšími kulturně. 
Keltové tedy působili vlastně jen svým počtem. Etruskové, připravení na dobytí celého 
poloostrova, by byli měli dostatek síly odolat Keltům a byli by je mohli zastavit v Alpách. 
Bylo by se stalo tehdy to, co později se stalo při vpádu římském: všechny italské národy, 
seřazěné pod orly etrurskými, by byly překročily několik staletí před Césarem hornatou 
hranici a poněvadž tu byly stejné rasové prvky, byl by již tehdy podobný výsledek, jaký se 
dostavil, urychlil hodinu kolonizace a dobytí Galie. Ale tato sláva nebyla určena národu, který 
si nechal uniknout z vlastního klína úrodné sémě, jehož energie brzy mu přivodila smrt. 

 
   Etruskové, cítíce se plni síly, chtěli ve svých úspěších pokračovat. Vidouce na jihu zářivá 
světla, jež řecká kolonizace tam byla zanítila v tolika nádherných městech, tyrrhenské 
konfederace se hleděly rozvinout hlavně v tuto stranu. Považovaly za výhodnější býti ve styku 
se svou nejpříbuznější civilizací po souši nežli po moři. Lukumonové již zbraněmi zamířili na 
Kampánii. Pronikli tam dost daleko na východ. Na západě se zastavili u Tibery. Příště doufali 
překročit tuto řeku, i kdyby to bylo jen proto, aby se přiblížili úžině, kde Kumy je vábily 
stejně jako Vulturnum. Nebylo to lehkým podniknutím. Na levém břehu bylo území Latinů, 
lidu to konfederace Sabinské. Ti dokázali, že jsou schopni příliš mocného odporu, než aby 
mohli být vytlačeni otevřeným násilím. Dříve nežli by se Etruskové byli pustili do 
nepřátelství, jež by nemělo konce raději zkusili polomírumilovného prostředku, běžného u 
civilizovaných národů, žádostivých cizího majetku. 
  
   Dva latinští dobrodruzi, říkalo se kříženci dcery jednoho kmenového náčelníka, měli být 
nástrojem etrurské politiky. Jejich jména byla Romulus a Remus. Ti na radu a s pomocí tlupy 
kolonistů etrurských se usídlili ve třech bezvýznamných městečkách již tehdy trvajících na 
levém břehu Tibery, ne na mořském břehu, protože přístav budovat nechtěli; ani na hořejším 
toku, protože nechtěli dělat obchodní město, jež by spojovalo severní a jižní část střední Itálie, 
nýbrž usídlili se právě na libovolném jakémsi místě, jež mohli získat se zřetelem na to, že 
účelem a úmyslem těch, co to tak nastražili, bylo docílit přechodu přes řeku. Později podle 
okolností se věci ujali znova, aby využili této prvé výhody. 
 
   Poněvadž bylo třeba rozšířit tyto tři dědiny, zakladatelé pozvali ze všech koutů lidi bez 
domova. Ti šťastni, že si budou moci založiti krb, povětšině bludní Sikulové a Sabinové, 
tvořili jádro nových občanů. Nicméně to by nebylo bývalo podle úmyslu ředitelů tohoto 
podniku, kdyby se byla tato cizí plemena zmocnila předmostí mostu, jejž postavili přes Tiberu 
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do Lacia. Byla tedy postavena v čelo tohoto shluku tulákú šlechta úplně etrurská. Že tu byla, 
poznáváme podle jmen Rammes, Luceres, Tities. Místní vláda měla stejnou pečeť. Tato vláda 
byla přísně aristokratická a živel náboženský, či správněji kněžský, tu byl úplně jednotný s 
velením vojenským, tak jako to chtěly semitizované názory Tyrrhenů, tak rozdílné v tomto 
směru od názorů galských. Konečně i moc soudcovská, spjatá s oběma ostatními, byla rovněž 
předána do rukou patriciátu, takže podle plánů organizátorů nezbylo, kromě nějakého toho 
zbla despotismu napaběrkovaného ve chvílích krize k dispozici králů nic, než trochu výkonné 
administrativy. 
  
   Nejen vláda se tu ustavila po etrurském způsobu, nýbrž i vnější forma civilizace a i zjev 
nového města, vše bylo etrurské. Pode jménem Kapitol byla zbudována kamenná pevnost 
podle tyrrhenského způsobu, byly zřízeny stoky a veřejné budovy, jakých latinské 
obyvatelstvo neznávalo. Byly zdviženy pro importovaná božstva temply, zdobené sochami a 
vázami z pálené hlíny, vyrobené ve Fregallæ. Byly zřízeny úřady, podobné jako byly v 
Tarquinii, Falerii a Volteře. Byly půjčeny rodícímu se městu i zbraně, orli, vojenské tituly, na 
konec mu byl dán i náboženský kult a zkrátka Řím se nerozeznával ničím od sídel čistě 
rasenských, leda tou intimní skutečností, jinak předůležitou, že většina jeho obyvatelstva jinak 
složeného měla více síly a byla neklidnější. 
  
   Plebejci se tu nepodobali nikterak klidnému a měkkému lidu, kdysi Tyrrhenci 
podmaněnému. Byl tu jakýsi přebytný prvek v této plebejské populaci, která tu byla příliš 
míšená, snad proto, aby svou nestejnorodostí byla slabá. Bylo-li něco takového vůdčí 
myšlenkou při výběru obyvatel, možno říci, že opatrnosti a politické pletichy šly tentokráte 
úplně proti snahám a nadějím po snadném zajištění panství. To právě vnuklo v mladém 
sidlišti první myšlenky emancipační, první zárodky a páky budoucí velikosti a to způsobem 
tak zvláštním, tak pitvorným, že něco podobného po druhé v dějinách nepřichází. 
 
   V té štvanecké sebrance ze všech koutů a kmenů byli i Sikulové. Tento míšenecký a bludný 
národ měl všude nějaké své příslušníky. Některá etrurská města jich měla mezi plebejským 
lidem většinu; i sabinská země jich měla mnoho; celé části Lacia jimi byly pokryty. Tito lidé 
byli jakousi červenou nití, podle které šel hellenský živel více či méně semitizovaný do 
nového sidliště. To Sikulové, míchajíce svoje nářečí se sabinštinou, vytvořili latinu v pravém 
slova smyslu a dali jí silné zabarvení po řecku a tak vytyčili největší překážku jazyku 
etrurskému, aby nikdy řeku Tiber nepřekročil. Nové nářečí kladouc se jako hráz proti nářečí 
útočícímu, bylo vždycky považováno u gramatiků římských za jazyk, jehož obměněné jazyky 
Osků a Sabinů byly odrůdami, jenž však se, opovržlivě vzdaloval jazyka lukumského, který 
byl považován za barbarský. Takto Sikulové, jakožto plebejští obyvatelé Říma, byli obzvláště 
protivníky ducha zakladatelů, ježto přistěhovalý jejich jazyk měl být největší překážkou pro 
přijetí jazyka rasenského. 
  
   Není snad třeba poznamenávat, že tu jde pouze o organické pudové soupeřství mezi Sikuly 
a Etrusky; nikterak o nějaký hmotný zápas. Takový zápas jistě by nebyl měl takový úspěch. 
Tak to byla Etrurie sama, jež nově se rodící Řím nechtíc, uvrhla na dráhu politické agitace. 
Malá tato kolonie byla již ode dne svého založení předmětem vyloženého nepřátelství národů 
latinských. Třebaže přitažlivost různých výhod, jež mohla nabídnout jej í etrurská výstavnost, 
její organizace téhož etrurského pěstění a civilizace pod etrurskými patricii, přilákaly některé 
dosti bídné nárůdky jako Crustiminy, Antemnaty, Cæninensy a o trochu později Albánce, 
kteří se smísili s obyvatelstvem, přec jen praví majetníci sabinské půdy vždy se na ni dívali 
zlým okem. Vytýkali zakladatelům Říma, že nejsou nic kloudného, že nejsou žádnou 
národností, a že na vlast, kterou si udělali, nemají jiného práva než práva zlodějů a násilníků. 
Takto přísně jsa posuzován, Řím byl mimo konfederaci, (jejíž Amiternum bylo městem 
hlavním), a vystrčen na levém břehu Tibery, kde se viděl izolován a vystaven útokům, jež 
pravděpodobně by nebyl měl sílu odrazit, kdyby byl zůstal bez podpory. 
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   V zájmu své spásy se připoutal Řím jak mohl vší silou na konfederaci etrurskou, jejíž 
vlastně výplodem byl a když vypukly sváry uprostřed tohoto politického tělesa, Řím nemohl 
zůstat neutrálním: musil se rozhodnout pro některou stranu, aby si zachoval přátele uprostřed 
svých nebezpečí.  
 
   Etrurie byla nyní v tom stadiu, kdy civilizující rasa národa se jeví snížena míšením s 
poraženým národem a poražení se jeví poněkud pozdviženi na vyšší úroveň míšením s vítězi. 
Přítomnost mnoha živlů kimberských, více nebo méně hellenizovaných, odhodlaných upírat 
potomkům kříženců tyrrhenské rasy svrchovanost, urychlila krizi. V důsledku toho všeho se 
vyvinulo v etrurských městech liberální hnutí, jež vyhlásilo válku aristokratickým 
zřízením a postavilo proti výsadám rodovým výsady statečnosti a zásluh. 
  
   Každý společenský rozklad začíná popíráním rodové svrchovanosti. Pouze program 
vzpoury je různý podle civilizačního stupně vzbouřenců. U Řeků bohatci nahrazovali 
šlechtice; u Etrusků to byli nejstatečnější, to jest nejodvážnější. Rasenotyrrhenští míšenci, 
smíšení s davem, umbričtí, sabinští, samnitští, sikulští poddaní se prohlásili za kandidáty při 
dělení veřejné autority. Revolucionářské nauky získaly nejvíce přivrženců ve vnitřních 
městech, která oplývala poraženými. Ve Volsiniu, jak se zdá, bylo hlavní shromaždiště 
novotářů, kdežto středisko aristokracie rozbilo stánek v Tarquinii, kde tyrrhenská krev 
zachovala jistou zdatnost jsouc stejnorodější. Země se rozdělila na dvě strany. Zdá se, že i 
každé z měst samo mělo zároveň většinu nebo menšinu ve službách jedněch či druhých. 
Všecko co mělo nomen etruscum mělo ozvěnu v kolonii za Tiberou a Řím, řídě se důvody, 
které jsem výše uvedl, zaujal stanovisko v tomto hnutí. 
 
   Snadno se dá uhodnout, pro který myšlenkový řád se Řím rozhodl. Rasový charakter jeho 
obyvatelstva již předem odpovídal sympaticky zásadám liberálním. Jeho etruský senát, 
ostatně již se Sabiny míchaný, nebyl již s to udržet obecné mínění v táboře Tarqunijců. 
Ctižádostivý a žhavý duch Sikulů, Quiritů a Albaňanů už tu mluvil příliš hlasitě. Většina se 
tedy vyslovila pro novotáře a král Servius Tullius uskutečnil revoluci, řídě Řím podle zásad 
proti-aristokratických. 
 
   Jeho konstituce uspokojila lidový živel, povolavši k politické činnosti každého, kdo mohl 
unést zbraň. Žádal se arci na členu tohoto exercitus urbanus jakýsi majetek, ale ne takový, 
aby se jím zakládala snad vláda timokratická po způsobu řeckém. Byla to spíše jen jakási 
záruka, podobná jako bývala požadována od měšťanů některých měst ve středověku. Cílem v 
tomto případě nebylo zjednat u občana záruky moci nebo vlivu, nýbrž jen politické morálky. 
U plebejců v Roma-Quirita šlo o méně než o to: měli prostě být pohotoví bojovníci, kteří by 
byli s to vhodně sami se vyzbrojit a vystačit po jedno tažení svými prostředky.  
 
   Tato organizace všemi sympatiemi držená se mohla sice vedle institucí tyrrhenských usadit, 
nestačila je však zvrátit. Bylo totiž ještě příliš mnoho síly ve způsobu, kterým byl 
kombinován živel vojenský a kněžský s pravomocí soudnickou. Útok ostatně nebyl dost 
dlouhý, aby stačil na rozražení svazku a na vyrvání moci šlechtě. Snad by se toho bylo 
dosáhlo náhlým násilnictvím. Patrně se nechtělo sáhnout k tomuto prostředku vůči osobám, 
jimž kněžství propůjčovalo posvátný charakter. Rušné a novotářské shluky lidu totiž 
pravidelně nechtívají nic mít s bezbožností a vystříhají se rouhání co nejvíce. 
  
   Když Servius Tullius a jeho straníci neměli prostředků k úplnému přemožení etruské 
šlechty, spokojili se tím, že vedle starého zákona vojenského stanovili zákon nový, 
ponechávajíce ostatním městům rasenským, aby opatřila čeho třeba k dalšímu postupu. Jejich 
naděje byly zklamány. Liberální opozice, poražená stranou aristokratickou, byla brzy 
přinucena se vzdát. Volsinii bylo dobyto a Cœlius, jeden z hlavních náčelníků našel záchranu 
jen v tom, že utekl a hledal někde útočiště pro svoje nejvěrnější a pro sebe. Kde mohlo být 
toto útočiště, ne-li v tom městě, jež kromě Volsinii projevilo tolik oddanosti k revoluci a jež, 
majíc svou osamocenou polohu na okraji území, za Tiberou, mohlo z ní šířit co nejdále 
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liberální nauky a podávat jejich praktické ukázky? Řím to byl. Tak viděl tedy Řím ve svých 
zdech Cœelia, Mastarnu a jejich svět; a tuscus vitus, stavší se bydlištěm těchto vyhnanců, 
zvětšilo ještě obvod hradeb města, jež z hlediska svých zakladatelů a svých reformátorů bylo 
jakýmsi druhem otevřeného tábora, do nějž mohli vstoupit všichni, kteří hledali vlast a chtěli 
ji mít z lůna negace všeho národnostního. 
 
   Ale příchod Mastarnův tak jako reforma Servia Tullia nemohly být lhostejny vítězné reakci. 
Lukumoni nemínili připustit, aby město, založené k tomu, aby jim otevřelo jihozápad Itálie, 
se stalo jakousi zbrojnicí v rukách jejich vnitřních nepřátel. Tarquinci si vzali za úkol udusit 
vzbouřenecký duch v jeho posledním útočišti. Jsouce koryfeové oné strany, jež stvořila 
národní civilizaci a slávu, zůstali jejími nejčistšími zástupci etnickými a nejmocnějšími 
činiteli. Majíce nejtrvalejší styky s Řeckem a s Malou Asií, byli i majetkově i kulturně silnější 
nežli ostatní Etruskové. Oni tedy měli dokonat uklidnění zničením díla nivelizátorů v 
zatiberské kolonii. 
  
   Dokázali to. Konstituce Servia Tullia byla zvrácena a starý způsob vládní znovu zaveden. 
Senátní strana Sabinců a míšené obyvatelstvo tvořící plebejstvo, přešly do pasivity, stavu to, 
ve kterém etruská myšlenka je vždy chtívala mít, a Tarquiňané se prohlásili za nejvyšší 
rozhodčí a za usměrňovatele znovuzřízené vlády. Tak se liberalismus díval, jak se mu zavírá 
jeho poslední útočiště.  
 
   Neví se toho mnoho historického o posledních zápasech této strany na zbytku rasenského 
území. Je pouze jisté, že znovu pozdvihla hlavu po jisté době skleslosti. Ethnické příčiny, jež 
stranu vzkřísily, nutně stále nabývaly na smělosti tou měrou, jak porobená plemena nabývala 
na významu postupným mizením tyrrhenské krve. Arci, protože plemeno rasenské jako 
národnostní jádro bylo jen prostřední hodnoty, bylo třeba přemnoho času, aby se konečně 
vyrovnání dostavilo, i když tu byl příspěvek poražených Umbrů, Samnitů a jiných. Tak 
aristokratický odpor měl naději, že se protáhne ve starých městech do neurčita. 
  
   V Římě se přihodilo něco zcela opačného. Nejen že tu etrurští šlechtici v místě zrození a 
podporovaní Tarquinijci byli v menšině, oni ještě k tomu měli proti sobě lid, který byl daleko 
hodnotnější nežli plebs rasenská. Dohoda byla udržována jen svízelně. Revolucionářské 
myšlenky se začínaly vyvíjet nezadržitelně, opírajíce se o zásady neodvislosti a neodvratně 
toho nebo onoho dne Řím spěl ke svržení jařma. Kdyby se bylo podařilo nějakým řízením 
osudu zvítězit v zápase proti aristokratickým myšlenkám nějaké Pise nebo Populonii nebo 
každému jinému z měst etrurských, jež měla až i v útrobách krev nejen tyrrhenskou, ale 
rasenskou, jistě by se každé takové město, využívajíc svého vítězství, spokojilo s pouze 
vnitřní úpravou svých politických poměrů a jinak by bylo zůstalo věrným svému plemeni, 
nebylo by se oddělilo od společnosti a nadále by bylo podrželo jméno nomen etruscum.  
 
   Řím neměl však důvod, aby se zastavoval v tomto bodě. Právě důvody, jež Řím tak 
horoucně pudily do liberální strany, které jej nutily k použití liberálních teorií, které jej měly 
k tomu, aby byl jakýmsi druhým hlavním městem revoluce, ty příčiny svojí energií jej vedly 
daleko přes cíle obyčejné politické reformy. Nebyla-li Římu po chuti vláda larsů a lukumonů, 
bylo to proto, že oni - byť po právu se nazývali zakladateli, vychovateli, pány, dobrodinci - 
neměli práva nazývat se jejich římskými spoluobčany. Ve slabosti prvých dnů po založení mu 
bylo velmi prospěšné, nezbytné dát se od nich ochraňovat; ale přesto římská krev nesplynula s 
krví jejich, jejich myšlenky nebyly římskými myšlenkami, ani zájmy jedněch nebyly i zájmy 
druhých. 
  
   V podstatě byl Řím sabinský, byl sikulský, byl hellenisovaný a konečně byl i zeměpisně 
oddělen od Etrurie: byl jí tedy skutečně dosti cizí, a proto reakce Tarquiniovců tam mohla mít 
úspěch pouze kratší než v jiných městech skutečně etrurských, a proto také když byla jednou 
tyrrhenská aristokracie svržena, dalo se také čekat, že Řím se vrhne do novot přesahujících 
daleko to, čeho se nadáli liberálové Etrurie. A co víc! Jak se město osamostatní, uvidíme 
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hned, jak se vrací k liberálním teoriím, prvnímu to pramenu své mladistvé neodvislosti a jak 
znovu nastoluje aristokracii v celé úplnosti. Ostatně, v revolucích bývá plno takovýchto 
překvapení. 
 
   Takto Řím po jisté době poddanství pod Tarquiniany šťastně a zdárně dokončil svoje 
pozdvižení. Zahnal ze svých zdí svoje podmanitele a s nimi i ty členy senátu, kteří v Římě 
byvše zrozeni, mluvili jazykem podmanitelů a čítali se k jejich příbuzenství. Tímto způsobem 
tyrrhenský živel zmizel skoro úplně ze své kolonie a nadále tam měl vliv jenom morální. Od 
této doby přestává být Řím nástrojem řízeným politikou etrurskou proti neodvislosti ostatních 
národů italických. Město vstupuje do údobí, v němž bude žíti samo sobě. Jeho vztahy se 
zakladateli se obrátí nyní ve prospěch jeho velikosti a slávy, a to způsobem, o kterém jeho 
zakladatelé neměli ani zdání. 
 
 
 

KAPITOLA   VI. 
 

ŘÍM   ITALICKÝ 
 
   Již jsem naznačil, že kdyby etrurská aristokracie byla udržela svoji převahu na poloostrově 
italském, nebylo by se přihodilo nic jiného než se ve světě stalo pode jménem Řím. Tarquinii 
by byla pomalu pohltila samostatnost ostatních sjednocených měst, a poněvadž by byl býval 
její tlak na sousední národy i na národy Španělska, Galie, Asie a severní Afriky stejný jako 
pozdější tlak Říma, byl by výsledek býval stejný. Jedině by byla civilizace získala tím, že by 
se byla vyvinula dříve.  
   Tu dlužno netajit se s výsledkem: první účinek vyhnání Tarquiniů bylo značné snížení 
sociální úrovně v nevděčném městě. Kdo ovládal vědu všeho druhu, vědu politickou, vědu 
právní, vojenskou, náboženskou, prorockou? Jen šlechta etrurská a nikdo jiný s ní. Šlechtici 
řídili ony veliké stavby královského Říma, z nichž mnohé dodnes přetrvaly, a oni také daleko 
předstihli to, co se mohlo vidět v hlavních městech ostatních národů italských. Oni vzdělali 
obdivované temply prvých věků, oni také dali svému lidu obřad, nutný pro bohoslužby. Bez 
nich by se republikánský Řím nebyl ani mohl modlit, ni soudit, ani by nebyl mohl stavět. 
Pokud jde o obřady a modlitby jakožto úkony domácího i veřejného života, zůstalo jejich 
přispění tak nutným, že i za císařů, když už dávno bylo veta po Etrurii, kdy už po staletí 
Římané, zaujatí myšlenkami řeckými, už ani se neučili jazyku, úctyhodnému to orgánu dřevní 
civilizace, bylo třeba pro některé účely svatostánku se svěřit kněžím, jež jen Toskánsko 
vychovávalo. Jenže v této poslední chvíli šlo pouze o obřady, kdežto v Římě republikánském 
šlo o všecko. Vyhnáním zakladatelů státu byly také vytrženy základní kořeny veřejného 
života, a nezbylo jiného prostředku, když se lid dost vynatěšil z nabyté svobody, nežli 
přivyknout na bídu a pochvalovat si ji pode jménem přísné ctnosti. Místo bohatých látek, 
kterými se odívalo římské panstvo dřívějšího Říma královského, halili se patriciové 
republikánského Říma do hrubých plášťů. Místo krásných nádob z pálené hlíny a kovových 
podnosů pěkně rozložených po stolech a plných dobrých jídel, měli teď jen hrubé nádobí 
vlastní výroby a na něm jen cicor se špekem. Místo zdobných statných domů měli teď jen 
hrubé dvorce, kde mezi prasaty a drůbeží žili senátoři a konsulové, moudře si pochvalující 
takové živobytí, když jiné bylo nedostupné. Zkrátka pro pochopení toho, kterak republikánský 
Řím byl pod úrovní Říma dřívějšího stačí si připomenout, že když po vpádu Galů město lehlé 
popelem bylo znovu Kamillem vybudováno, bylo zapomenuto na velkoměstské potřeby, 
domy stavěny úplně nespořádaně a nedbalo se ani směru hlavních stokových sběračů, 
zřízených kdysi zakladateli. Ani se nevědělo, že je nějaká cloaca maxima. Tyto rozjivené 
mravy, tolik od té doby obdivované, byly příčinou, že Římané této doby byli hluboko pod 
úrovní svých otců a to právě tak jako jejich městys byl pod úrovní pravidelného města druhdy 
založeného šlechtou etrurskou. 
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   Hle tedy šlechtu, jak odtáhla se zavazadly Tarquiniovců. Nu, a byla tu svoboda, pravím ta 
svoboda, jejíž zárodek podle snů středních tříd měl být uložen v soustavě Servia Tullia? Už 
jsem prozradil, že tu svoboda nebyla vůbec a také ani nemohla být. Když jednou Tyrrheňané 
byli vypuzeni, byl lid složen velkou většinou ze Sabinců, lidí to drsných, strohých, bojovných, 
kteří byli velmi přístupní hmotnému vývoji, zdatní v odporu proti náporům, pohotoví domáhat 
se uznání svých názorů silou a ne hned tak snadno upouštěli na ráz od svých svrchovanských 
práv ve prospěch Sikulů oduševnělejších, ale méně zdatných, ve prospěch Rasenů, potomků 
to vojsk Mastarnových, zkrátka ve prospěch té změti tolika plemen, jejichž reprezentanty se 
hemžily ulice Říma. Tím způsobem, že když se liberálové zbavili etrurské části národa, měli 
na krku stranu sabinskou a ta byla dosti silná, aby na sebe strhla veškerou moc. 
  
   Podle ducha bílého plemene rodinný smysl byl u Sabinů velmi vyvinut a třebaže špatně 
oblečeni, špatně živeni a málo vzděláni, přes to šlechtici takovéhoto původu byli stejně 
aristokratičtí jako nejhrdější lukumoni. Valeriové, Fabiovci, Claudiovci, všecko to rody 
sabinské, nestrpěli, aby někdo jiný než jim na roveň postavený sdílel s nimi vladařskou moc a 
jediná radost, kterou plebejcům ponechali, bylo odstranění královlády, kterou oni sami také 
by byli špatně snášeli. V ostatním si dali co nejlépe záležet na tom, aby bývalé pány, vysazené 
ze sedla, dobře napodobovali soustředěním všech sociálních výsad ve vlastních rukách. 
 
   Ale tito liberálové nebyli v takové pozici úplné nadvlády jako bývali Tyrrheňané, 
semitizovaní Pelasgové vůči Rasenům, takže plebejci neuznávali obzvlášť vysloveně 
oprávněnost jejich moci a snášeli jho, vzpurně mumlajíce. Ale svízele a potíže byly daleko 
větší: sami, tak jak byli nevznešení a málo mocní, rozpomínali se ještě na vznešenost 
kralovlády a po ní sami toužili a tato vzpomínka jim budila v duši obavu, že by ještě někdo 
jiný před nimi svrchovanou moc mohl uchvátit; tak jejich republika začala se všemi možnými 
nesnázemi, jež byly tyto:  
Velmi pokleslá civilisace;  
Aristokracie, která sama chtěla panovat;  
Lid, týraný aristokracií a vzpouzející se; 
Nevyhnutelné uchvácení vlády nějakým šlechticem; 
Neméně nevyhnutelná vzpoura plebejců;  
Neustálé obžaloby všeho, co bylo o něco vyšší nežli všední úroveň co do nadání nebo služeb 
a schopností;  
Neustálá chytráctví se strany nižších, aby svrhnuli bez násilnictví ty, kteří byli nahoře.  
Takováto situace nestála za nic. Společnost římská, uvízlá v takovýchto okolnostech, mohla 
existovat jenom neustálým znesnadňováním kde koho; z toho ten despotismus nikoho 
nešetřící, ta nechapatelná okolnost, že ve státě, který založil svůj nejvzácnější princip na vládě 
neosobní, který slavnostně prohlásil svou žárlivou lásku pro zákonitost vyplývající z vůle 
celku, a který prohlásil všecky patricie za sobě rovné, že v tomto státě bývala pravidelným 
režimem bezmezná, nekontrolovatelná, bezohledná autorita diktátora, libující si při svém 
dočasném charakteru v jakési povýšené násilnosti, neznámé jakémukoli vyslovenému 
monarchovi.  
 
   Budí podiv, že v Římě při takovémto stavu věcí a při oněch výlevech politické zuřivosti, 
kdy se zdál být obětí různic a svárů, se nenaskýtalo zraku diváka to, co se vyskytovalo v 
Řecku. Vášnivá touha po moci, jež tu strašila ve všech hlavách byla touha, nesoucí se jak u 
patriciů tak u plebejců k tomu, aby se zmocnili zákona k tomu cíli, aby mu byla dána 
usměrňující podoba podle toho kterého užitečného názoru; ale nenaskytuje se tu ona ošklivá 
podívaná na národ, zápasící šíleně ve hrůzách anarchie, ne si zcela nepovědomý této své 
hnusné sklonnosti, jako tomu bývalo na veřejných náměstích v Athénách. Tihle Římané jsou 
poctiví; chápou sice tu a tam dobro špatně a zabočují doleva, ale aspoň mají za to, že jdou 
vpravo. Mají zájem o věc a jsou i věrni. Rozeberme podrobně tuto otázku. 
  
   Patriciové předpokládají, že mají přirozené a rodové právo vládnout ve státě výhradně. Mýlí 
se. Etruskové mohli takovouto výsadu považovat za svou; Sabinové však nikoli, protože u 
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nich není té jasně prokázané etnické povýšenosti nad ostatními národy italickými, kteří je 
obklopují a jež se staly jejich krajany. Nejvýše ještě Fabiovci a veliké rodiny měly čistotu 
krve lepší nežli plebs. I když to připouštíme, nemůžeme ještě předpokládat, že by tu byla dost 
vyjádřena taková zásluha, aby za ni byla udělena moc civilizátora nad lidem podmaněným a 
opanovaným. V republikánském Římě nebylo ras nerovných nad sebou, nýbrž jedině skupiny 
sobě početně nerovné vedle sebe. Tento druh hierarchie byl takové povahy, že zanedlouho 
vymizela. Porážka římského patriciatu nebyla tedy nějakou neobvyklou revolucí, znásilňující 
etnické zákony, byla to jen nešťastná a nepohodlná příhoda jako to bývá vždy, když se 
aristokracie kácejí. 
  
   Zápasy v Řecku se vždy točívaly okolo krajních, přestřelujících teorií. Zámožná třída v 
Athénách bažila jen po samostatném panování bez jiných, chtěla jen pohltit všechnu moc; 
athénský lid toužil jen po rozhazování veřejného majetku rukama demokratické pěny. 
Nestranní lidé pak jen vynalézali docela literární nauky, úplně jen vymyšlené a chtěli ztělesnit 
takové sny, aby tím opravili skutečnost. Ve všem všudy se požadoval pořádek jaksi od 
podlahy, ničím tu nebyla tradice ani dějiny, protože cit úcty tu byl naprosto neznámý. 
  
   Není se tu také čemu divit. S touto etnickou drtí, tvořící základ athénské společnosti, s touto 
úplnou rozháraností, která sice pojila vespolek nejrůznější prvky, jež však je nedovedla nikdy 
spolu sloučit, s touto převahou semitského živlu spirituálního sice, ale nesmyslného, to tam 
muselo dospět. Jediná věc se vynořovala uprostřed této anarchie politických názorů, 
absolutismus moci, vtělené do slova vlast.  
 
   V Římě však tomu bylo jinak a strany měly přirozeně jiný postoj. Plemena zde byla hlavně 
užitkářská. Měla praktický smysl, cizí řeckému způsobu myšlení, a všecka tato plemena 
pociťovala přes všecky vášně zasazené na obranu toho, co se považovalo za dobro státu, 
hrůzu před anarchií. Tento pocit je často vrhal zpět k poslední odpomoci, k diktatuře, protože 
vrozeně byla plemena upřímnější, dlužno to přiznati než Řekové, když potírala tyranii. 
Míšenci z bílého a žlutého plemene měli smysl pro svobodu a přese všecky oběti po této 
stránce jim ukládané takřka nepřetržitě pro veřejné blaho, lze v úloze, kterou uprostřed jejich 
politických ctností hrál cit též u nich nazvaný láska k vlasti vždy ještě nalézti známku jejich 
vrozeného ducha pro neodvislost. 
 
   Tato vášeň, stejně živá jako u národů hellenských, neměla onoho ničícího despotismu. 
Poslání, jež ze své moci přisuzovala vlast zákonům, dodávalo římskému kultu tohoto božstva 
jakési pravidelnosti zcela jinak vážné a v celku daleko umírněnější. Vlast sice vládla, ale 
nepanovala a nikdo nepomýšlel na to, aby jako u Řeků ospravedlňoval vrtochy stran a jejich 
nehoráznosti tím, že je kryl za pouhá dvě slova: vůle vlasti. Zákon pro Řeky, stanovený a 
zkácený každé chvíle a vždy ve jménu vyšší moci, neměl ani prestiže, ani síly, ani autority. 
Oproti tomu v Římě zákon se nerušíval takřka nikdy; byl vždy živý, vždy účinkující, všude 
jsme se s ním setkávali, on jediný rozkazoval a skutečně vlast zůstávala ve stavu abstraktním, 
a neměla práva - byť i byla bývala velmi ctěna - aby si každodenně nějaký nový revolucionář 
jejím jménem naparoval ústa, jakož přečasto se tak stávalo na shromaždišti Pnyxu v 
Athénách.  
 
   Pro pochopení, co znamenala všemohoucnost zákona, je nejlépe uvážit, že moc augurských 
sboů vytrvala až do konce republiky. Jistě svědčí nezvratně o veliké úctě k zákonu, třebaže 
byl považován za absurdní, čteme-li, že v době Césarově ohlášení povětrnostního zázraku 
stačilo, aby byly rozpuštěny komicie a přerušeno zasedání v dobách, kdy politikové se 
posmívali nejen zázrakům, nýbrž bohům vůbec. 
  
   Římané byli takto prvým národem Západu, který dovedl ve prospěch své stability a zároveň 
své svobody využít těch jistých chyb zákonodárství, jež jsou buď organické nebo důsledky 
změn ve mravech. Zjistiliť, že v politických zřízeních jsou dva nezbytné živly, totiž skutečná 
činnost a pak komedie, kterouž pravdu od té doby tak dobře poznali a využitkovali Angličané. 
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Dovedli nedostatky své soustavy zastírat jednak trpělivým hledáním a obratností v objevování 
prostředků na paralyzování vad v zákonodárství, aniž kdy sáhli na princip nekonečné úcty k 
zákoům, z nichž si udělali palladium; je to zřejmá známka zdravosti rozumu a správného 
úsudku.  
 
   Kdybychom tu nakupili kolikolivěk příkladů, neobjasnily by nám rozdíl mezi svobodou 
řeckou a římskou tak jako toto prosté slovo: Římané byli lidé pozitivní a praktičtí, Řekové 
byli umělci; Římané pocházeli z plemene mužského, Řekové se poženštili; a proto italičtí 
Římané mohli vést svoje nástupce, svoje dědice až ke prahu světovládné říše všemi 
prostředky, nutnými pro dokončení výboje, kdežto Řekové po stránce politické měli jen tu 
slávu, že dospěli s rozkladem vládním tak daleko, jak jen takový rozklad může jít, než by 
skončil v barbarství nebo v cizím poddanství. 
  
   Vracím se k rozboru etnického stavu římského lidu po vypuzení Etrusků a ke studiu jejich 
osudů. Sabinové, jak jsme již viděli, byla nejčetnější a nejvlivnější část této nahodile 
sestavené národnosti. Aristokracie z nich vycházela a oni řídili první války. Při tom se 
nešetřili, tu čest jim dlužno vzdát. Jakožto větev kimbrická byli přirozeně odvážní. Velmi 
dobře se hodili pro válečnické úkoly. Byli velmi způsobilí pro nebezpečná podnikání 
republiky, která kolem sebe viděla jen a jen nenávist anebo při nejmenším škodolibost. 
  
   Nebudiž zapomenuto: Římané, třebaže byli plemene italického a sabinského, byli přes to 
předmětem nesmírného opovrhování se strany kmenů latinských. Ti viděli v tomto souboru 
bojovníků jen odrodilce všech národností na poloostrově, jen věrolomníky a porušovatele 
zákonů, lupiče, které bylo třeba vyhubit, a tím ohavnější, čím příbuznější byli. Všecky tyto 
národy byly ve zbrani proti Římu nebo pohotoví proti němu jít. 
  
   Druhdy, za doby králů, etrurské družstvo měst vždy bylo radou i pomocí na straně své 
kolonie; leč od vypuzení Tarquiniovců přátelství ustoupilo docela jiným pocitům. Tak nemaje 
spojenců ani na pravém břehu Tibery ani na levém, Řím přese všechnu svoji srdnatost by byl 
podlehl, kdyby se tu nebyl přihodil v jeho prospěch velmi zvláštní obrat mocných davů, jež 
arci při tom na Řím nemyslily; zde se nám naskytuje jedno z těch velikých údobí dějin, jež 
náboženští vykladači letopisů lidských, jako byl Bossuet, obvykle považují s posvátnou úctou 
za podivuhodný výsledek tajuplných cest Prozřetelnosti. 
  
   Galové zaalpští zaplavili při jednom svém zahraničním výpadu náhle sever Itálie, podmanili 
si zemi Umbrickou a vypověděli válku Etruskům. Zmenšené prostředky sdružení rasenského 
jen sotva stačily k zadržení tak četných nepřátel a Řím, zbavený svého úhlavního nepřítele, 
měl tolik času, kolik ho potřeboval, aby se zhostil svých nepřátel na levém břehu. 
 
   A zvítězil. Pokořil je. Potom, poněvadž z této strany jeho zbraně mu zajistily nejen klid, 
nýbrž i nadvládu, využil on zamotaných svízelů, do kterých se dostali jeho bývalí páni 
nájezdy galskými a napadnuv je v týle, dobyl vítězství, jež bez těchto náhod by byla bývala 
velmi nejistá a pracnější. 
  
   Mezitím co Ertuskové, šťouchaní útočníky se strany Galie, prchali v tlupách až do vnitra 
Kampánie, vojsko římské se všemi svými náležitostmi a prostředky bojovými, druhdy 
odkoukanými od nynějších obětí, přešlo řeku a zabralo, co se mu líbilo. Naštěstí spojencem 
Galů nebylo, a proto, nemajíc s kým se dělit, ponechalo si kořist celou; ale na dálku svoje 
podniknutí kombinovali Římané s podniky Galů a aby lépe zajistili účinek svých ran, 
zasazovali je současně s Galy. Z toho pošel ještě jiný zisk. Tyrrhenští Rasenové, napadení se 
všech stran, obhajovali svoji neodvislost tak dlouho, jak to šlo. Ale když poslední naděje na 
podržení svobody se jim rozplynula, bylo třeba, aby rozumně rozvažovali, kterému vítězovi 
by bylo lepší se vzdát. Galové - není ani možno dost zdůraznit tuto zneuznávanou skutečnost - 
nejednali jako barbarové, protože skutečně barbary nebyli. Když v prvním zápalu po vpádu se 
pustili do loupení, později zase založili města, jako Milán, Mántovu a jiná. Přijali jazyk 
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porobených za svůj a pravděpodobně i jejich způsob života. Při tom byli celkem hrubí, 
naparovační, chtiví a cizí v této zemi. Proto Etruskové doufali dožít se méně tvrdého osudu u 
národa, jemuž druhdy dali život. Zotevírala tedy etrurská města římským konzulům brány 
svých pevností a prohlásila se poddanými, někdy i spojenci lidu římského. To bylo to 
nejlepší, pro co se mohli rozhodnout. Senát ve své vážné a chladné politice byl tak dalece 
moudrý, že šetřil hrdosti poddaných národů. 
  
   Když byla tak Etrurie připojena k majetku republiky, když nejbližší národy Říma v této 
době byly zažily týž osud postupně, a když galský vpád byl odražen daleko od zdí Kapitolu, 
byla jedna z nejtěžších částí římského úkolu skončena a pak už dobytí celého poloostrova 
bylo jen otázkou času pro nástupce Kamillovy. Ve skutečnosti, kdyby byl býval na Západě 
jen jediný energický národ, vyšlý z plemene arijského, byl by býval osud světa jiný: křídla 
orla by byla bývala brzy zlomena; ale mapa současných států vyznačuje jen tři druhy národů v 
zápase s republikou: 
1. Kelty - Brennus se tu setkal s mocnějším a jeho tlupy, podmanivše míšenecké Kimbry v 
Umbrii a Raseny ve střední Itálii, byly přes to donuceny se tím spokojit. Keltové byli 
rozděleni na přemnoho národů, a každý z těchto národů byl příliš slabý, než aby bylo možno 
dát se znovu na značnější výpravy. Stěhování skupiny Bellovesa a Sigovesa byla poslední 
stěhování až po stěhování Helvetů za dob Césara.  
2. Řeky - Jakožto arijská národnost vlastně už dlouho neexistovali a skvělá vojska Pyrrhova 
by nebyla bývala s to prorazit průlom do strašlivých tlup kimberských, potřených Římany. Co 
by byla svedla proti Italikům?  
3. Karthagince - Tento semitský živel, opřený o prvky černošské, nemohl za žádných 
okolností se pustit úspěšně v boj s prostředně dobrou krví kimberskou.  
   Převaha tedy byla zajištěna Římanům. Nebyli by ji mohli ztratit, leda že by jejich území 
místo na západě světa bylo bývalo v sousedství tehdejší brahmanské civilisace a nebo ještě 
spíše, kdyby byli měli na krku lid germánský, který přišel až v 5. století po Kr. Kdežto Řím 
takto kráčel vstříc nesmírné slávě, opíraje se o respektovanou moc svých zákonů, probíhaly 
uprostřed jeho městských zdí krize ne sice bez hmotných násilností, ale přece jen aspoň bez 
rušení a znásilňování zákonů. Vítězné vzpoury vždy pouze jen obměňovaly, ale nikdy 
nebořily zákonnou budovu od základu, takže patriciát tak nenáviděný plebsí, hned od prvého 
dne po vypuzení Etrusků se udržel i pod císařstvím, neustále nenáviděný, napadaný, 
oslabovaný stálými a opětovanými útoky, ale nikdy usmrcený: zákon to nedopustil. Tyto 
zápasy, tyto půtky mívaly za pravou příčinu etnické obměny, jež postihovaly městské 
obyvatelstvo a za mírnitele měly příbuznost bližší nebo vzdálenější všech přínosů etnických; 
jinak řečeno, zřízení se měnila, protože se plemeno měnilo, ale tato zřízení se neměnila od 
základu a celkově, nezmítala se od krajnosti do druhé krajnosti, protože obměny plemene 
byly jen poměrné a kolovaly skoro v témž kruhu. Tím není řečeno, že tyto výkyvy ve státě 
udržované by nikdo nebyl cítil. Patriciové si byli vědomi újmy, kterou neustálá doplňování 
různými cizinci působila jejich vlivu, a ze zásady se tomu vzpírali jak mohli, kdežto zase 
oproti tomu lid plebejský, povědom si toho, co získával na počtu, na moudrosti a na bohatství 
tím, že byly brány otevřeny dokořán pro nové příchozí, kteří jsouce odmítáni šlechtou, prostě 
se připojovali k lidu. Plebejský lid vždycky býval přátelským straníkem lidu z venku. Plebs 
vždycky s potěšením jej přitahovala a tak zvěčňovala onen princip, který druhdy rodící se 
město posílil a jenž záležel ve stálém zvaní pobudů celého světa na slavnost městských 
veličin. Ježto vesmír pozemský tehdy byl chorobný, stal se Řím nezbytně močálem, do nějž 
se stahovaly všechny sociální nemoce. Tato žízeň po vzrůstu by se byla mohla zdát obludnou 
v městech řeckých, protože by tím byla bývala těžce postižena výlučnická nauka o vlasti. Ty 
římské davy, stále a stále nabízející, vždy pohotové udílet občanské právo komukoli kdo o ně 
požádal, nebyly složeny ze žárlivých vlastenců; v těch vlastenectví nebylo. Velcí dějepisci 
císařských století, tito nadšení vychvalovatelé starých dob a mravů se v té věci nikterak 
neklamali. To, co ve svých mužných a honosných periodách vychvalují, je římský patricius a 
nikdy muž z lidu. Když tito dějepisci mluví skoro zbožně o počestném a úctyhodném občanu, 
jehož život plynul ve službě vlasti, jehož tělo je zjizveno ranami, utrženými v bitvách před 
nepřítelem římského majestátu, jenž nejen svoje údy obětoval, ale i svůj majetek, majetek 



 53 

rodiny a někdy i svoje děti, a někdy i vlastní rukou zahubil syny proto, že nezachovávali 
strohý zákon občanský; když nám tu podává obraz tohoto muže zašlých dnů, poctěného 
rouchem vítězným, jednou i dvakrát voleného konsulem, kvestorem edilem, dědičným 
senátorem, a připravujícího vlastní rukou, které oštěp nebo meč nikdy nebýval těžký, tuřín k 
večeři a pak, s tou přímočarostí úsudku, počítajícího s oním chladným rozumem úroky z 
lichvářských půjček, ostatně opovrhujícího uměním a písemnictvím a všemi těmi, co se jimi 
zabývali a Řeky, jež je milovali: tento stařec, tento muž úctyhodný, ten ideální občan je 
vždycky patricius, je vždy Sabinec. Muž z lidu oproti tomu je osobnost činorodá, odvážná, 
inteligentní, zchytralá, která proto, aby mohli být svrženi muži vládnoucí, napřed jim odejme 
jejich soudcovský monopol a dosahuje toho nikoli násilím, nýbrž věrolomností a zlodějstvím; 
osobnost, jež uvede v zoufalství šlechtice svým energickým odporem a nakonec se rozhodne 
nikoli pro útok na ně, zákon to nepřipouští, a pak, bylo by nutno je pobíti všechny, protože by 
žádný neustoupil - ale pro vypuzení; ať se jen vrátí ale, až si pro vlastní poučení dobře vyloží 
bajku o žaludku a údech. Římský plebejec je člověk, který miluje ne tak slávu jako prospěch a 
ne tak svobodu jako svoje výhody; je to připravovatel velikých výbojů, velikých zabírání 
cizích měst sousedních, vztažením občanského římského zákona na ně: je to jedním slovem 
praktický politik, který později pochopí nutnost císařského režimu a bude šťasten, až jej uvidí 
vzcházet, rád směně čest plynoucí z ovládání sebe a ovládání světa za solidnější hodnoty, 
tkvící ve spořádanější správě. Velkodušní spisovatelé nikdy nemívali ani nejmenšího úmyslu 
chválit plebejce, vždy sobeckého uvnitř celé té jeho lásky k lidstvu a tak prostředního ve své 
velikosti. 
  
   Pokud jen krev italická nebo spíše galská, nebo ještě krev z velkého Řecka tu byly jen 
samotné pro ukojení politických snah plebejstva, připlývajíce do Říma a do měst 
přivtělených, tu ještě konstituce republikánská a aristokratická netratila svoje hlavní rysy. 
Samnitský nebo sabinský plebejec se dožadoval zvětšení své působnosti, aniž chtěl odstranit 
vládní způsob patricijský, jehož etnické ideje o poměrné hodnotě rodů, jehož rozumné poučky 
z oboru vladařského chápal a tím i oceňoval nenahraditelné výhody, jež z něj plynuly. Dávka 
hellenské krve, jež se vloudila do této amalgamy, oživovala takovýto celek, ale nemohla jej 
dosud zvládnout. 
  
   Po skvělém vítězství, jímž skončily války punské, se jeviště změnilo. Starý římský režim se 
začal měnit citelně: pravím měnit, nikoli už jen obměňovat. Po válkách afrických přišly války 
v Asii. Španělsko bylo již k republice přivtěleno. Velké Řecko a Sicilie padly do jeho majetku 
a to, co vlivem plebejského zájmu nadále připlývalo do města, to už nebyla krev keltská více 
nebo méně obměněná, ale prvky semitské nebo semitizované. Zkáza jakostní se tu hromadila 
proudem. Řím svým úzkým stykem s orientálskými myšlenkami zvětšoval své již dosti velké 
potíže, vyplývající z dosavadního velkého počtu prvků tak, že je už nikdy nezamalgamoval. 
Odtud ty neodolatelné sklony k čisté anarchii, k despotismu, k enervaci, a závěrem toho k 
barbarství; z toho pochází denně vyslovenější nenávist pro všecko, co bývalý režim míval 
stálého, důsledného a promyšleného. 
  
   Sabinský Řím býval vůči Řecku vyznačen ostře rýsovanou originalitou co do fyziognomie; 
nyní do budoucna jeho mravy tratí postupně tuto pečeť. Stává se teď sám postupně 
hellenistickým jako druhdy Sýrie, Egypt, třebaže se zvláštními odstíněními. Až posud jsa dost 
skromný ve věcech ducha, pokud jeho vojska bojovávala v provinciích, rozpomínal se, že 
Etruskové bývali vzdělaným národem italským, a že on, Řím, se udržel jen tím, že se naučil 
jejich jazyku, že napodoboval jejich umění, že přejal jejich vědu a kněze, aniž postřehl, že po 
mnohé stránce Etrurie pouze opakovala (dost špatně) lekci řeckou, a že Řekové sami 
považovali jako zastaralé a vyšlé z módy to, co Etruskové pořád dále ještě obdivovali na 
dřívějších modelech. Postupně Řím otevřel oči pro všechny tyto pravdy a zapřel svoje bývalé 
zvyky vůči podmaněným nástupcům svých bývalých zakladatelů. Nechtěl už slýchat mluvit o 
jejich zásluhách a nesmírně se nadchnul jako zbohatlík pro všechno psané, tesané, pro 
všechno, co se myslilo v srdci Středomořské oblasti, v Řecku. Ani ve století Augusta v jeho 
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vztazích k posupnému Řecku nezašel ten ponížený, nahlouplý postoj zbohatlého venkováka, 
který chce býti považován za znalce. 
  
   Mummius, vítěz nad Korinthskými, posílal obrazy a sochy do Říma, dav na vědomí 
dovozcům, že by byli povinni hraditi škodu, kdyby se díla cestou poškodila. Ten Mummius 
byl pravý Říman: umělecký předmět měl pro něj jenom prodejní cenu, žádnou jinou. 
Pozdravme tohoto důstojného a mocného potomka spojenců z Aminterna. Nebyl diletantem, 
ale měl římské vlastnosti, a v řeckých městech, která dovedl tak dobře dobýt, si dovolili se mu 
smát jen docela potichu. 
  
   Latina až do této doby podrževši velikou podobnost s nářečími Osků, klonila se teď spíše k 
řečtině a to tak rychle, že se měnila každým pokolením. Není snad příkladu takové 
neobyčejné pohyblivosti v nějakém nářečí, jako není příkladu lidu neustále přetvářeného co 
do krve. Mezi mluvou dvanácti desek (zákonů) a mluvou Cicerona byl tak veliký rozdíl, že 
učený řečník se tu ani dobře nevyznal. Nemluvím ani o sabinských zpěvech, to bylo ještě 
horší. Od doby Ennia se potlačování všeho italického pokládalo za čest. 
 
   Tak tedy tu není jazyka opravdu a jedině národního; zalíbení v literatuře a myšlenkách z 
Alexandrie a z Athén, ve školách a profesorech hellenských, v domech po asijském způsobu 
roste: hle, co se stalo z města, jež počavši panováním Etrusků, vzrostlo pod oligarchií 
sabinskou: okamžik semitské demokracie byl nedaleký. 
 
   Lid, plnící ulice, se oddával úplně vábení tohoto živlu. Věk svobodných zřízení a 
zákonitostí byl na sklonku. Následující věk byl věkem násilných státních převratů, velikých 
klání a porubání, velikých zvrhlostí, zpustlostí. Myslíme, že jsme někde v Tyru v době jeho 
úpadku a skutečně, úměrně k plošné výměře státu jsou poměry podobné: změtení 
nejrozmanitějších ras nemohoucích se smísit, nemohoucích opanovat jedno druhé, 
nemohoucích se porovnat a nemajících jiné volby nežli buď despotismus nebo anarchii. 
  
   V takovýchto chvílích veřejné bolesti nalézávají často skvělého teoretika, který porozumí 
stavu společnosti a vynajde nějakou soustavu, o níž se předpokládá, že zlu konečně 
odpomůže. Někdy tento člověk s dobrým úmyslem bývá i jen pouhý soukromník. Pak se stává 
spisovatelským geniem: takovým byl u Řeků Plato. Hledal léčivo pro athénské choroby v 
božském jazyku, výsledku to obdivuhodného snění. Jindy se takový myslitel rodově nebo 
vlivem okolností ocitne v čele veřejného dění. Jestli, rozesmutněn takovouto situací plnou 
zhouby jsa poctivé povahy, patří s nezměrnou hrůzou na zlo a bídu, hromadící se pod jeho 
kroky, pak při pomyšlení. že by je svým zásahem jen zmnožil, zůstává nemohoucný. Takoví 
lidé jsou sice lékaři, ale ne ranhojiči, a pak, jako Epaminondas a Filopœmen mají plno slávy, 
nic však nenapraví. 
 
   Ale vyskytl se jednou v dějinách upadajících národů muž, člověk rozhořčený nad 
ponížením svého národa, vidoucí skrze opar doby pronikavým okem propast, do které 
veřejná znemravnělost vlekla veřejný statek a jenž, jsa pánem prostředků k zákroku 
nutných, maje výhody rodové, maje bohatství, nadání, osobní, vystoupení, veliké úřady, 
nelekaje se krveprolití byl odhodlán nevzdát se žádného prostředku. Tento chirurg, 
tento řezník, chcete-li, tento vznešený dareba, zní-li vám to lépe, ten Titan se objevil v Římě 
ve chvíli, kdy republika opojena zločiny, panováním a vítěznou únavou, hlodaná 
malomocenstvím všech možných neřestí, se hroutila do propasti. To byl Lucius Kornelius 
Sylla (Sulla). 
  
   Pravý patricius římský, uhnětený z politických ctností, nemající ctností soukromých, 
nestrachující se o sebe, strachující se o druhé, neměl slabostí. Když jednou měl cíl, když bylo 
odklidit překážku, když šlo o uskutečnění vůle, neviděl nic jiného kolem sebe. Bylo-li k 
dosažení účele nutno zničit člověka nebo majetek, aby se zjednal přístup, nepadalo to u něj na 
váhu. Dorazit k cíli bylo hlavní věcí a pak už se vezme zase nový odraz.  
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   Neúprosné dispozice jeho krve, jeho plemene ostatně se upevnily odporným stykem s tím 
vojákem, kterého v postavě bestiálního Maria lidová strana postavila proti jeho úmyslům. 
Sylla nešel hledat do idealistických teorií plán na regenerační režim, jejž si předsevzal Římu 
vpravit. Chtěl prostě znovu zříditi patricijskou vládu tak, jak v celku bývala a tímto způsobem 
zjednat pořádek a kázeň v posílené republice. Brzy postřehl, že největší svízel nespočívá v 
povalení vzpour ani v poražení plebejských vojsk, nýbrž že bude důležito najíti aristokracii 
hodnou té úlohy, kterou jí chtěl přidělit. Bylo mu třeba Fabiů, bylo mu třeba Horáciů; i kdyby 
je byl volal, nebyl by je dostal z těch přepychových domů, kde bydlely jejich podoby a 
protože neváhal před ničím, chtěl ty šlechtice znovu stvořit, když jich tu nebylo. 
  
   Bylo jej vidět, kterak, hrůznější pro svoje přátele než pro nepřátele, rukou neúprosnou 
oklešťuje strom římské šlechty; aby dodal mužnosti oslabenému tělu, postínal na sta hlav, 
zničil, do vyhnanství poslal ty, které nepohubil a překrutě pronásledoval - daleko méně lidi 
plebejské než osobnosti významné, jež mu byly překážkou tím, že nebyly schopny sloužit 
jeho úmyslu. Tím, že takto okleštil starý peň, chtěl z něj dostat nově pučící pupence, jež by 

nalily takovým množstvím zdravé šťávy, jako předešlé. Doufal, že prořezávaje větve 

nehodné, dodělal by se vylekáním zdatných, a že by takto demokracie obdržela z jeho ruky 

neoblomné náčelníky a rozhodné pány, aby se tím zmátořila. 
  
   Těžko bychom uznávali, že by takové prostředky byly dobré. On sám tomu přestal věřit. Po 
dlouhém působení, po úsilích, jejichž sílu dlužno měřit nahromaděnými násilnostmi, Sylla, 
ztráceje mysl nad budoucností, truchlý, zakřiknutý, sám od sebe složiv diktátorskou sekeru, 
rozhodl se dožít mezi touto plebejskou nebo patricijskou chasou, jež už pouhého jeho pohledu 
se lekala; dokázal aspoň, že nebyl sprostým ctižádostivcem a že, poznav marnost svých 
nadějí, netrval na tom, aby si zachoval nemohoucí moc. Nechválím nikterak Syllu, ale 
ponechávám těm, kteří nejsou zaujati takovou pozoruhodnou podívanou na muže, 
ztroskotavšího v takovém podniknutí, aby mu vytýkali jeho nehoráznosti. 
  
   Nebylo prostředku, kterým by bylo možno dosáhnout cíle. Lid, který chtěl přivést k mravům 
a ke kázni bývalých dnů, se nepodobal vůbec ničím republikánskému lidu, jenž se starých 
mravů držíva1. Abychom se přesvědčili, stačí srovnat rasové prvky doby Cincinatovy s 

prvky, jež tu byly v době, kdy tento veliký diktátor žil:  
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   Není možno vměstnat do jednoho a téhož rámce dva národy, jež, třeba měly stejné jméno, 
sobě jsou tak málo podobny. Diktátor tratě odvahu, měl tu dobrý důvod, neboť srovnával 
výsledek se svým plánem. Nicméně přece jen dal patriciátu umělou mohutnost, sesílenou - 
pravda - hrůzou, jež ohromovala stranu protivnou a republice prodloužilo řadu let trvání, 
jehož by nebyla dosáhla bez něj. Po smrti tohoto reformátora stín Korneliův ještě nějaký čas 
ochraňoval senát. Tento stín se tyčil za Ciceronem, když tento řečník, stav se konsulem, tak 
hubeně hájil veřejnou věc proti odvážnosti stran. Sylla tedy dovedl spoutat kvap, který unášel 
Řím k nesčetným a ustavičným proměnám. Snad bez něj údobí, jež uplynulo až do smrti 
Cesarovy, by bylo bývalo jediným řetězem ještě bídnějších psanectví a loupežení a neustálých 
rvaček mezi Antoniem a Lepidem, v zárodku rozdrcených zuřivým zákrokem Syllovým. 
  
   Hle, co mu po právu patří, ale je nepopiratelné, že sebe větší genius nemůže na dlouho 
zastavit přirozený běh věcí, tak jako lidská práce nemůže zabránit Gangu, aby netvořil a 
neodplavoval dočasné ostrůvky, jimiž tato řeka tu a tam zaplňuje svoje široké koryto. 
  
   Jde tedy nyní o to, pozorovat Řím s jeho novou národností, kterou mu daly etnické a 
plemenné nánosy. Pohleďme, co se s ním stalo, když mu krev čím dále tím smíšenější vtiskla 
nový charakter a dala nový směr. 
 
 
 

KAPITOLA VII. 
 

ŘÍM  SEMITSKÝ 
 

   Od dobytí Sicilie až hodně do křesťanské doby přijímala Itálie nesčetné přínosy živlu 
semitského takovou měrou, že celý jih byl hellenizován a že proud asijských plemen stoupaje 
k severu se zastavil teprve před vpády germánskými. Ale čára, kde se zastavily nánosy od 
jihu, jde až nad Římem. Toto město tratilo stále na svém původním charakteru. Vždy to bylo 
arci odstupňování, nikdy v tom nebylo však skutečné přestávky. Semitský duch udusil 
nemilosrdně svého soupeře. Římský genius se odcizil původnímu citu italickému a 
rozpoznáváme zřetelně vliv asijský. 
  
   Nečítám mezi nejméně příznačné projevy tohoto importovaného ducha zrod literatury 
vyznačující se zvláštní pečetí, která již tím, že tu byla, svědčila o změně ducha italického. Ani 
Etruskové, ani jiný kmen na poloostrově, jak už jsem uvedl, nemíval opravdové literatury, 
stejně jako Galové ji neměli; protože literaturou nelze nazývat knihy rituální, pojednání o 
prorockém hádání, některé epické zpěvy sloužící k tomu, aby se uchovaly některé paměti 
historické, soupisy událostí, satir, sprostých frašek, jimiž zlomyslná veselost rozjařovala 
nezaměstnané. Všecky tyto užitkářsky založené národy, schopné ocenit po stránce sociální a 
politické hodnotu poezie, neměly k ní přece jen sklon, a pokud nebyly valně přetvořeny 
míšením se Semity, neměly schopnosti něco v tomto oboru získat. Teprve pak, když 
hellenistická krev opanovala starší míšeninu krve v tepnách Latinů, tu z živějších plebejských 
vrstev nebo z nižších vrstev občanských, nejvíce vydaných všanc účinku přínosů 
míšeneckých, vyšli nejlepší geniové, kteří vytvořili literární slávu Říma. Jistě by byl Mucius 
Scevola málo ctil otroka Plauta, Mantovana Virgilia a Horácia nebo Venusia, který odvrhl 
svůj štít v bitvě a anekdotou o tom rozesmál Pompeja Vara.35 Takovíto lidé byli velikými 
duchy, ale nikoli Římany.  

                                                 
35 Já s Tebou zažil Filippy, překotný 
též útěk; štít jsem neslavně odhodil, 
když mužnost zdolána a voj dřív 
hrozivý mrzce se sklonil k zemi. 

 
Horácius, kniha II, 7. Překlad O. Jirány, pozn. překl. 
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   Ať je tomu jakkoliv, literatura se zrodila a s ní nesporně značná část národního výrazu a 
příčina k mluvení, jež už zplodilo ostatní; nikdo nebude přece popírat, že semitizovaný dav, z 
nějž latinští poetové a dějepisci vyšli, měl jen ze své nečisté krve nadání psát výmluvně, takže 
vlastně jsou to učené nabubřelosti kříženců podřadných větví, které nás usměrnily na cesty 
poznání a obdivu velikých činů předků, kteří, kdyby byli mohli zrevidovat a přezkoumat jejich 
rodokmeny, ihned by museli  zapřít tyto úctyhodné potomky. 
  
   S knihami také záliba v přepychu a v eleganci (jakožto nové potřeby) svědčily o změnách, k 
nimž v rase došlo. Kato se jim posmíval, ale s afektací. Sláva tohoto velikého učence 
promine, ale ty tvrzené ctnosti římské, jimiž se zdobil, byly svědomitější a niternější u těch 
dřívějších patriciů a rozhodně skromnější. Za jejich dob nebylo třeba jimi se honosit pro 
podiv lidský; všichni tehdy byli moudří podle svého způsobu. Naproti tomu obchodník, jenž 
měl krev z matek syrských nebo z propuštěnců řeckých, stavší se rytířem, zbohatnuv ze svého 
obchodu nebo z vydírání, nechápal tak jak byl ničeho ze zásluh prvotné přísnosti. Chtěl mít v 
Itálii potěšení z toho, co jeho jižní předkové vytvořili a také to tam dopravoval. Odkopával 
nohou pod stolem lavici, na které sedával Dentatus; takovéto ošumělosti nahrazoval lůžky ze 
dřeva citronového vykládaného perletí i slonovinou. Chtěl mít po způsobu satrapů Dariových 
nádoby stříbrné a zlaté pro uchování drahocenných vín, na nichž si chutnala jeho chlemtavost 
a mísy křišťálové, na nichž se podávala cizokrajná zvěřina, nadívaní kanci, vzácní ptáci, jež 
polykala jeho chlubná hltavost. Nespokojoval se už se soukromými příbytky, jež dřevní 
Římané by byli považovali za nádherné pro přechovávání bohů; chtěl mít nesmírné paláce z 
mramoru, se sloupořadími ze žuly, porfyru, chtěl mít sochy, obelisky, zahrady, dvorce se 
zvěřinci a uprostřed této nádhery - aby oživil pohled na tyto malebné výtvory - Lukulus dal 
procházet mnoha nezaměstnaným otrokům, osvobozencům a příživníkům, jejichž 
prospěchářská úslužnost neměla ničeho společného s marciální oddaností a vážnou odvislostí 
klientů dřívějších dob. 
  
   Ale uprostřed této přemíry nádhery tu byla jakási zvláštní skvrna, která i podle mínění 
současníků kalila a zošklivovala všechno. Sláva a moc, možnost hospodařit v hojnosti a chuť 
tomu všemu se oddávat ve většině těchto dob patřívala lidem ještě včera neznámým. 
Nevědělo se, odkud pocházely tyto vypasené osoby, a o Trimalchionovi podle toho, zda to 
byli závistníci nebo lichotníci, jedni tvrdili, že byl z nízkého rodu, druzí že ze vznešeného. 
Celá tato skvělá společnost se skládala jen z nevědomců nebo z napodobitelů. V podstatě 
nevynalézala nic; všecko co znala, měla z řeckých provincií. Ty novoty, které do toho 
přimíchávala, nebyly okrasami, nýbrž obměnami. Tato společnost se oblékala po řeckém 
způsobu nebo po frýgickém, sázela si na hlavu perskou mitru, opovažovala se k velikému 
pohoršení vychvalovačů starých dob nosit kalhoty podle asiatského zvyku pod podezřelou 
togou; a co to vše bylo? Všechno vypůjčeno od hellenismu, a co víc ještě? Nic, ani ti bohové 
noví, ty Isidy, ti Serapisové, Astaroty a později i Mithra, a ti Heliogabalové, na které se Řím 
díval, jak se uhnízďují v jeho chrámech. Ze všech koutů se vystrkoval jen dojem asijské, 
přesídlené společnosti, přinášející do ochotné země zvyky, myšlenky, předsudky, názory, 
sklony, pověry, nábytek a nářadí, oděvy, účesy a šperky, potraviny a nápoje, knihy a obrazy, 
sochy, jedním slovem všechno, co bylo v jejich vlasti. 
  
   Italické rasy se rozplynuly v těchto spoustách, přivedených porážkami na prsa vítězů, jež 
tíha podmaněných nakonec udusila; nebo spíše ušlechtilí Sabiňané, zneuznaní, krčící se někde 
v nejtemnějším zákoutí lidových čtvrtí, umírali hladem na dlažbě města, proslaveného jejich 
předky. Nevidíme-li tu potomky Grakchů vydělávat si svůj vezdejší chléb jako jezdci v cirku 
a zdaž nebylo třeba, aby se císařům zželelo rostoucí potupy, do které patriciát klesl? Zákonem 
bylo zakázáno matronám, pocházejícím ze starých rodů, aby se živily prostitucí. Ostatně s 
Itálií se zacházelo stejně jako s jejím domorodým lidem ze strany všemohoucích 
podmaněnců. Nečítala se ani mezi kraje hodné živit své obyvatelstvo. Neměla již 
hospodářských dvorů, neoralo se tam, nerodila už obilí. Itálie byla jen rozsáhlá zahrada, 
posetá letními sídly a letohrádky pro zábavu. Brzy přijde den, kdy bude dokonce 
Italikům zakázáno nosit zbraně. Ale nepředbíhejme událostem.  
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   Když takto Asie převládajíc v obyvatelstvu Říma konečně přivodila nutnost panování 
jednoho vládce, César, aby dal příklad řádného činu, se pustil do Galie, aby ji dobyl. Úspěch 
jeho podniknutí měl rasové důledky zcela opačné těm, které mívaly ostatní války římské. 
Výboj místo aby převedl Galy do Itálie, strhl, zvláště Asiaty za Alpy, a třebaže jistý počet 
rodin keltské rasy potom přinesl svoji krev do toho kolotání plemen mísících se a potírajících 
se v hlavním městě, tito přistěhovalci byli vždy početně malí a neměli váhu, úměrnou váze 
kolonizací semitských, přesazených za Alpy a tam rozptýlených. 
  
   Galie, budoucí kořist Césara, neměla rozsah dnešní Francie a mezi jiným hlavně 
jihovýchodní část její, čili podle vyjadřování římského Provincia (dnešní Provensálsko) 
nebyla již skutečné částí Galie, nýbrž byla odedávna již podmaněna republikou. Od doby, kdy 
Marius zvítězil nad Kimbry a jejich spojenci, Provence a Languedoc se staly předními 
strážemi Itálie proti náporům od severu. Senát se tím spíše odhodlal k jich založení, protože 
Messalioti se svými různými koloniemi Toulonem, Nizzou, Antibem se vynasnažili podat mu 
co nejjasnější důvody, že to bude užitečné. Doufali touto novotou získat hluboký mír a 
rozšíření svého obchodu. 
  
   Nelze také pochybovat, že národové původně fokejští, ale velmi semitizovaní, usídlení na 
ústí Rhony a v okolí přeměnily pozvolna národy galské a ligurské ve svém bezprostředním 
sousedství, mísíce se s nimi. Kmeny těchto krajů se pak jeví jako nejméně energické z celého 
toho příbuzenstva. Římští státníci připojili bytelně všecka tato území k majetku republiky 
vyslavše tam kolonie, usadivše tam legionáře-veterány, vytvořivše tam zkrátka davy co 
nejřímštější. Jistě to nejbezpečnější prostředek, jak je opanovat navždy. Ale z jakých prvků 
byli složeni tito lidé Provincie, čili jak oni se sami jmenovali, tito skuteční Římané? O dvě 
století dříve by se byla jejich krev skládala ze smíšeniny italické. Nyní, když míšenina italická 
již sama byla vypotřebována přínosy semitskými, vytvořilo se nové obyvatelstvo z krve 
semitizované. Byli k tomu houfně přiměšováni vysloužilí vojáci, nasbíraní v Asii nebo v 
Řecku. Ti s celými rodinami přišli vyvlastnit majetníky půdy, vzít jim chaty a plodiny, a 
zkusit s tímto dobytým majetkem založit pro budoucnost kmen slušných lidí. Galským 
městům byl dodán vzhled co nejřímštější; obyvatelstvu bylo zakázáno dodržovat násilné 
zvyky druidské; byli přemlouváni k tomu, aby věřili, že druidští bohové jsou bohové římští, 
jimž jenom barbarství zkomolilo jména; ženíce mladé Kelty s dcerami kolonistů i vojáků, 
docílili brzy pokolení, jež by se bylo rdělo, kdyby bylo mělo nést jméno svých oteckých 
předků a jež latinská jména považovalo za hezčí. 
  
   Se semitskými skupinami, které na půdu galskou se dostaly přímou vládní akcí, tu bylo ještě 
několik tříd jednotlivců, jejichž dočasný pobyt nebo nahodilé usídlení přispěly k přetvoření 
galské krve. Vojenští a civilní úředníci se svými lehkovážnými životními způsoby rovněž dali 
značně podnět k obnově a obrodě v rase. Přišli i obchodníci, spekulanti; obchodníci s otroky 
byli neméně čilí a mravní pohroma Galů byla dokonána tak, jako je dnes dokonána pohroma 
domorodců amerických stykem s civilizací jim nabídnutou, ale pro ně nepřijatelnou, pokud 
jejich krev zůstala čistá, a tím jejich rozum uzavřen pojmům a názorům cizím. 
  
   Vše, co bylo římské nebo míšenecky římské, se stalo neomezeným pánem. Keltové buď se 
rozešli hledat uvnitř Galie u příbuzných mravy podobné svým, nebo upadli mezi polní 
dělnictvo, druh to lidí, kteří byli považováni za svobodné, kteří však ve skutečnosti vedli život 
otroků. V nemnoha letech Provincie byla tak přetvořena a semitizována jako dnes vidíme 
město Alžír, jež po dvaceti letech se stalo městem francouzským. 
  
   To, co nyní bylo nazýváno Galem nebyl už Gal, nýbrž obyvatel země druhdy Galům 
náleževší, zrovna tak jako když řekneme Angličan, nemíníme tím označovat přímého syna 
Sasů s dlouhým zrzavým vousem, utlačovatele kmenů bretonských, nýbrž člověka, jenž je 
míšeninou člověka bretoňského, frízského, anglického, dánského, normanského a tím tedy 
méně Angličan nežli míšenec. Gal z Provincie představoval, vezme-li se to od začátku, 
semitizovaný výplod nejnerovnějších živlů; byl to člověk, který nebyl ani Italik, ani Řek, ani 
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Asiat, ani Gal, ale který měl z toho ze všeho trochu a který nosil ve své národnosti, utvořené z 
prvků spolu nespřažitelných onoho lehkomyslného ducha, onen měnlivý a setřený charakter, 
znaky to všech degenerovaných plemen. Obyvatel Provincie byl snad nejhorší odrůda ze 
všech míšenin, ke kterým kdy došlo uprostřed římských prolínání; objevilo se také, že byl 
horší nežli obyvatelstvo pobřeží španělského.  
 
   To mělo aspoň více stejnolitosti. Iberský základ se tu snoubil s velmi mocným přínosem 
přímé semitské krve, v němž dávka krve tmavé pleti byla silná. V nitru oblastí, jež kdysi 
dávnými vpády se staly keltskými, nebylo nikdy obyvatelstvo náchylno přijímat 
hellenizovanou civilizaci; oproti tomu na pobřeží k tomu byl značný sklon. V koloniích 
založených Římany, obyvatelstvo přicházející z Asie, z Řecka, snad i z Afriky bývalo 
přijímáno dosti vlídně, a i když tato španělská skupina si podržela svůj zvláštní charakter, jejž 
jí dodávala míšení ibersko-keltická, tkvící v hloubi její bytosti, povznesla se přece jen na 
úctyhodnou úroveň civilizace římsko-semitské. Dokonce v jisté chvíli předčí ltálii po stránce 
literární z toho důvodu, že sousedství Afriky neustále obnovovalo temnou součást krve a tím 
byl národ usměrněn na tvorbu literární. Není tedy nic překvapujícího na tom, že jižní 
Španělsko bylo na vyšší úrovni nežli Provincie a svoje přednostní místo udržovalo tak dlouho, 
pokud semitizovaná civilisace měla nadvládu v západním světě.  
 
   Kdežto římská Galie se semitizovala, keltská krev vůbec nechtíc se nechat použít k 
ponapravení toho, co ženská asijská podstata vnášela upřílišeného na italský ostrov, musila 
prchat před její mocí a tento útěk neměl nikdy konce. César tedy, maje za opěrný bod úplně 
romanizovanou Provincii, podnikl a k dobrým koncům dovedl podrobení hořejších krajů 
Galie. On a jeho nástupci i nadále udržovali Kelty v područí jižní civilizace. Všecky ty četné 
kolonie, jež se kdy snesly na tuto zemi, se staly skutečnými garnisonami, pečujícími o 
rozšíření asiatské kultury a krve v kraji. V těchto galských městech, kde všecko od úředního 
jazyka počínaje až po oděv, až po nábytek, vše bylo římské, kde domorodec byl považován 
tak dalece za barbara, že mohlo být pokládáno za jakousi přednost pro významnějšího 
člověka, vděčil-li svůj život nahodilé zápletce své matky s nějakým mužem z Itálie; v těch 
ulicích s řadami domů po způsobu řeckém a latinském nikdo se nedivil, vida hlídající a všude 
přecházející legionáře rodilé ze Sýrie nebo z Egypta, kavalerii rekrutovanou v Thesalii, lehké 
tlupy z Numidie a prakovníky z Baleár. Všichni tito válečníci s pletí měděnou nebo i černou 
neustále proudili od Pyrenejí k Rýnu, pozměňujíce plemeno na všech stupních společenských. 
  
   I když takto ukazujeme nemohoucnost keltické krve a její trpnou stránku v celku římského 
světa, je dobře nepřestřelovat a podceňovat vliv, který si kimberská civilizace zachovala, totiž 
vliv na pudy svých míšenců. Užitkářský duch Galů rostl dále ve stínu, jenž ostatně mu býval 
vždy příznivý, a dále udržoval zemědělství, obchod a průmysl po celou císařskou dobu 
římskou měla Galie po této stránce stálé úspěchy; ale jen po této stránce, ne po jiné. Galské 
kovy, surové i zpracované, galské vozy byly velmi věhlasné všude. Usměrniv svůj důvtip k 
otázkám obchodním a průmyslovým, Kelt udržel, zdokonalil svoje dávné vlohy. Nadto byl 
velmi statečný a dal se z něj udělat dobrý voják, který obyčejně býval garnisonou v Řecku, v 
Judei, na břehu Eufratu. Na různých těchto místech se přiměšoval mezi domorodé 
obyvatelstvo. Ale tam, jak to nepořádně bylo odedávna vyvinuto, se tím neměnilo nic na 
nesoudržnosti celku ani na převaze živlů tmavé pleti, přistoupilo-li o nějaký ten svazek 
míšený více nebo méně. 
  
   Nezapomínejme, že tu mluvím jen jaksi epizodicky o Galii, abych vysvětlil, kterak její krev 
nebyla dostatečně čilá a silná, aby zachránila Řím a Itálii před semitizováním. Při téže 
příležitosti jsem ukázal, čím tato provincie se stala po svém podmanění. I vracím se do 
proudnice římského toku. 
  
   Italická plemena tedy už neexistovala v Itálii v době Pomeia: země se stala jedinou 
zahradou. Nicméně ještě nějaký čas lid kdysi porobený, proslavený svou porážkou, se 
neodvážil navrhnout jako uchazeče pro vládní funkce celku muže rozené v jejich znectěných 
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zemích. Dávná síla impulzu trvala ještě a třebaže již umírala, přece jen vždy vládce státu byl 
hledán pouze na posvátné půdě vítězstvími posvěcené. Vládní instituce vždy vyplývá z 
rasového stavu národů. Druhdy italští občané nemívali římského práva občanského, nýbrž 
teprve až když byl Řím zaplaven Italiky. A také teprve když nejpustší a úplný nepořádek setřel 
ve městě i na poloostrově vliv národního lidu, byly provincie obdařeny občanským právem 
římským; pak jste mohli vidět Araba v nitru pouště, nebo Batavce uprostřed jeho močálu  
titulujícího se - ale ne mnoho hrdě – „občan římský“.  
 
   Nicméně než to dospělo tak daleko a než tento stav věcí byl vyjádřen zákonem, etnická 
nesoudržnost a nerovnocennost italických plemen se již ohláisila v aktu nejpozoruhodnějším 
jenž v politice se vyskytuje, totiž ve volbě císařů. Podivuje jaksi, že již od prvého dne 
císařství nebyl přijat dědičny princip pro tuto společnost, dospěvší na stejný bod jako soubor 
asyrský, kralovláda perská a despotismus makedonský, ježto tato společnost hledala jen klid a 
stálost. Jistě to není svobodomilovnost, která jí předem zošklivovala dědičnou vládu. Spíše 
její odpor pocházel ze stejného zdroje, který druhdy zabránil, aby se panování nad řecko-
asijským světem neudrželo v rodě syna Olympie. 
  
  Království ninivetské a babylonské mohlo dosazovat dynastie. Tyto státy byly řízeny cizími 
výbojci, kteří poraženým ukládali a nařizovali jistou formu, aniž k tomu od poražených měli 
jakýkoli souhlas, a tak ústavní zákon nebýval založen na nějaké dohodě, nýbrž na prosté síle. 
Je tu pravdiva skutečnost, že dynastie po sobě následovaly jenom podle práva vítěze. V 
monarchii perské tomu bylo také tak. Společnost makedonská, vzešlá z dohody mezi různými 
národy Řecka a již při svých prvých krocích zahrnutá do anarchie myšlenek asiatských 
nefungovala tak hladce ani jednoduše. Nemohla založit nic jednotného ani stálého a aby 
mohla žít, byla nucena připustit rozdrobení a rozplýtvání svých sil. Arci její vliv ještě velmi 
účinkoval na Asiaty, takže rozhodl o založení některých království Baktrie, říše Lagidů a 
Seleukovců. Bývaly tam zajisté dynastie ne mnoho pravidelné, pokud jde o domácí 
dodržování nástupnických pořádků, ale přinejmenším neochvějné, co do udržení trůnu a ctěné 
domorodým plemenem. Tato okolnost zřejmě ukazuje do jaké míry bývala ctěna etnická 
převaha vítězů a práva z ní vyplývající. 
  
   Je tedy nepopiratefnou skutečností, že makedonský živel dovedl udržet v Asii svoji převahu 
a třebaže potírán a na mnohých místech i ustrnulý, přece jen nadále byl způsobilý plodně a 
prakticky vládnout s uspokojivými a významnými výsledky. Ale tak tomu nemohlo být u 
Římanů. Poněvadž nikdy nebylo na světě nějakého římského národa, ani nějakého římského 
plemene, nebylo také ve městě, jež světy vzájemně vázalo, žádného plemene pokojně 
převládajícího. Po řadě Etruskové, míšení s krví žlutou, Sabinové, jejichž princip kimberský 
byl méně skvěle pozměněn nežli arijská podstata Hellenů, a konečně semitská láj získávaly 
vrch v obyvatelstvu městském. Západní národy byly nevýrazně spojeny obecným užíváním 
latiny; ale zač stála ta latina, která z Itálie přeřinula do Afriky, do Španělska, do Galie a na 
sever Evropy, sledujíc pravý břeh Dunaje a někdy jej i překračujíc? Ta se nemohla rovnat s 
řečtinou, třebaže zkaženou, rozšířenou po celé přední Asii až k Baktrii, až  po Pandžáb; to byl 
sotva stín jazyka Tacitova a Pliniova; pružné nářečí, známé pode jménem lingua rustica, se 
mísilo tu s jazykem Osků, jinde se stavělo na roveň zbytkům umbrickým, dále pak si 
vypůjčovalo z keltského i tvary i slova a v ústech, která si potrpěla na zdvořilost ve výrazu, se 
blížilo co nejvíc řečtině. Jazyk tak málo osobitý a tak málo náročný se hodil obdivuhodně pro 
drť všech možných národů, nucených pospolitě žít a hledajících dorozumívací prostředek. Z 
těchto důvodů se stala latina univerzálním jazykem Západu; vždy bude nesnadné z téhož 
důvodu rozhodnout, zda vypudila jazyky domorodé a v tom případě, kdy nastoupila na jejich 
místo, nebo spíše zda se spokojila tím, že je pokazila a obohatila se z jejich trosek. Tato věc 
zůstává tak záhadnou a temnou, že se mohl udržet v Itálii názor po mnohé stránce pravdivý, 
že moderní jazyk vždy existoval vedle vzdělané latiny, latiny Cicerona a Virgila. 
 
   Takto tedy onen národ, který národem nebyl, tento houf národů, mající společné jméno, 
nikoli však od společné rasy, nemohl mít a neměl monarchickou dědičnost a spíše pouhá 
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náhoda nežli důsledek etnických principů, davší pro začátek velení do rukou rodiny Juliů a 
jejích příbuzných domů, přidělila čest první absolutistické moci jakési nedokonalé dynastii, 
nicméně aspoň vyšlé z města Říma samého. Byla to pouhá náhoda, protože nic nemohlo vadit 
v posledních letech republiky, aby nějaký vladař rodu italického nebo Asiat, nebo Afrikán 
neuplatnil svoje práva bystré hlavy. Také ani dobyvatel Galie, ani Augustus, ani Tiberius, ani 
žádný z Césarů, nemyslil ani na okamžik na úlohu dědičného monarchy. Při tom rozsahu říše 
by nebyl nikdo na dvě míle od Říma pochopil nebo připustil skvělost plemene sabinského a 
ještě méně univerzální práva, jež by straníci Sabinů z toho byli odvozovali. V Asii oproti 
tomu znali ještě staré kmeny rodů makedonských a nikdo jim neupíral ani vyšší slávu, ani 
výsady vladařské.  
 
   Vladařství tu tedy nebylo založeno na přednostech vyplývajících z minulosti, nýbrž úplně 
naopak jenom na hmotných potřebách přítomnosti. Konzulát přinesl vladaři svůj soubor sil; 
tribunský vliv k tomu připojil svoje veliká práva; pretura, questura a censorát a různé jiné 
funkce republikánské postupně se rozplývaly v sobě stejně jako v různorodé kaši národů, v 
níž měly být vykonávány a když později měla být přidána ještě skvělost, velebnost k 
užitečnosti, jako nezbytné korunování celku, mohly zajisté být pánu světa uděleny pocty 
zbožnění, mohl být učiněn bohem, ale nikdy se nedospělo k tomu, aby jeho synové už 
narození nebo kteří se teprve narodí, byli nastolováni v pravidelné držení práv. 
  
   Navršit na hlavu jeho celé mraky poct, nechat v prachu pošlapáno celé lidstvo se plazit, 
sjednotit v jeho rukách všecko co politická věda, co kněžská hierarchie, co moudrost 
administrativní, vojenská nauka kdy stvořily silného pro zkrušení vůle poddaných: všecky 
tyto zázraky se uskutečnily a žádná námitka nebyla vznesena; ale vždy jen jednomu muži se 
plýtvalo těmito všemi mocemi a nikdy žádné rodině ani rase. Všeobecný cit, který už 
neuznával vůbec žádnou povznešenost  rasovou, by to byl nedovolil. Na okamžik pod prvými 
Antoníny se skoro mohlo věřit, že dynastie posvátná svými dobročinnými skutky se snad 
ustavuje pro štěstí světa. Ale objevil se náhle Karakala a už všechno obyvatelstvo, jež zatím 
bylo jen zaujaté pro rodinu ale nikoli přesvědčené, zase přešlo ke svým bývalým 
pochybnostem. A hodnost císařská zůstala nadále volebnou. Tento druh panovnictví byl 
zajisté jediný možný, protože v této společnosti bez pevných zásad, bez určitých potřeb, a 
jedním slovem, jež všecko vyjadřuje, ve společnosti bez sourodosti krve nebylo možno žít, ať 
se to béře jakkoli než s bránou vždy ponechanou otevřenou změnám a s rukama vztaženýma 
vlídně měnlivosti vstříc. 
  
   Nic neukazuje lépe etnickou měnlivost římského císařství než seznam císařů. Zprvu a čistě 
dost obyčejnou náhodou, jež dala genia pod čelo demokratického patricia, vyšli první 
vládcové z plemene sabinského. Suetonius nám vypravuje dokonale kterak to přišlo, že se 
nemohla nikdy zavést skutečná dědičnost, byť i se v sabinském příbuzenském okruhu 
předávala moc po jistou dobu. Takový Julius, takový Claudius nebo Nero mívali každý svůj 
čas, pak brzy zmizeli a italická rodina Flaviovců nastoupila na jejich místo. Také ona 
odvanula v krátku a kdo přišel po ní? Španělé. Po Španělích přišli Afrikáni, po Afrikánech - 
jejichž Septimius Severus byl hrdinou a jejichž obhájcem byl Macrinus, ne snad nejšílenější, 
ale nejdarebnější - se objevili Syřané, brzy pak nahrazení znovu Afrikány, po nichž zase přišel 
Arab, jenž byl sesazen mužem z Panonie. Neuvádím další členy tohoto pořadí, uvedu jenom, 
že po něm na trůně se vystřídali všichni možní příslušníci, jenom ne nikdo pocházející z 
nějaké římské rodiny. 
 
   Dlužno zde ještě uvažovat o tom, jak se to v Římě dělávalo, když se měl utvářet duch 
zákonů. Ptali se snad nějakého citu - neříkám římanského, protože nikdy nic vlastně 
římanského nebylo - ale při nejmenším aspoň citu etrurského nebo italického? Nikterak! 
Protože šlo o docílení zákonodárství kompromisního, šlo se hledat do země, která po věčném 
městě měla nejmíšenější obyvatelstvo: šlo se na pobřeží syrské, a vší možnou úctou byla 
zahrnuta škola, z níž pocházel Papinian. Po stránce náboženské byl Řím vždycky blahovolný 
a široký ve svých názorech. Republikánský Řím, prve nežli měl Pantheon, se obracíval do 
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všech úhlů světa, aby si opatřil bohy. I přišel den, kdy v tomto širém eklekticismu ještě měli 
starosti, zda to bylo pojato dost ze široka, a aby se to nezdálo nějak příliš výlučnické, stvořili 
nejasné slovo Providentia = Prozřetelnost, která existuje skutečně u různě myslících národů, 
ale půtek se vystříhajících, nejlepší vedoucí bytostí v čele bohů. Nic neznamená, proto se 
nemůže nikoho dotknout. A tak Prozřetelnost se stala oficiálním božstvem císařství. 
  
   Bylo tedy dbáno na tento způsob národů co do jejich zájmů, jejich náboženských vyznání a 
pojmů právních, jejich neochoty poslušně se sklánět vždy před stejnými jmény, zkrátka zdá 
se, že jim nescházelo nic pokud jde o principy negativní. Bylo jim dáno náboženství, jež 
vlastně náboženstvím nebylo, bylo jim dáno zákonodárství, jež nepatřilo žádnému plemeni, 
byli mu dáni panovníci, jež vynesla náhoda a kteří požadovali jen dočasnou, okamžitou moc. 
Ale i když tak bylo na ústupky pamatováno, byly by se mohly ještě dvě věci někoho 
dotknout: První taková věc by byla bývala, kdyby se byly zachovaly v Římě dávné trofeje: 
tím by byla u provinciálů oživla vzpomínka na jejich porážku; druhá taková věc by byla 
bývala, kdyby hlavní město světa bylo zůstalo v těchže místech z nichž vyšli vítězové zašlých 
dnů. Vláda pochopila tyto ožehavosti a učinila jim dokonale zadost. 
 
   Shon po všem co bylo řecké, po řecké literatuře, po řecké slávě byl v posledních letech 
republiky přepínán do nemožnosti. Za dob Syllových nebylo slušného člověka, který okázale 
by nebyl považoval latinský jazyk za hrubé nářečí. V domech, které si na sobě dávaly záležet, 
se mluvívalo řecky. Lidé duchaplní brali náběh na auicismus a milenci, kteří žili požitkářsky, 
si říkávali na dostaveníčkách': ψυχέ µόυ na místě má dušinko (anima mea).  
 
   Když se císařství zřídilo, hellenismus ještě sílil; Nero byl do něj celý blázen. Dávní 
hrdinové Říma bývali považováni za hrdiny dosti truchlé postavy a úplně nepochybně se 
dávala přednost Alexandru makedonskému, a i nejmenším zbrojnošům Helady. Pravda, 
později se názory obrátily poněkud ve prospěch starých patriciů a jejich bodrosti; ale toto 
nadšení můžeme podezřívat, že to je jenom literární móda: mělo za orgány lidi výmluvné sice, 
ale velmi vzdálené Laciu, např. Španěla Lukaina. Protože takovéto neočekávané vychvalování 
nemohlo odchýlit ze směru zájem hlavní, tedy proud běžel pořád za vzory řeckými nebo 
semitskými. Každý je považoval za přitažlivější a zajímavější. Pro tuto zálibu učinil nejvíce 
Septimus Severus, když vybudoval bohaté pomníky Hanibalově památce a když jeho syn 
Karakala témuž vítězi u Kan a Trebie vztyčil vítězné sochy ve velikém počtu. A ještě 
podivnějším je, že těmito sochami naplnil i Řím. Ostatně jsem již uvedl, že kdyby byl býval 
Kornelius Scipio poražen u Zamy, vítězství by nebylo nikterak změnilo přirozený běh věcí, a 
nebylo by dopomohlo Karthagincům ke vládě nad plemeny italickými. Ale také stejně 
vítězství Římanů pod přítelem Lælia nikterak nestačilo k tomu, aby zabránilo utonutí těchto 
italických plemen v semitském živlu koncem celého vitálního procesu a Karthágo, nešťastné 
Karthágo, ta vlnka onoho oceánu, mohlo také zakusit svoji hodinku radosti v souborném a 
všeobecném triumfu a zajásat z posmrtné facky, vlepené na tvář starého Říma. 
 
   Zdá se, že v den, kdy zpuchřelé sochy Fabia a Scipiona mezi sebou viděly onoho černého 
kulhavce, zpodobeného v mramoru, nebylo už v celé říši ani jednoho pokořeného a 
zdeptaného obyvatele provincií. Každý z občanů mohl svobodně pěti chvalozpěvy na svého 
místního hrdinu. Takový Getul, takový Maur slavil ctnosti svého Massinissy a Jugurtha byl 
rehabilitován. Španělé si slavili požáry měst Saguntu a Numancie, kdežto Gal až nad mraky 
vznášel statečnost Vercingetorixe. Nikdo již se nesměl a neměl znepokojovat nad tím, že snad 
slávy města byly uráženy takovýmito lidmi, kteří se rovněž nazývali římskými občany; a 
nejříznější příchuti tomu dodává ta okolnost, že občané římští sami, míšenci a kříženci jak 
byli vzhledem ke všem plemenům, nebyli oprávněni chlubit se zásluhami a ctnostmi těch 
barbarských hrdinů ani hanobit veliké stíny patriciů Lacia.  
 
 
   Zůstává ještě otázka svrchovaneckého významu sídelního města. Také v této věci stejně 
jako v jiných otázkách dostalo se podmaněným národům, žijícím pod císařskými orly, 



 63 

vlídného a dokonalého zacházení. Etruskové, budovatelé Říma, nemohli předvídat veliké 
úkoly, jež jejich římskou kolonii měly čekat. Nevolili jeho umístění tak, aby Řím byl středem 
světa ba ani tak, aby k němu byl snadný přístup. Proto také od panování Tiberia císaře se 
pochopilo, že je třeba přiblížit se k zemím, kde život je nejčilejší, má-li císařská správa bdít 
nad univerzálními zájmy amalgamovaných národů. Takovýmito nejčilejšími zeměmi nebyly 
ani zdaleka země galské, co do vlivu nicotné, ani také vylidněná Itálie: to Asie se svou krnící, 
ale všeobecnou kulturou a se svými ohromnými spoustami obyvatelstva vyžadovala autority a 
neustálého dozoru. Tiberius, aby se nerozešel najednou se starými zvyky, se spokojil se 
sidlištěm na konci poloostrova. Vždyť už od celého sta let se vyřizování velikých válek 
civilních a dobývání velikých vítězství trvalé ceny odehrávalo vždy jen na Východě nebo 
aspoň v Řecku a nikdy na Západě.  
 
   Nero, méně rozpačitý nežli Tiberius, žil pokud možno v zemi klasické, tak milé onomu 
strašlivému umění příteli. Po něm toužení, zachvacující panovníky po bydlení ve východních 
končinách sílilo neustále. Panovníci jako Traianus a Septimius Severus trávili život 
cestováním; jiní, jako Heliogabal, sotva někdy navštívili věčné město jako nějací cizinci. 
Jednou pravou metropolí světa byla Antiochie. Když severské věci nabyly větší důležitosti, 
stal se Trevír pravidelným sídlem hlavy státu. Později takového úředního titulu se dostalo 
Milanu; a co se zatím dělo s Římem? Římu zůstal senát, aby hrál roli ve státních 
záležitostech, takovou trpnou roli, jakou přihlouplý ve1kopán, cizoložný zplozenec 
propuštěnců svých předků, ale chráněný památkami svého jména může mít. Skutečně 
takovýto senát byl k ničemu. Někdy, když se na něj vzpomnělo, poprosili jej, aby uznal 
císaře, vyšlého z voleb legií. Zákony zakazovaly výslovně členům kurie nosit zbraň, a 
protože jiné zákony na pohled vlídné vylučovaly všecky Italiky z činné služby vojenské, tihle 
dobří senátoři, kteří ostatně neměli s oněmi bývalými, kteří k vojsku nastupovávali, ničeho 
společného, by nebyli ani potkali vojáků je znajících i kdyby stůj co stůj se byli chtěli stát 
veliteli vojenskými. Odsouzeni takto, co do zaměstnání na nejubožejší pikle, nenalezli ve 
světě nikoho kromě sebe samých, kdo by byl věřil v jejich důležitost. Když někdy osudně 
jich některý vladař použil pro nějaké svoje kombinace, tu jejich vypůjčená autorita 
vždy vedla do nějaké propasti. Nešťastní lidé, povýšenci vynešení náhodou, starci bez 
důstojnosti, s oblibou se ještě slavnostně ukazovali ve svých lenivých zasedáních, 
kombinujíce různá údobí a hrajíce si na řečníky v těch strašlivých dobách, kdy císařství 
náleželo už jenom silné paži a pěsti. Tito Římané, tito bezmocní senátoři by si byli mohli 
přičísti ve svúj prospěch jednu další chybu, která ostatně později jim byla mylně k dobru; byly 
to jejich literární záliby v době, když už nikdo jiný se nestaralo to, aby věděl co je kniha. Řím 
čítal mezi svými občanskými slávami velmi náročné milovníky; ale i tak po této stránce Řím 
se nemohl čítat mezi plodná pole literatury latinské. A doznejme si, že takovým plodným 
polem nebýval nikdy vůbec: Procházíme-li všecky ty genie, které ausonské musy proslavily, 
ty poety, beletristy, dějepisce nebo filosofy od starého Ennia a Plauta, málo z nich je ve zdech 
Města zrozených nebo k městským rodinám přináležejících. To byl jakýsi druh vyslovené 
neplodnosti, jakoby nějaké prokletí, vržené na území bojovného Města, které i přes to - 
dlužno mu přiznat - přijalo vždycky šlechetně a způsobem příslušícím utilitářské mysli 
prvního ducha italského všecko, co mohlo posloužit slávě jeho jména. Ennius, Livius, 
Andronikus, Pacuvius, Plautus a Terencius nebyli Římany. Také nebyli jimi Virgil, Horacius, 
Titus-Livius, Ovidius, Vitruvius, Kornelius Nepos, Katullus, Valerius Flakkus, a Plinius. Ještě 
méně římská byla plejada španělská, přišlá do Říma s Porciem Latrem nebo po něm, totiž 
čtyři Senekové, otec a tři synové, Sextilius Hena, Statorius Viktor, Senecion, Hyginus, 
Kolumellus, Pomponius Mela, Silius Italicus, Quintilianus, Marcial, Florus, Lukainus a ještě 
dlouhý seznam dalších. 
  
   Městští puristé vždycky něco vytýkávali největším spisovatelům. Ti z těch posledních, kteří 
přicházeli z různých krajů Italie, měli prý mnoho příchuti po půdě kde žili, které jim dodával 
jejich provinciální sloh. Ještě víc si takové výtky zasloužili Španělé. Nicméně osobní věhlas 
nikoho se tím nezmenšoval a zásluha byla uznávána u poetů z Kordovy stejně, jako by byli 
psali po ciceronsku. Nemůžeme dosti odsuzovat kritiky, vztahující se na Padovského Tita 
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Livia, ale jsme dokonale s to konstatovat správnost kritik, jež pronásledovaly Seneky, 
Lukaina a Silia Italika. Tyto kritiky jsou tak úzce spiaty s námětem této knihy, že nutno se 
jich dotknout aspoň slovem. Škola španělská se obviňuje, že příliš stavěla na odiv, skorem 
urážlivě to, co já nazývám semitským charakterem, tj. horoucnost, barvu, zálibu ve 
velikánském, až do nadutosti přepínanou a sílu degenerující až do nevkusu a do tvrdosti. 
Přijměme všecky tyto výtky. Viděli jsme, kterak zasloužené byly u národů temnou pletí 
pomíšených. Není tedy správným odmítat je, když jde o díla genia na půdě španělské, protože 
dlužno mít na zřeteli, že tu jde o poezii a literaturu, které kvetly na poloostrově iberském jen 
tam, kde bylo černé krve hodně rozlito, to jest na jižním pobřeží. Důsledně případ přizpůsobiv 
tak, aby mi prospěl v mých uvahách, vidím znovu, kterak poezie a literatura jsou silnější, ale 
zároveň. i vadnější bujností všude tam, kde krve temné pleti je nadbytek a jda po této tepně se 
dostávám až do oné provincie, která se vyznamenala po Španělsku nejvíc literaturou, to jest 
do Afriky. 
 
   Tam, kolem římského Karthaga kultura blouznivé fantazie a kultura ducha bývaly 
domovem a takřka všeobecnou potřebou. Filosof Annæus Kornutus, narozený v Leptě, 
Septimius Severus, narozený v tomže městě, Adrumetán Salvius Julianus, Numidec Kornelius 
Fronton, vychovatel Marka Aurelia a konečně Apulejus vynesli Afriku k nejvyšší slávě v 
údobí pohanském; církvi bojující přispěly tyto kraje zdatnými a skvělými apologety v 
osobách Tertulliana, Minucia Felixe, Svatého Cypriana, Arnoba, Laktancia, Sv. Augustina. 
Ještě jedna pozoruhodná věc: Když germánské vpády pokryly svými obrodnými masami tvář 
západního světa, tož poslední úspěchy literatury římské se objevily na oněch místech, kde 
semitský živel zůstal silným. Jmenuji tu právě onu Afriku a právě ono Karthago pod vládou 
králů vandalských. 
 
   Tedy Řím nebýval nikdy, ani pod císařstvím, ani za republiky svatostánkem latinských múz. 
Cítil to sám dobře, kterak uvnitř vlastních zdí svému vlastnímu jazyku nedával nijak přednost. 
Pro lidové vyučování ve městě císařský stát platil nejen gramatiky latinské, nýbrž i řecké. Tři 
rétory latinské, ale pět rétorů řeckých; a stejně jako literáti latinští našli úctu i platy a 
obecenstvo všude jinde jen ne v Italii, právě tak spisovatelé hellenští byli přitahováni a 
udržováni v Římě podobnými výhodami: dosvědčí to Plutarch z Chaironeje, Arian z 
Nikomedie, Lukian ze Samosatu, Herodes Atticus z Marathonu, Pausanias z Lýdie, kteří 
všichni přišli skládat svoje díla a vyznamenat se pod patou Kapitolu. Tak na každém kroku se 
zavrtáváme do průkazů zde navršených o tom, že Řím neměl nic svého vlastního, ani 
náboženství, ani zákonodárství, ani jazyk, ani literaturu ani skutečné a vážné prvenství, což v 
19. století bylo z jistého stanoviska navrženo považovat za příznivé a chvályhodné jako 
šťastná nějaká novota pro civilzaci. Arci všecko záleží od toho, za čím jdeme, co milujeme a 
co haníme. 
   
   Utrhači císařského údobí poznamenávají, že na celé tváři světa římského již od Augustovy 
doby žádná vznešená a slavná individualita nepovstala. Všecko je setřeno: není tu uctívané 
velikosti, ani uvadlé nízkosti; všecko žije v tichosti. Bývalí slavní muži vzněcují pouze 
deklamační rétory v době vyučování; už nikomu nenáležejí a jen prázdné hlavy se mohou jimi 
rozplameňovat. Není už velikých rodin; všecky vyhynuly, a ty, které jsouce na svých místech, 
pokoušejí se hrát svoji úlohu, dnes ráno z chátry se vznesše, ještě dnes večer v ni zapadají. 
Pak i ta stará patricijská svoboda, jež také mívala svoje krásné a ušlechtilé stránky je u 
konce. Nikdo už na ni nemyslí, a ti, kteří ve knihách při vzpomínce vrávorají před ní s 
teoretickým vykuřováním, hledají jako dobří dvořané přátelství mocných své doby a byli by 
nešťastní, kdyby někdo bral doslova jejich hořekování. Zároveň i národnosti opouštějí svoje 
odznaky. Národy, chodíce jeden k druhému roznášet nepořádek v sociálních pojmech, nevěří 
sobě samým. Tyto národy si zachovaly něco osobního: žízeň a touhu zabránit každému z 
druhých národů jakékoli vyproštění ze všeobecného úpadku.  
   Se zapomenutím plemen, s vymřením slavných rodů, jejichž příklady druhdy vodívaly lid, s 
teologickým synkretismem se dostavily hromadně nejen veliké neřesti osobní, úděl to všech 
dob, ale i ono uvolnění obyčejné morálky, ona nejistota všech zásad, ono odpoutání ode všech 
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individualit veřejného života a dění, onen skepticismus tu usměvavý, tu nevrlý, lhostejně se 
vztahující na vše, co není zájmem nebo zvykem každodenního života a konečně uděšené 
zošklivování budoucnosti, což jsou jistě daleko více ponižující neštěstí pro společnost. Pokud 
jde o politické eventuality, dlužno se ptát lidu římského: Nic už mu není odporné, nic jej 
neohromuje. O těch podmínkách, jež jednolitým národem bývají požadovány na tom, kdo 
chce vládnout, nemají ani potuchy ani pojmu. Včera tak na trůn nastupoval Arab, a zítra 
povedou národy důtky panonského pasáka. Římský občan v Galii nebo v Africe se bude 
utěšovat, že konec konců to nejsou jeho starosti, že první se nahodivší vladař je ten 
nejlepší, a že to je celkem přijatelná organizace, když snad jeho syn, ne-li on sám se 
bude moci stát císařem. 
  
   Takové bylo obecné cítění ve 3. století a po šestnáct set let všichni ti, kteří o tom přemýšleli, 
ať křesťané nebo pohané, to neshledávali pěkným. I politikové i poetové, dějepisci jako 
moralisté vylévali svoje opovržení k hnusným národům, kterým nešlo vpravit jiný režim. O 
revizi tohoto procesu se namáhají znamenit jinak duchové a velmi učení lidé. Jsou 
nevědomky neseni velmi přirozenou sympatií, kterou etnická srovnání velmi dobře objasňují. 
Zajisté se shodují co do výtek, činěných davům doby císařské; ale oni na vyrovnanou uvádějí 
výhody, kterými v jejich očích jsou ony nectnosti vyváženy. Nač si tu kdo stěžuje? Na nějaké 
to míšení náboženství? Vždyť z toho vyplývala všeobecná snášenlivost! Na uvolnění úřední 
nauky týkající se těchto věcí? To nebylo nic jiného než ateismus v zákoně. Co záleží na 
účincích příkladu, pocházejícího tak shůry? 
  
   Z tohoto stanoviska zhanobení a rozpad velikých rodin a i zánik národních tradic; jež ony 
uchovávaly, jsou přijatelné výsledky. Střední třídy oněch dob jistě s povděkem přijaly tuto 
obět zápalnou, když byla na oheň uvržena. Totiž obět záležející z dědiců nejslavnějších jmen, 
z lidí, jejichž otcové dali vlasti tisíce vítězství a tisíce provincií, z lidí, kteří aby teď si vydělali 
na živobytí, jsou odsouzeni nosit trestaneckou kouli nebo dělat gladiátory; obět záležející z 
matron, neteří Kollatina, jimž je spoléhat na chléb, jejž jim dávají jejich milenci; a to zajisté 
nejsou podívané pro posměch ani synům Sabinů ani synovcům Spartaka. Jediný rozdíl je tu 
ten, že rakvář, Petroniem uváděný na scénu, chce být uveden vlídně a nenásilně, kdežto bestie 
donucovacích pracoven si lépe chutná na bídě, kterou sama způsobila, zvláště, je-li zkrvácena. 
Stát beze šlechty, to je sen mnohých dob. Na tom, že tak tratí národnost svoje opěrné sloupy, 
svou mravní historii, svoje archivy, na tom nezáleží: všecko je v pořádku, jen když marnivost 
prostředního člověka snížila nebesa na dosah ruky. 
  
   A co vůbec záleží na národnosti? Není lepší, když se ztratí vůbec vše, co lidi může dělit a 
rozlišovat? Po této stránce skutečpě je doba císařská jednou z nejlepších dob, jež kdy lidstvo 
mělo. Přejděme ke skutečným výhodám. Napřed jednotná a pravidelná správa. Tu dlužno 
uvažovat a zkoušet. Je-li tato chvála správná, je to chvála veliká; dlužno tu však o správnosti 
pochybovat. Chápu, že v zásadě všecko pocházelo a se vracelo k osobě císaře, že i nejmenší 
úředníci civilní i vojenští byli povinni očekávati hierarchicky, až sestoupí nařízení se stupňů 
trůnu a že na široširém okraji říše stejně jako ve středu státu císařské slovo bylo považováno 
za rozhodující. Ale co to slovo pravilo, co požadovalo? Nikdy nic jiného nežli jedno a totéž: 
peníze; a když tu byly, celý zákrok shora se nestaralo vnitřní správu provincií, království, tím 
méně o správu měst a městeček, jež organizována podle starého municipálního způsobu, měla 
právo být spravována jedině svojí kurií. Toto právo přetrvalo, jsouc vskutku však enervováno, 
protože vrtochy shora mátly v tisících případech jeho provádění, přetrvalo, leč jen samotné, 
zbaveno přemnohých svých výhod a skýtajíc jen nevýhody ducha z opuštěné věže. 
 
   Demokratičtí spisovatelé dělají mnoho hluku s názvem „římský občan“, jejž Antonius 
Karakala udělil veškerenstvu v říši. Já tím nejsem tak nadšen. I ta nejlepší výsada má 
jen tehdy cenu, když jí není plýtváno. Když je kde kdo znamenitým jemnostpánem, není 
jím nikdo, a tak také to bylo s nesčetným hlučícím davem provinciálních občanů. 
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   Všichni byli vyňati z placení daní, všichni se vymykali z trestů, jichž císařské soudnictví 
užívalo; a při tom bez ohledu na to, co by byl takovým novotám říkal dávný civis romanus, 
byli tito noví občané podrobováni útrpnému právu, jak jen se k tomu naskytla soudcům 
příležitost. Svatý Pavel jako občan římský prý se dovolával čestného zacházení; ale 
vyznavači, panny prvé církve, jakkoli jim příslušelo právo občanské, byly voděny po způsobu 
otrockém. Tak to byl nyní obecný zvyk. Nařízení o nivelizaci se mohlo jednoho dne líbit 
poddaným, protože jim ukazovalo ponížené ty, jimž prostě záviděli; ale je samotné to 
nepozdvihlo: to byla prostě veliká výsada zrušená a hozená do vody. 
  
   A městské senáty, takřka páni ve spravování měst v souladu s místním míněním, neměly 
také takovou blaženost jako se myslívá a vykládává. Ve drobných věcech jejich činnost 
zůstávala dosti svobodná. Nicméně nesmí se zapomínat, že jakmile šlo o věci fiskální, nebylo 
připuštěno ani rozumování ani uvažování, jedině tu měl být měšec rozvázaný. Nu, a takové 
požadavky bývaly časté a ne mnoho skromné. Bylo na těch několik panovníků, kteří ve svém 
předlouhém panování našli čas, aby si spravili svou chuť, několikrát více těch, kteří mívali ve 
spěchu zrovna čas posadit se ke stolu a shltat to, co jejich ruce mohly chňapnout! A ještě mezi 
vladaři obdařenými šťastnou vládou, kolik bylo těch, jež by neustálé války nebyly nutily, aby 
připravili svoje národy takřka o všechen majetek? A konečně, kolik se jich může uvést mezi 
nejmírumilovnějšími, kteří strávili nejlepší léta přípravou nejúčinnějších obranných 
prostředků říše proti celým proudům uchvatitelů, neustále se znovu rodících, kteří roznášeli z 
měst co jen se unést dalo? Státní pokladna, kromě doby Antoniů, nebyla takřka nikdy s to 
uskrovnit svoje požadavky; a tak městští úředníci mívali za hlavní úkol shrabovat peníze do 
císařských pokladen, což bylo velmi na újmu té jakési jejich neodvislost v ostatním, či spíše 
uvádělo vniveč celou tu jejich rádoby svobodu. 
 
   Takový decurion, senátor, takoví ctihodní členové kurie, jak se nazývávali tito lidé, pošlí z 
nějakého toho propuštěnce nebo otrokáře nebo kolonizovaného veterána, se považovali za 
něco blízkého patriciovi rodu Quiritů a nebývali ochotni zaplatit zástupci státní pokladny na 
ně vypadající poplatek, jejž měl nařízeno vybrat. Hlasování? To nic nebylo, ale daně bylo 
třeba vybírat! A ježto, obec bývala vyčerpána, na holičkách, zbankrotělá, tu římští občané, 
kteří ji skládali, směli pravděpodobně být biti až do vypuštění ducha policejními strážníky; ale 
bylo by bývalo marným čekat od nich nějaké ty sestercie. Tu pak císařský úředník, sám jsa 
obětí svých představených, dlouho neváhal. Povolal svoje vlastní liktory a žádal bez okolků 
po úctyhodných velevážených senátorech, aby doplnili ze svého vlastního peníz, scházející do 
celkové sumy, jež se měla vyúčtovat. Velevážení senátoři odpírali, pokládajíce tento 
požadavek za neodůvodněný; nu a pak, nedbajíce žádné úctyhodnosti, úředníci je stejně zřídili 
i stejně je zahrnuli sprostotou jako ostatní jejich svobodné spoluobčany, jimi spravované. 
 
   Tento režim byl příčinou, že brzy členové kurie, zklamáni v ochranné moci togy, která je 
neuchránila před spraskem, unaveni pobytem na Kapitolu, jenž neuchránil jejich příbytky 
před domovními prohlídkami a před vyrabováním, vyděšení z vyhrožování vzpourami, jež 
málo dbalé o správnost obětí své zloby se vrhaly na ně, na pouhé nástroje, se shodli společně 
v názoru, že jejich pocty jsou příliš tíživé, a že je výhodnější méně nápadné a klidnější 
živobytí. Bylo jich mnoho, kteří se vystěhovali a usadili jako prostí občané v jiných městech. 
Někteří vstoupili do vojska, a když se stalo křesťanství zákonitým náboženstvím, mnoho jich 
šlo na kněžství. 
  
   Ale tak to státní pokladna nemyslela. A tu císař vydal zákony, zakazující členům kurie pod 
těžkými tresty opouštět vůbec úřední sídlo. Snad to bylo poprvé, že byli nešťastníci připoutáni 
k pilíři své velikosti po zákoně. Potom podobně jednou, aby byl římský senát ponížen a 
zhanoben, bylo zapovězeno jeho členům povolání válečné, po druhé, aby bylo zachováno 
jmění venkovských senátorů pro výtěžek státní pokladny, bylo jim zakázáno dávat se k 
vojsku, a pak volným výkladem toho všeho i opouštět zaměstnání otcovské, a dalším 
rozšířením smyslu podobný zákon se vztahoval i na ostatní občany císařství; takovým 
způsobem, že shodou různých politických okolností a ustanovení římský svět, v němž nebylo 
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plemen, která by měla být od sebe vzájemně izolována, udělal to, co předepsal svému lidu 
brahmanismus a to, co předepsalo kněžstvo Egyptu; a tak si usmyslil zřízení dědičných kast 
Řím, ten Řím, jenž byl pravým geniem zmatku! Ale jsou okamžiky, kdy nezbytnost záchrany 
nutí státy stejně jako jednotlivce k nejpodivnějším nedůslednostem. 
  
   Máme tu tedy před sebou členy kurie, kteří nesmějí být ani vojáky, ani obchodníky, ani 
učiteli, ani námořníky; mohou být jen členy kurie; a což je tyranstvím ještě ohavnějším, 
uprostřed vášnivé horlivosti rodícího se křesťanství, vidíme, kterak se těmto ubožákúm (s 
velikým opovržením k jakémukoli svědomí) zakazuje vstup do posvátných řádů a to vždy jen 
proto, že státní pokladna, majíc v nich svoje nejlepší záruky, nechtěla je pustit. 
  
   Takovéto výstřelky by nemohly vzniknouti u národů, u nichž jakýsi aspoň trochu ušlechtilý 
plemenný genius vdechuje lidu svou moudrost. Celá hanba nepadá tu na vládu, která 
darebností lidu je nucena používat takovýchto prostředků, ale na tyto degenerované národy 
samé. Ty si navykly pod takovým chomoutem žít. Ve starém Římě se vyskytly skutečně 
jakési částečné vzpoury, vyvolané přílišnými bědami; ale tyto šarvátky,36 vystupňované 
chtíčem v revoltu, neopírající se o nic zásadního a čestného, byly vždy jen jakousi další 
metlou, příležitostí k loupení a vraždění, násilnostem a paličství. Většinu obyvatelstva 
pojímala hrůza při zprávách o takových vzpourách a když jednou byly v krvi udušeny, každý 
byl - zajisté důvodně - spokojen, že se to podařilo. Brzy se na to zapomenulo a lid nesl 
trpělivě své strasti dále; a poněvadž nic se tak rychle neujímá jako mravy poddanské, bylo 
brzy nemožno výběrčím zřízencům docílit platů daňových jinak, než pomocí násilí. Kurialové 
nedostali ze svých poddaných i nejmajetnějších nic, leda spraskem a zas naopak oni neplatili, 
leda když byli zmrskáni metlami. Je to prazvláštní morálka, v Orientu dobře chápaná; tam je 
čímsi čestným. I v dobách úplně normálních kurialové odírali svoje občany pod záminkou 
místní užitečnosti, a císařští úředníci to nestíhali jsouce rádi, že vědí, kam si přijít pro peníze 
až bude třeba.  
 
   Až posud jsem velmi blahovolně připouštěl, že se císařovi lidé vyvarovali všeobecného 
úplatkářství; ale byl to zbytečný předpoklad. Všichni tito lidé bývali tak braví a hamižní, jako 
bývalí prokonzulové republiky. A pak, oni byli daleko četnější a když pak vystřebané 
provincie se snad pokusily o zákrok u nejvyššího pána, lze si představit, zda bylo snadno 
docílit úspěchu. Místní tyrani, kteří měli v rukách císařské pošty, řídíce četnou a čilou policii, 
majíce sami moc vydávati pasy, znemožnili takřka odjezd vyslaných stěžovatelů. A když i 
tato předchozí opatření selhala, co svedli neznámí prosebníci z venkova v císařském paláci, 
kde všechno obstarávali ochránci, přátelé, stvůry jejich nepřítele? Taková bývala správa 
císařského Říma a třebaže rád připouštím, že kde kdo tam užíval titulu občana římského, že 
říše byla spravována jedinou hlavou, a že města jsouce pány ve své vnitřní správě, mohla se 
podle své libosti považovati za autonomní, že mohla razit mince, zřizovat sochy a dělat vše, 
co komu libo, přece jen nechápu prospěch, který by byl někdo mohl z toho mít. 
  
   Největší chvála, kterou může někdo této soustavě vzdát, je ta, že tato soustava se nazývá 
pravidelnou a jednotnou. Uvedl jsem, jak pravidelná bývala, uvedu teď, jak bývala jednotná. 
K tomu, aby bylo zabráněno drobení a neplechám nestačí, aby zem nějaká měla jedinou 
hlavu. V tomto smyslu by bývala stará Francie jednotnou a nikomu nenapadne to tvrdit. 
Jednotnou by se byla jevila i říše Dariova, což je rovněž velmi sporné. Sjednocení všech práv 
svrchovanských na jedinou hlavu tu tedy nestačí; je k tomu třeba, aby činnost moci se 
vztahovala až i na nejkrajnější výběžky politického tělesa; aby stejný duch vanul po celém 
tomto útvaru a buď jím hýbal nebo jej ponechával v klidu. Nuže, a když nejrůznější kraje se 
spravují podle zásad, které se jim líbí, závisejíce pouze vojensky a finančně od vzdálené 
autority špatně zpravené o poměrech, dosti vrtošivé, není tu skutečné soudržnosti ani řádné 

                                                 
36 V původním textu bagauderies. Bagaudi byli galští venkované, vzbouřivší se r. 286 po Kr. za 
Diokleciana, pozn. překl. 
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amalgamace. To je pouze přibližné soustředění politických sil, chcete-li to tak nazvat; to není 
jednota.  
 
   Je tu ještě jedna podmínka nezbytná k tomu, aby se jednota dostavila a aby šlo všechno 
pravidelným chodem, jenž je tu to hlavní; tou podmínkou je, aby moc byla místně usedlá, aby 
byla vždy na určitém místě pohotově. Jen tak rozkazy se roznášejí snadno a čas, ten veliký a 
nepostradatelný činitel ve všem, co se vážného ve světě děje, může být počítán, měřen a 
použit bez marného plýtvání a bez velkého skrblení. A tato podmínka vždy chyběla císařské 
organizaci. Poukázal jsem již na to, že mnozí z představitelů státu hned od počátku opustili 
Řím a usídlili se buď na jižním konci Itálie, nebo na územích asijských nebo i na severu 
Galie, kdežto jiní cestovali neustále po celou dobu své vlády. Jaká tedy mohla být správa, 
když její úředníci nevěděli, kde by jistě zastihli svoji hlavu, z níž veškerá moc vycházela a 
jejíž rozkazy - a nic jiného než to - měli plnit? Pobýval-li císař trvale v Antiochii, bylo jistě 
třeba mnoho času, aby od něj dospěly rozkazy do Kadixu nebo do Trevíru anebo na ostrov 
Britský; nicméně přece jen jakž takž se dala stanovit podle toho správa vzdálených provincií. 
Ale když nějaký posel, vyšedší z Paříže pro rozkazy směrem na Antiochii se tam dověděl, že 
císař odejel do Alexandrie; a když tento zmocněnec dojel do tohoto města, vedla jej jiná 
císařova cesta do Neapole, a pak až snad za Rýn: v čem potom záležel ten jednotný charakter 
císařské organizace? Tvrdit něco podobného by bylo absurdností; císař musel ponechat 
iniciativě prefekta a jeho generálů volnost v jednání a také skutečně ji ponechal a z toho 
vyplývaly nejvážnější důsledky jak pro dobrou správu území, tak pro nejdůležitější otázky, na 
příklad otázku dědičnosti císařské. Když císař zemřel v Asii, jeho dědic se objevil právě v 
Ilyrii, v Africe nebo na ostrově Britském podle toho, ve které provincii se improvizoval 
suverénní vladař, umějící ke své věci připoutat více zájmů a jenž takto měl po ruce větší moc. 
Každý větší okrsek míval v hlavním městě svůj dvůr v malém měřítku, kde moc, i tak jak byla 
pouze propůjčená, se tvářila jako by byla mocí svrchovanou, vším vládnoucí, vykládající 
zákony a zabíhající až tak daleko, že zabavovala daně bez ohledu na státní pokladnu. 
Přiznávám, že někdy blesk smrtícího boha sjížděl občas na hlavy takových odvážlivců, ale ve 
většině případů po dlouhé době se dalo odpuštění přestupku přece jen vyprosit. Ostatně, 
nebývalo zvláštností, že úředník vzepřev se, poslal blesk zpět odkud přišel, prohlásil se sám 
císařem a ukázal, jak je směšnou ta vidina jednotnosti, která bez úspěchu chtěla obsáhnout a 
oplodnit poddaný svět jen pouhým ohromováním. Takto tedy nemohu nikterak souhlasit s 
tím, že se nyní vyžaduje tolik teoretických sympatií a tolik chvály pro dobu císařskou. 
Končím doznávaje, že nebyl-li režim zahájený Augustem sám o sobě ani krásný, ani plodný, 
ani chvályhodný, měl přece jen jednu velmi cennou výhodu: tu, že on pro přečetné národy, 
upadnuvší pod moc císařských orlů, byl jediným vůbec možným režimem. Všecko správní 
úsilí pro svěřené národy konal tento režim s rozumem a čestně. Ztroskotal. Nebyla to jeho 
chyba. Vina padniž na hlavy národů samých! 
  
   Odpouštím vládě, že vytvořila svoje náboženství z bezcenné teologické formule. Byla k 
tomu donucena tím, že bylo třeba zachovat nestrannost k tisíci různým vírám. To, že vláda 
odklidila z odvolacích soudů místní zákonodárství a nahradila je eklektickým právnictvím, 
jehož potrojná základna záležela z poddanosti, ateismu a přibližné rovnosti, budiž jí 
odpuštěno, protože se cítila nesena stejnou myšlenkou nivelizace. Podrobovala-li vláda svoje 
administrativní pochody rozvažování na složité vychozené váze, kymácející se mezi krutostí a 
změkčilostí, bylo to tím, že v poddaných davech nenašla pomoci, která by nějaký lepší režim 
byla podepřela. Nikde tu tedy nebylo ani nejmenší stopy po nějakém pochopení vážných úloh. 
Ovládaný lid nebyl ničím poután ke vladařům: možno-li pak tu nařknout vladaře z 
nemohoucnosti celého těla? Všecky ty jeho chyby, jeho neřesti, jeho slabosti, krutosti a 
útisky, mátožnosti a znovu ony zpitosti zuřivé panovačnosti, všechna nesmyslná úsilí o stržení 
nebeské klenby na zemi, aby byla podnožím trůnu oné moci, kterou nikdo nestačil představit 
si dostatečně velikou, dostatečně božskou, dostatečně zářivou, nemohoucí však při tom všem 
docílit dědičnosti všecka ta šílenství pocházela jenom z toho, že strašlivá rasová anarchie 
vládla této ztroskotané společnosti, složené z drtě národů. 
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   Ke znázornění této anarchie nestačí ani slova ani pomysl. Zkusme však přece jen udělat si o 
ní pojem, opakujíce (ve hrubých rysech pouze) si hlavní směsice, jimiž končila úpadková 
společnost asyrská, egyptská, řecká, keltická, karthaginská, etrurská a kolonizace Španěl, 
Galie a Ilyrie; protože ze vší této sutě bylo utvořeno římské císařství. Připomeňme si jen, že v 
každém z těch středisek, jež jsem tu právě vyjmenoval, bylo skoro nekonečné množství 
míšení. Neztrácejme ze zřetele, že byl-li výsledkem křížení bílého s černým typ chamitský, že 
semitská individualita nejstaršího ražení povstala z potrojného snoubení bílého s černým a 
ještě s bílým, z čehož pošlo plemeno zvláštní; že toto plemeno, přibírajíc další přínos buď 
živlu černého, nebo žlutého, nebo bílého se přetvořilo tam, kde tímto míšením bylo postiženo 
tak, že se vyvinuly nové kombinace. A tak do nekonečna; takovým způsobem, že lidstvo, 
podrobené takové měnlivosti kombinací, nemohlo už být děleno na urcité kategorie. Dělilo se 
teď jen na skupiny uložené nad sebou, jejichž pořádek se co chvíle přehazoval, a jež měníce 
neustále svoje utváření fyzické, mravní a svoje schopnosti, představovaly soubor jednotlivců, 
jež nemohl žádný společný cit jednotit a jimž jedině násilí mohlo ještě srovnat krok. Použil 
jsem slova „semitský“ pro císařskou dobu Říma. Tento výraz tu nebudiž brán ve smyslu 
označení té lidské odrůdy, jež vznikla z bývalého míšení chaldejsko-chamitského. Chtěl jsem 
jen označit, že v davech, rozptýlených s římským panstvím po všech krajích podřízených 
Césarům, většina lidí byla postižena bližším nebo vzdálenějším pokrevenstvím s černými 
plemeny a že obyvatelstvo říše představovalo v nekonečných odstupňováních kombinaci ne 
sice stejně hodnotnou, ale obdobnou jako byla fúze semitská. Bylo by nemožné nalézt 
dostatek jmen, jež by vyznačovala nespočetné odstíny skupin, majících každá svoji vlastní 
individualitu, kterou kombinovala nestabilnost svazků co chvíle s nějakou individualitou 
jinou. Nicméně, protože černý živel se vyskytoval u větší hojnosti ve většině splodin 
takovýchto křížení, u některé ze základních vlastností lidu tmavé pleti převládaly v tomto 
světě a víme, že nepřesahují-li vlivy černé jisté hranice a jsou-li spárovány s vlohami bílými, 
jsou dobré pro vývoj umění a k intelektuálnímu zdokonalení sociálního života, ač jeví se 
nepříznivými pro trvalost vážného života sociálního. 
  
   Ale tato směska plemen nejen že konečně znemožňovala řádnou vládu, ona k tomu ještě 
ničila hlavní pudy a vlohy, z nichž jedině stálost státních institucí může vzejít i a tento neřád 
napadal i jiným způsobem ještě normální zdraví sociálního tělesa, dávaje vznik celé spoustě 
jednotlivců, obdařených často převelikou silou a působících neblahým vlivem na skupinový 
celek, jehož částmi takoví jednotlivci byli. Jak by společnost mohla být klidná a usedlá, když 
každým okamžikem nějakou kombinací etnických prvkú stále putujících a se přelévajících 
mohly být vytvořeny buď nahoře, nebo uprostřed, nebo dole - a nejspíše dole, protože tam 
bývá nejvíce místa pro nahodilá párování - individuality, rodící se v plné zbroji schopností tak 
mocných, že byly s to působit - a to vždy v jiném směru a smyslu - na sousedy a současníky? 
  
   V dobách, kdy plemena se kombinují harmonicky, talentovaní muži se více odrážejí jsouce 
vzácnější a jsou vzácnější proto, že vyšedše ze stejnorodé tvárlivé hmoty, mohou jen 
reprodukovat schopnosti a city, jež kolkolem nich jsou rozesety a tak se tedy neodlišují od 
schopností okolních lidí; liší se arci větší hojností svých obyčejných dobrých vlastností. 
Takovíto lidé bývají skutečně velicí a poněvadž jejich vyšší schopnost záležívá v lepším 
rozpoznávání přirozených cest lidu je obklopujícího, tu je lid chápe, jde za nimi a dávají 
podnět ne ke skvělým frázím, ne ani vždy k mimořádným výkonům nebo bravurním 
kouskům, ale k věcem užitečným pro jejich skupinu. Výsledek takovéto důvěrné a dokonalé 
shody etnického genia vyššího člověka s geniem plemene jež vede, se projevuje tím, že  je-li 
národ ještě ve věku hrdinském - takový náčelník splývá později pro letopisce s lidem nebo 
spíše lid s náčelníkem.37 Tak se mluvívá o Herkulovi Tyrském samotném, aniž se uvádějí 
společníci jeho na tažení a obráceně zase ve velkých stěhováních se zapomínává jméno 

                                                 
37 Tak řecké zkazky mluvívají o činech Herkulových beze zmínky o jeho druzích a náčelníci 
různých stěhovavých národů bývají jen zosobněním pojmů samých: Lech a Čech podle 
pověstí vedli výpravy Čechů, Swab výpravu Švábů (Schwaben), Saxneat výpravu Sasů, Frank 
Franků atd. (Šafařík, Slawische Altertümer, sv. I, str. 235.) 
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vojvody a pamatuje se jenom název vedeného davu. Později, když už rozjasnivší se světlo 
dějin takové zmatky znemožňuje, bývá dost pracné rozlišit mezi skutky a úspěchy 
znamenitého mocnáře to, co je jeho osobním dílem a co náleží inteligenci jeho národa. 
  
   V takových případech bývá velmi nesnadné být velikým člověkem, protože není prostředku, 
kterým by se člověk stal „zvláštním“. Stejnorodost krve se tomu staví na odpor a k tomu, aby 
se někdo odlišoval od všednosti lidu, bývá třeba nikoli být jinakým způsobem utvářen, nýbrž 
právě naopak, při stejné podobě převyšovat všecky jeho míry. Není-li takový muž velmi 
veliký, tratí se více či méně v davu a zase naopak, prostřednosti nebývají v takovém 
stejnorodém prostředí patrny, protože vlastně jenom reprodukují všeobecné okolní zjevy. A 
tak znamenití lidé zůstávají osamoceni jako vysokokmenné a urostlé stromy v podrostu. 
Potomstvo, objevujíc je už z dálky podle jejich nesmírných vzrůstů, je doceňuje spíše nežli 
jim podobné z dob, kdy velečetné a špatně zamalgamované etnické principy dávají vznik 
individuální mohoucnosti pro úplně jiné činy. 
  
   V těchto posledních případech může být někdo prohlášen velikým nejen tehdy, když má 
vyšší schopnosti. Tu není vůbec nějaké všední a prostřední úrovně; davy nemají jednolitý 
způsob jednání a cítění. Proto takový muž se proslaví tím, že buď se chopil vyhraněné stránky 
soudobých potřeb nebo že pochopil svou dobu obráceně. V prvém případě poznávám Césara; 
ve druhém Syllu nebo Juliana. Potom, u příležitosti etnické situace hodně složité se vyvinují 
myriády odstínů v lůně pudů a schopností lidských; z každé z těch skupin masu tvořících 
vyjde nějaká vyšší veličina (osobnost). Při homogenním stavu býval počet znamenitých lidí 
neveliký; zde v lůně společnosti, utvořené z nestejných členů, vypadne tento počet ihned 
náhle velmi značný, pestrý na tisíc různých způsobů, a to od válečníka, který pošinuje hranici 
státu až po vrzala, který vyloudí z houslí dva tóny dosud vzpurné, a celé legie lidí se stávají 
věhlasnými. Celá tato sebranka se vyšvihne nad lidový dav stále kvasící a stále jím cloumajíc 
jednou vpravo, po druhé vlevo, zneužívá jeho osudně získané nezpůsobilosti k rozpoznávání 
pravdy, i když pravdu má nad sebou, a způsobí nepřetržité bujení příčin nepořádku. Marně se 
vážní vzdělanci namáhají čeliti zlu; buď se zdusí v zápase nebo jen s nadlidskou námahou 
jsou s to vybudovat zatímnou hráz. Sotva odejdou od své práce, proud se rozpoutá a odplaví 
jejich dílo.  
 
   V semitském Římě nechyběly velkolepé povahy. Tiberius věděl, mohl a činil. Vespasianus, 
Mark-Aurelius, Trajanus, Hadrian napočítal bych jich celou četu těchto Césarů hodných 
císařského purpuru - všichni i s velikým Septimem Severem shledali, že nemohou vyléčit 
nezhojitelné zlo, jež hryže nesoudržný dav, nemající ani sklonů ani určitých pudů, vzpurný 
proti usměrnění k nějakému cíli a přitom hladovící po nějaké směrnici. Tento dav příliš 
pitomý, než aby něco chápal sám od sebe, a ostatně otrávený úspěchem ničemných koryfeů 
nízkého původu, kteří udělavše si napřed obecenstvo, pak stranu, došli k cíli, jak se nebi 
zalíbilo, mnozí ke znamenitým úřadům, většina pak k bohaté hojnosti donašečů a jen trochu 
příliš málo se jich dostalo na popraviště. 
  
   Skutečně, abych se vyjádřil výrazem starého keltického zpěvu, jedna jediná nutnost 
připouští pro vojska jen jeden druh organizace, totiž hierarchické třídění a poslušnost. Pokud 
vojsko existuje, dlužno mu ponechat bez váhání toto neproměnné pravidlo, ať si etnický stav 
společností je jakýkoli. Ostatek politického organizmu může býti jakkoli sporný. Neboť 
jednoho dne vojsko se objeví jako jediná zdravá část národa a tedy část jednající. To jest, že 
po mnohých zmítáních, výkřicích, nářcích, vítězných zpěvích udušených pod troskami 
zákonné budovy, která stále budována, znovu se hroutí, konečně vojsko překryje zbytek tak, 
že se budou moci zástupy vmyslit do statného mládí, kdy nejrůznější funkce se sjednocují na 
stejných hlavách, když lid je vojsko a vojsko je lid. Není tu arci k čemu si blahopřát - k 
tomuto zdánlivému rozpuku uprostřed schátralosti; protože vojsko jsouc lepší než ostatek 
národa, má tu za úkol držet a zdržovat i napřimovat nikoli nepřátele vlasti, nýbrž svoje 
vzpurné údy, totiž lidový dav. 
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   V římské říši legie byly takto jediným spásným prostředkem, bránícím civilizaci, aby se 
neutopila příliš rychle v neustálých záchvatech, jak je podával a vymezoval rasový nelad. Jen 
z těchto legií se brávali správní úředníci nejlepší jakosti, generálové schopní udržeti pořádek, 
potlačit vzpoury, bránit hranice, krátce ti generálové byli semeništěm, z nějž vycházeli 
císařové, většinou jistě významní spíše charakterem nebo nadáním nežli důstojností. Příčiny 
toho lze se snadno domyslit. Vyšedše skoro všichni z nižších řad vojenských, postupovali pro 
nějakou výbornou vlastnost stupeň od stupně, překonali nějakým šťastným úsilím obecnou 
úroveň a vzneseni až do okolí nejvyššího a čestného stupně, prve než na něj vstoupili se 
poměnili co do sil se soupeři sobě rovnými a vyšli vítězně z tohoto utkání. Bývaly i výjimky z 
tohoto pravidla; ale díváme-li se na seznam císařů, potvrzuje to, co jsem uvedl. 
  
   Vojsko tedy bylo nejen posledním útočištěm, jedinou pochodní, duší společnosti, ono ještě 
k tomu dodávalo nejvyšší vůdce a obyčejně je dávalo dobré. Znamenitým, věčně platným 
principem, na němž všecka vojenská organizace spočívá, principem to, který konečně je 
pouze nedokonalým napodobením obdivuhodného pořádku, vyplývajícího ze 
stejnorodosti plemen, vojsko vždy obracelo k obecnému prospěchu svoje dobré 
vlastnosti a udržovalo činnost druhých užitečným způsobem vlivem discipliny a řádu. 
Ale v oboru civilní správy to bylo zcela jiné: tam to tak uspokojivé nebylo. Tam zcela 
ledajaký člověk, jejž nahodilé skupení etnických principů nahromadivší se v jeho rodině 
vytvořilo o něco vyšším než býval jeho otec a než sousedé, začal pracovat v úzkém a 
sobeckém smyslu bez ohledu na sociální dobro. Literární povolání bývala přirozeně oním 
doupětem, kde se krčívaly takovéto ctižádostivosti, poněvadž tam k upoutání pozornosti a k 
rozhoupání světa stačí kus papíru, trocha inkoustu a něco studií. V silné společnosti se 
spisovatel nebo řečník uplatní jen když je skutečně znamenitý. Nikdo by se nepozostavoval za 
obyčejných dob, aby poslouchal nějakou půtku, protože každý má již o věci svůj úsudek a žije 
v atmosféře takové nebo onaké, ale vždycky řádné. Ale není tomu tak v dobách degenerace. 
Lidé, nevědoucí co si myslet, v co věřit, čemu se divit, rádi propůjčí sluch každému, kdo na ně 
zavolá a líbí se ne snad to, co takový ohlupovač povídá, nýbrž to, jak to povídá, a 
nerozhoduje, říká-li to dobře, nýbrž podává-li to nějakým novým způsobem, a nejen novým, 
nýbrž pitvorným a ne ještě vždy bizarní stačí, musí to být něco nečekaného. Takže proto, 
abychom dostali uznání o schopnostech, není třeba schopností vůbec, stačí jen tvrdit, že je 

máme, jen když máme co činit s lidmi duchem chudými, ztrnulými, zvrhlými a otupělými. 
 
   V Římě od staletí po příkladu puchřícího Řecka v době semitské kariéra každého 
mladého nemajetného a bezradného člověka počínala tím, že se stal gramatikem. Toto 
povolání spočívalo v tom, že se skládaly verše pro bohatce, že se pořádaly veřejné přednášky, 
že se psaly různé písemnosti pro soukromníky, žádosti, memoranda pro kurii, to jest pro 
prefekty provinciální. Odvážní se spustili i na posměšné listy, vystavujíce se arci nebezpečí, 
že jednou jejich hřbet a jejich múza uzří nevlídnost některého neliterárního soudu. Mnohem 
více však se jich stalo udavači a donašeči. Většina těchto gramatiků vedla život po způsobu 
Encolpa a Ascylta, zpustlých to hrdinů Petroniova románu. Bylo je vídati ve veřejných 
lázních a kvákající pod sloupořadími v domech osob jež dávaly večeře a ještě pravidelněji ve 
vykřičených domech, v nichž bývali pravidelnými hosty a uvaděči. Vedli život vrtošivý a 
nestoudný, jejž moderní eufemismus nazývá život artistů a bohémů. Vtírali se do zámožných 
rodin jako domácí učitelé a tam nedávali svým žákům právě nejlepší mravní naučení. Později 
ti, kteří nezůstali při tomto počátečním stadiu své životní dráhy, ti šťastnější a 
schopnější se stávali profesory či patentovanými rétory v některé obci.  
 
   Pak se naparovali jako úředníci a svými poznámkami rozmnožovali tisíce komentářů ke 
klasickým spisovatelům. Z takových vycházívali prostí pedanti; ti se oženili a měli svoje 
místo mezi měšťanstvem. Ale většina jich se neprobila do těchto pracných a záviděníhodných 
míst, třebaže skromných; bylo třeba žít dále mimo třídy sociální. Pokud jde o advokáty, ničím 
se nelišili od lidí tohoto povolání všech dob a ve všech zemích. Ti, kteří se vyznamenávali 
skvělostí slova nebo důkladností svého vědění, přecházeli ze zastrčených tribun soudních na 
významná místa a mohli se ucházet o skvělé úřady pretorské. Nejeden hrdina mezi nimi 
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začínával. Ostatní se živili procesováním a plnili basiliky sofismem a vtipařením. Avšak 
advokátština, profesorské povolání, pamfletářství netáhlo tak dekadentní literátský dav, 
jako povolání filosofické. Co do mravů už se nerozeznávaly ani filosofické školy: filosof, to 
byl člověk, který nosil vous, mošnu a plášť „po řecku“38. I když se narodil někde v zapadlých 
horách Mauretanie, byl takovému mudrci nezbytný plášť „po řecku“. Takový oděv dodával 
dokonale úspěšně vzhledu, který přitahoval úctu a obdiv milovníků filosofie. Jinak takto byli 
platonikové, pyrrhonikové, stoikové, cynikové. Pod všemi portiky městských domů se 
vykládaly nauky Prokla, Frontona, anebo spíše ještě jejich komentátorů, o kterých už dnes nic 
nevíme a kteří tehdy bývali v módě; nemnoho záležívalo na tom, co se vykládalo. Šlo o to 
umět zabavit lenošivé, získat obdiv měšťana, opovržení vojáka. Většinou tito filosofové 
bývali ateisti a hlásávali nauky, které k ateismu vedly, nebo kamsi blízko. Někteří, obdaření 
zcela mimořádnou výmluvností, konečně se zalíbili velikým osobnostem a žijíce na jejich 
náklad, působili podle jejich rozhodnutí nebo podle jejich svědomí. Mnozí z nich hlásavší 
zprvu, že není boha, neshledávajíce svoje řemeslo dosti výnosným, hlásali Isidu, nebo se stali 
kněžími Mithry, nebo sloužili jiným asiatským božstvům, jež objevili tváříce se jako by je 
byli vynalezli. Ve vznešených vrstvách přišlo do obliby zaplavovat přebývajícími vlnami 
pověrečné pocty modly ještě včera neznámé, a to od té doby, kdy pravidelné náboženství bylo 
módou zlehčeno stejně jako národní tradice. Všichni tito filosofové, všichni ti učenci, ti 
semitizovaní rétoři bývali pravidelně duchaplní lidé. Ve svém nitru mívali potajmu nějakou 
soustavu, podle které by se dalo regenerovat tělo společnosti; ale mrzutou náhodou, jež 
ochromovala všecko, bylo tu tolik názorů, kolik hlav takovým způsobem, že zástupy, o 
jejichž nápravě životního pořádku se stále snilo, se nořily i s těmi mysliteli do 
nerozmotatelného zmatku. 
  
   Potom, přirozený to důsledek úpadku etnických sil a nervového vysílení silných plemen, 
literární a umělecké vlohy a schopnosti upadaly den ze dne. Poetové se znovu chápali toho, co 
už pověděli a zopakovali staří. Brzy svrchované talenty se omezily na pouhé napodobení 
formy, a to na napodobení co možno důsledné toho nebo onoho klasika. Byli pak u vytržení 
nad centony. Tím se poetické zaměstnání stávalo svízelnějším. Palma úspěchu náležívala 
tomu, kdo dovedl sestavit co nejvíce veršů v hemistichu podle vzoru Vergila nebo Lukaina. 
Po divadlech už dávno ani potuchy. Druhdy mimové sesadili komedii; akrobatové, gladiátoři, 
kohouti, dostihy a závodní vozy umlčely mimy. Malířství a sochařství stihl týž osud; tato 
umění degradovala. Z obecenstva, jež nemělo myšlenek a nápadů, nevzcházeli žádní 
umělci. Do kterého druhu spisování se utekla poslední jiskra původní tvorby literární? Do 
dějepisectví. Nejlépe dějiny psali vojáci. Vojáci jmenovitě redigovali dějiny Augustovy. 
Mimo dějiny a mimo tábory byli ještě také spisovatelé geniální, vysokého vzletu, nadšení 
duchem nadlidským, osvícení jasem, který není s této země: byli to Církevní Otcové. Bude se 
snad podle děl těchto velikých mužů usuzovat, že přes všecko to co předcházelo, byla ještě 
pevná a poctivá srdce v říši. Kdo by to popíral? Nemluvil jsem o jednotlivcích, nýbrž o 
davech. Jistě že v těchto záplavách bídnosti tu byly ještě, tonouce ve propastech, ctnosti 
krásné a vzácné inteligence. Nahodilé shody rozptýlených etnických prvků vytvořily, jak jsem 
již prve uvedl, ve značném počtu muže úctyhodné svou uceleností, svými vrozenými i 
vypěstovanými talenty. Byli někteří v senátě, jiné bylo možno nalézt pod suknicí legionářů a i 
byli na dvoře. Biskupství, služby basilikální, mnišská shromáždění jich živila přemnoho a 
ostatně čety mučedníků potvrzovaly, že Sodoma ještě hostila s dostatek spravedlivých. 
 
   Nikterak neodporuji této samozřejmosti; ale ptám se k čemu tolik ctnosti, tolik obětavosti, 
tolik genia mělo sloužiti tělu té společnosti. Mohly jenom na minutku zabránit jeho 
trouchnivění? Nemohly; nejušlechtilejší duchové neobracejí davy k dobru, nedávají mu srdce. 
Připomínal-li snad sv. Jan Zlatoústý nebo Hilarius svým vrstevníkům lásku k vlasti, byla to 
láska k vlasti nebeské; nemyslili na bídnou zemi, po které šlapaly jejich sandály. Jistě se 

                                                 
38 Všimněme si tohoto nadčasového tvrzení. Dnešní požidovštělá dekadence prošla pramalou 
obmněnou životního stylu. (snad namísto pláště „po řecku“ se nosí černý kaftan, vous, boty 
„martensky“ a tlustá židovská kniha v podpaždí), pozn. vydavatele 
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mohlo vypočítat mnoho ctnostných lidí, kteří přesvědčeni o své bezmocnosti, buď žili jak se 
dalo, umějíce se době přizpůsobit, nebo, a to byli ti nejprodchnutější, nechavše svět 
propadnouti jeho zchátralosti, šli se naučit od heroické praxe katolické církve a z ticha pouště 
prostředek, kterak se vymanit bez slabosti ze společnosti zachvácené snětivostí. Ještě také 
vojsko bylo útočištěm pro tyto zjitřené duše, kde mravní čest se ještě zachovávala pod 
bratrskou egidou vojenské cti. Tam se nalezlo mnoho moudrých lidí, kteří s přílbou na hlavě, 
s mečem po boku a s kopím v ruce šli v četách, ničeho neželíce nastavit hrdlo noži obětnímu. 
  
   Také co je směšnějšího než názor, arci posvěcený, který svádí pád antické civilizace na 
vpád severských barbarů! Ti nešťastní barbaři jsou líčeni, kterak se objevují v 5. století 
jako horečná strašidla, vrhající se jako vyhladovělí vlci na obdivuhodnou římskou 
organizaci, ji trhají jen aby trhali, boří aby bořili, ničí ji aby byly rozvaliny. Ale i když 
uznáme správným - skutečnost to právě tak mylná jako je obecně připouštěna - že Germáni 
měli ony divé pudy, rozhodně tu v tomto 5. století bylo tolik nepořádku, že jej víc nenadělali. 
Všecko už tu bylo v tomto způsobu; sama od sebe odklidila římská společnost, co druhdy 
bývalo její slávou. Její otupělosti se nic nerovnalo, jen snad její nemohoucnost. Z 
užitkářského genia Etrusků a Kimbrů italických, ze živé a vřelé fantasie Semitů nezůstalo 
Římu nežli budovatelské umění pro nevkusné pomníky a velké stavby a umění opakovat 
umělce jako brebentíci stařec to, co druhdy bylo vynalezeno. Místo spisovatelů a sochařů 
znali pouze pedanty a zedníky, takže barbarství tu nemělo co by mohlo udusit z toho prostého 
důvodu, že talenty, geniové, elegantní mravy, vše to již dávno zmizelo. Co byl tělesně a 
duševně Říman 3. a 4. století? Člověk prostředního vzrůstu, slabé konstrukce, 
nevzhledný, pravidelně snědý, mající v žilách trochu krve každé z nejhorších ras; 
pokládaje se za prvého muže Všehomíra byl na důkaz toho drzý, byl patolízalský, 
nevědomý, zlodějský, zpustlý, schopný prodat svou sestru, dceru i vlastní ženu, svou zem 
i svého vladaře, bojící se nade všecko chudoby, útrap, námahy a smrti. Ostatně 
nepochybující, že zeměkoule i se svým doprovodem planet byla stvořena jen pro něj. 
 
    Co byl ten barbar vůči této opovrženíhodné bytosti? Muž s plavými vlasy, s pletí 
bílou, širokých plecí, veliký postavou, mohutný Jako Alcid, odvážný jako Theseus, 
obratný, ničeho na světě se nebojící a smrtí z toho nejméně. Takovýto Leviatan mělo všem 
pojmy - správné či nesprávné, na tom tak nezáleží - ale rozumné a inteligentní, jež vyžadovaly 
rozvoj a vývoj. Ve svém národním životě si živil ducha šťavami přísného a vytříbeného 
náboženství, moudrou politikou a slavnými dějinami. Jsa přemýšlivý pochopil, že Římská 
civilizace byla bohatší než civilisace jeho a hleděl vybádat proč. Nebylo to ono rámusivé 
děcko, jak se to obvykle mínívá, nýbrž mladík čilý, dobře vědoucí o svých skutečných 
zájmech, vědoucí kudy na to, aby dobře viděl, cítil, srovnával, usuzoval a svobodně volil 
lepší. Když marnivý a bídný Říman stavěl svoji darebnost proti bystrému soupeři-barbarovi, 
kdo tu rozhodl o vítězství? Jistě pěst toho druhého. Tato pěst,  padající jako železná hmota na 
leb ubohého synovce Remova, jej ponaučila, na kterou stranu teď přešla síla. Nu a kterak se 
pomstil zdeptaný Říman? Plakal a křičel předem do budoucích staletí, aby ona pomstila 
civilizaci v jeho osobě utlačovanou. Ubohý červík! Podobal se vrstevníkům Vergila a 
Augusta asi tak jako Shylock králi Šalomounovi.  
 
   Říman lhal a ti, kteří v moderním světě z nenávisti k našemu germánskému původu39 a k 
vladařským důsledkům ve středověku tato šizuňství doplňují, nebyli o nic pravdomilovnější. 
Ani zdaleka neniče civilisaci, severský člověk zachoval, co z ní ještě zbylo. Ničeho 
neopominul, aby ten trošek zrestauroval a aby mu dodal lesku. Jen jeho inteligentní pečlivostí 
byly nám antické zbytky předány a jen jeho zvláštní smysl a jeho osobní důmysl nás naučil, 
jak z nich vytěžit svoji kulturu. Bez něj bychom nebyli ničím. Ale jeho služby nezačínají 
teprve zde. Úplně odlišně od Attily, nevrhaje se jako slepý pustošící proud na kvetoucí 
společnost, byl již po pět set let jedinou podporou této společnosti den ode dne schátralejší a 
zuboženější. Kdyby nebylo bývalo jeho ochrany, jeho paže, jeho vladařských vloh, byla by již 

                                                 
39 Gobineau se tu vztahuje na Francii, pozn. překl. 
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ve druhém století po Kristu upadla do toho bídného stavu, do kterého ji uvrhnul Alarich, když 
vykopnul ze směšného trůnu zaostalce, který se tam zbytečně naparoval. Bez severských 
barbarů semitský Řím by nebyl mohl udržet imperialistickou formu, s níž trval a padal, 
protože by byl nikdy nemohl vytvořit to vojsko moc a sílu udržující; severský barbar mu 
dodával panovníky, dával mu správce a tu a tam ještě dovedl zanítit nějaký ten paprsek, který 
ozařoval jeho hrdé stáří. 
 
Řekneme-li všechno, ničeho nepřepínajíce, tedy vše co znal dobrého Řím císařský, pocházelo 
z pramene germánského. Tato pravda jde tak daleko, že nejlepší pracovníci říše, nejzdatnější 
řemeslníci - to lze tvrditi - byli oni létové barbarští, kolonizovaní v převelikém počtu v Galii a 
ve všech severských provinciích.40 Když konečně gotické národy přišly vykonávat tělesně 
moc, jež od staletí vlastně jejich krajanům a jejich špatně pořímanštělým dětem náležívala, 
byli oni proto vinni nějakou bídáckou revolucí? Nikoli; tyto národy prostě česaly plody 
spravedlivě uzralé jejich přičiněním, uchované jejich prací, jež římské kříženectví příliš 
nechávalo kazit. Uchopení moci Germánstvem bylo oprávněným skutkem příznivé nutnosti. 
Odedávna nervově slabá demokracie existovala jen tím, že dávala neustále neomezenou moc 
do rukou vojska. Takovýto prostředek, když již obecný úpadek byl příliš veliký, konečně 
nestačoval. Tehdy Bůh, aby spasil Církev a Civilizaci, dal starému světu ne už snad jen četu, 
nýbrž opatrovnické národy. Takováto nová plemena, podchycujíce jej a širokýma, svýma 
rukama jej hnětouce, zmladily jej jako byl zmlazen Æson.41 Není ničeho slavnějšího v 
letopisech lidstva než úloha, kterou měli severští národové; ale dlužno se pozastavit, abychom 
se ještě posledně porozhlédli a shledali, co nové sjednocení etnických živlů starého západního 
světa ve veliké pánvi římanství dalo světu nového, než budeme jak se patří zevrubně 
charakterisovat tuto úlohu, než ukážeme kterak nesprávné je uzavírat římskou společnost 
(politickou) dnem velikých vpádů, protože ještě dlouho žila pod ægidou přemožitelů říše. Jest 
se nám tu tedy ptát, zda římský kolonista dovedl takovým způsobem předělat to, co mu bylo 
odkázáno civilizacemi předchozími, že by z toho byl vypěstoval principy až dotud neznámé a 
skládající úhrnně co bychom měli právo nazývat civilizací římskou. 
 
   Sotva jsme si položili tuto otázku, již se před námi otevírají široké výhledy a obzory, širé 
nivy, nesmírné jako spolu spojená území, jež se tu zraku naskytují. Všecky ty plochy jsou 
pusté. Řím, nemaje původního vlastního plemene, nikdy také nezplodil nějaké původní vlastní 
myšlenky. Asyrie měla svůj vlastní ráz a svoji pečeť; Egypt, Řecko, Indie a Čína také. 
Peršané kdysi odhalili svoje principy svým ovládaným národům mečem. Keltové, italští 
domorodci, Etruskové mívali také svůj vlastní civilizační rodinný majeteček, opravdu sice 
nezářný, málo budící obdiv, ale přece jenom skutečný, důkladný, kladného druhu a 
charakteristický. 
  
   Řím si přtahal domů kousky, drobty, hadérky všech výtvorů okolních, když již tyto výtvory 
byly sestárlé, zašpiněné, ošuntělé, skorem už odložené. On ve svých zdech nezřídil snad 
nějaký atelier na předělávky civilizací, kde by vyšším duchem byl vytvářel díla nesoucí jeho 
vlastní pečeť duševní, ale uspořádal jen skladiště cetek, do kterého nakupíl všechno, co 
snadno nakradl nemohoucnému stáří národů své doby. Velkolepý jsa Řím, jak se jevil oproti 
malosti svého okolí, nebyl nikdy dost velkolepým, aby vytvořil něco původního, i kdyby šlo 
jen o pouhé povšechné dorozumění. Ba ani to nikdy nezkusil. V různých krajích ponechal 
náboženství, mravy, zákony, politická zřízení skoro tak jak je našel, spokojuje se vykleštit to, 
co by bylo mohlo být nepohodlným vladařské kontrole, kterou si hodlal - z nezbytnosti - 

                                                 
40 Podle Grimma (Deutsche Rechtsaltertümer, str. 305 a násl.) létové tvořili zprostředkující třídu mezi 
svobodníky a otroky. Šafařík, sv. I pozn. 1, je považuje za původní potomky Lettů nebo Litvanů. 
Německé slovo Leute podle Thierryho by bylo z toho odvozeno. 
41 Æson byl zbaven svým příbuzným trůnu. Prostřednictvím svého syna Iasona, jejž potajmu 
vychovával Kentaur Cheiron, znovu se jej domohl; na tuto obdobu (ten Cheiron = severští národové) 
tu naráží autor. pozn. překl. 
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zachovat. Jediné touto pohnutkou veden, Řím přece jen někdy musil být vážněji nedůsledný 
proti svému zvyku nečinné snášelivosti. 
  
   Rozsah (zvětšeného) římského panství podmiňoval novou situaci a nové povinnosti. Tož 
tedy na tomto území volky nevolky Řím měl projevit svoje státnické umění. Bylo malé. 
Vynalezl toho velmi málo; dělal to tak jako zahradník přistřihující keře a oranžovníky tak, 
aby jim dodal jistých vnějších tvarů, nestaraje se ani v nejmenším o přírodní zákony, jež růst 
těchto stromů řídí.  
 
   Zvláštní činnost Říma tvořilo civilní právo a veřejná správa. Nevím, do jaké míry by bylo 
možno při omezování na tyto dvě speciality vypěstovat opravdové výsledky civilizační v 
širším smyslu slova. Zákon je pouze psaným projevem mravů. Je to pouze jeden z hlavních 
produktů civilizace, ale není to civilizace sama. Zákony neobohacují ani hmotně ani 
intelektuálně společnost; zákon jen rovná užívání síly a jeho celá zásluha je ta, že zlepšuje 
rozvrh a vydávání sil; síly nevytváří. Tato definice je nepopiratelná u jednolitých národů. 
Nicméně dlužno přiznat; že tato definice se neprojevuje způsobem dostatečně jasným, 
bezprostředně patrným právě v individuálním případě římském. Přísně vzato, když prvky 
tohoto římského zákoníku byly nasbírány u celého množství věkovitých a tedy zkušených 
národů, měly vykazovat moudrost univerzálnější nežli obsahoval kterýkoli jednotlivý takový 
zákon a z takovéhoto teoretického konstatování pouhé možnosti jsme - nepřihlížejíce blíže - 
sváděni k závěru, že se to vše uskutečnilo v římském zákoně. To je názor dnes běžně 
uznávaný. Tento názor připouští velmi lehkovážně, že císařské právo vyplývá z pojmu 
abstraktní rovnosti nesouvisící nikterak s tradicionálním vlivem, což je předpokladem 
opravdu neodůvodněným a libovolným. Filosofie práva římského tak jako každá filosofie 
byla pořízena dodatečně, aby se na případ hodila. Jmenovitě se do ní dostaly pojmy naprosto 
cizí antické době, jež by velmi překvapily ony zákonodárce, k jejichž dílům se poutají. 
  
   Třebaže jsou prameny římského práva velmi četné, nejsou nekonečné a jsou i positivní. 
Analytické nauky měly na ně vliv; ale poněvadž tyto nauky byly jen výronem ducha 
italického nebo imaginace řecké, nemohly do nich vnést nic zásadně povšechného. 
Křesťanství nebylo zákonodárci vystiženo, protože význačným charakterem jejich díla je 
náboženská lhostejnost. Jistě podobný námět je jedním z nejantipatičtějších přirozeným 
snahám církve a ona to také dosvědčila způsobem, jímž římské právo zreformovala, 
vytvořivši z něj právo kanonické. Řím, jsa si cizincem sám ve svých vlastních zdech, mohl 
míti vždy - a to od počátku - pouze a jen zákony vypůjčené. V celém jeho prvotném období 
bylo jeho zákonodárství jen obděláváno podle zákonodárství Lacia a když vešlo v platnost 
Dvanáct desek, aby vše bylo v souhlasu s obyvatelstvem již složitým, byla v nich zaochována 
některá ustanovení a vymezení starší, podepřená dostatečnou dávkou článků nasbíraných v 
zákoníku velkého Řecka. Ale to by bylo ještě neuspokojilo potřeby národa měnícího se 
každým okamžikem co do povahy i záměrů. Přistěhovalci hojní ve Městě nechtěli mít tuto 
komplikaci decemvirů, cizí v celku nebo v částech jejich národním představám o právu. Staří 
obyvatelé, kteří zase nemohli pozměnit svoje zákony se stejnou rychlostí jako nemohli 
pozměniti svoji krev, ustanovili zvláštního úředníka, aby rovnal spory mezi cizinci a Římany 
a spory cizinců mezi sebou. Tento úředník, tento prætor peregrinus měl vysloveně uloženo za 
povinnost čerpat svoji moudrost jinde než na Dvanácti deskách.  
 
   Někteří spisovatelé, klamajíce se přízní, kterou požívala v poslédních dobách republiky 
hodnost občana římského mezi podrobenými národy mysleli, že tomu tak bývalo vždy a 
jmenovitě nesprávně to předpokládali pro doby dřívější. To je vážný blud. Ústupek práva 
latinského nebo italického nebyl původně znakem poníženosti, ponechaným na národech 
poražených. Naopak, to byl akt diktovaný opatrnou zdrželivostí vůči národům, kteří sice se 
chtěli podrobit nadvládě římské, ale nikoli římské soustavě právnické. Tyto národy trvaly na 
svých zvycích. Byly jim ponechány a prætor peregrinus měl rozsuzovat jejich občany ve 
Městě usídlené nemaje za poslání, aby nechávaje stranou místní zákony, vyšťárával někde ve 
své mysli nějaký fantastický ideál spravedlivé rovnoprávnosti, nýbrž měl tak, jak jen dovedl, 
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použít toho, co znal z principů positivního práva obvyklého u Italiků, Afrikánů, Španělů, 
Galů, předstupujících na ochranu svých práv před soudnou stolici. 
    
   A skutečně, kdyby byl takový úředník při rozsuzování rozhodoval podle svého důmyslu, byl 
by jej ten důmysl odkázal na svědomí. Nu, a když byl Římanem, měl pojmy o pravém a 
nepravém podle své země. Byl by rozumoval jako Říman a docela běžně by byl použil 
pravidel Dvanácti desek, nejkrásnějších to práv na zeměkouli podle jeho názoru. A právě to 
mu bylo zakázáno. Byl tu jen proto, aby rozsudky podle nich nevynášel. Byl tedy přirozeně 
nucen někde získat myšlenky svých souzenců, studovat je, srovnávat je vzájemně, oceňovat, a 
z takovéhoto šetření vytěžit pro sebe oficiální přesvědčení, které pak se pro něj stávalo 
právem přirozeným, právem lidským, jus gentium. Ale tato směska positivních nauk podobně 
vykombinovaná pouhým jednotlivcem, jenž je dnes úředníkem, zítra nickou, neměla v sobě 
ničeho přesvědčivě a patrně spravedlivého ani pravdivého. Také se to měnilo s tím, kdo to 
vykládal a podle toho jak který druh práv znal. 
 
   Když ta římská směs byla na svém vrcholu, tu důvodně byla nemilá ta skrovná pohyblivost. 
Žádalo se od prætora peregrini, aby soudil podle ustálených pravidel; a aby taková pravidla 
byla získána, odhodlali se tehdy k jedinému prostředku připustitelnému: dali se do studia, 
doplňování, sestavování všech zákoníků, jichž se mohli dopídit a tak bylo zplozeno 
zákonodárství neoriginální, úplně podobné míšeneckým a vypotřebovaným plemenům, jež 
bylo povoláno rozsuzovat, jež ode všeho mělo trochu, ale tu trochu nerozhodnou, nejistou, 
sotva rozpoznatelnou - a jež v takovémto stavu právě se dobře hodilo této souborné 
společnosti - takže úplně udusilo zbytek sabinského ducha, jenž ještě tkvěl na Dvanácti 
deskách, vstřebalo z něj co ještě mohl zachovat - jistě nemnoho - a rozprostřelo svoje 
kralování na všechny strany, až ke koncovým bodům, v nichž přestávaly římské silnice u 
posledních vojenských hlídek. 
  
   Ale, odpoví mi někteří, zapomínáte na nejvyšší chválu, které si římské právo zasluhuje: na 
jeho univerzálnost! Co to má znamenat? Bylo univerzálním v říši římské, to ano. Souhlasím i 
s tím, že bývalo a že ještě je u veliké vážnosti u národů romanizovaných všech dob. Ale mimo 
tento okruh nikdy nikomu ani nenapadlo připustit je. Tehdy, když vládlo ve vší nádheře pod 
římskými orly, nikdy se nedostalo přes hranice. Germáni je prakticky prováděli, dokonce je 
ochraňovali u svých poddaných, ale nikdy je nepřijali. Ve velké části nynější Evropy i v 
Americe se studovalo, ale nepřijímá se. Že někde v nějaké škole některý doktor se mu 
obdivuje, to je dosti sporná věc; ale na tisících místech, v Anglii, ve Švýcarech, ve mnohých 
krajích Německa mravy se mu příčí. A ani ve Francii a v ltalii je nepřijímají bez pronikavých 
předělávek. To není psaný rozum, jak se nadutě tvrdívalo, nýbrž to je rozum jedné doby a na 
jednom místě, rozsáhlém sice, ale ne tak rozsáhlém jako zeměkoule. Jeto speciální moudrost 
shluku lidí, ale rozhodně ne většiny lidstva; zkrátka je to místní právo tak jako byla všecka 
práva doposud. 
 
   Právě tak jako nebylo ani stopy po něčem národnostním v právnictví, právě tak nebylo nic 
národního ani ve veřejné správě, jak už jsem jinde ukázal, a to, co se nyní hanívá zcela 
důvodně na moderních říších asiatských, totiž ona úplná lhostejnost k poddanému, který 
nezná svého vladaře, a kterého zas ten jeho vladař znává jen tehdy, když jde vybírat daně 
nebo sbírat vojáky, ta úplná lhostejnost bývala i ve starém Římě republikánském i císařském 
v úplně stejném stupni. Hierarchie úředníků a jejich způsob jednání bývaly zcela stejné, jen o 
nějaké to znáníčko tu bývalo více despotismu nežli ho bývalo v Persii, modelu to, jejž 
napodobovali Římané častěji nežli se říkávalo. Ostatně veřejná administrace stejně jako 
civilní soudnictví v praxi byly podřízeny mravním pojmům obecně zavedeným. Na těchto 
oborech poznáváme nejlépe, kterak říše Césarů byla vzdálena od vymyšlení nebo propagování 
něčeho, co by před ní nebylo bývalo. 
  
   Slušný římský člověk, jak už jsem pravil, jistě býval nejednou vzácným fénixem. Ve všech 
sociálních situacích bývalo na sklonku císařství hojně krásných a ušlechtilých charakterů, z 
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přirozeného popudu toužících po dobru a přejících si, aby je konali. Ale poctivý člověk v 
každé společnosti cílí k jistému zvláštnímu ideálu, vytvořenému tou civilizací, mezi níž 
vyrostl a žil. Ctnostný Ind, dokonalý Číňan, Athénaň dobrých mravů jsou typy, které se sobě 
budou podobati vůlí dobře činit a tak jako rozličné třídy a rozličná povolání mívají rozličné 
úkoly, které se někdy vylučují, právě tak lidský tvor je všude ovládán podle prostředí, v němž 
se zdržuje a žije teorií, jež tu je dříve než jeho snaha po dokonalosti, než jeho vytoužený cíl. 
Tomuto zákonu byl podroben i římský svět tak jako ostatní světy; jako ony, měl i on svůj 
ideál dobra. Zpytujme, a dívejme se, obsahoval-li onen nějaký nový princip námi hledaný a 
jenž až posud stále nám unikal. 
  
   Bohužel je to s tím stejně jako když šlo o zákonodárství; vidíme tu jen nauky vypůjčené a 
přistřižené. Stejně tak jako většina filosofie pocházela od Řeků a vyvíjela se hlavně ve směru 
stoickém - dogmatu v podstatě i při všech svých dobrých vlastnostech hrubém a neplodném - 
jen pod vlivem krve kelticko-italické, právě tak ctnosti sabinské postupně semitizované 
obsahovaly jen to, co bývalo známo prvým plemenům evropským. Ani ten nejslušnější člověk 
neviděl nic špatného v tom, když se zbavoval svého potomstva. Byl by považoval za 
nejhloupější pošetilost a bláznovství dělat nebo jen myslet něco takového, jako je krásná 
myšlenka sebezapírání, tvořící základ morálky germánské a rytířské, z níž tolik i křesťanství 
vytěžilo. Ať se dívám sebe upřeněji, nevidím nikde v římské společnosti vývoj ani jedné 
myšlenky mravní, ani jediného citu, jejichž původ bych nemohl nalézt v minulosti; ať již to je 
v drsnosti domorodců nebo v užitkářské kultuře Etrusků, nebo ve složité rafinovanosti 
semitizovaných Řeků, nebo v oduševnělé krvežíznivosti Karthaga a Španělska. 
  
   Úkolem Říma tedy nebylo dát světu nějaký výkvět novinek. Nesmírná moc, jež byla 
soustředěna v jeho rukách, nepřinesla tedy žádného zlepšení; ba naopak. Ale chceme-li 
mluviti o rozptýlení pojmů a víry, tu dlužno načít jinou melodii. Řím po této stránce 
vyvinoval činnost zcela zvláštní. Jediní snad Semité a Číňané mu mohli upírat prvenství. Nic 
pravdivějšího, nic patrnějšího. Jestliže Řím neosvěcoval, nezvětšoval trsy lidstva, padlé do 
jeho oblasti, on zato uspíšil jejich amalgamaci. Řekl jsem již důvody; jež jsou mi na závadu 
ke chvále podobného výsledku: jednou-li ještě na něj ukazuji, je to znamení, že jsem dalek 
toho; abych se skláněl před majestátem římského jména. 
  
   Tento majestát, tato velikost, ty žily jen z vstřebání sil všech starověkých národů. Chumel 
dodělávajících těl nebo již ducha vydechších, čerpal svou sílu na dlouhé a trápné pouti z toho, 
co nejvíce potíral, ze svého protinožce, z barbarství, abych použil jeho výrazu. Přijměme, 
libo-li, toto jméno, i urážlivý úmysl, jenž s ním souvisí. Nechme římskou chátru nadnášet se 
na jejích podnožích; nic to nemění na pravdě, že tou měrou, jak to ochranné barbarství 
zvětšovalo svou činnost a svůj vliv, tou měrou vidíme vyrážet z půdy a konečně i převládat 
pojmy, jejichž zárodek nikdy se nevyskytoval ve starém západním světě, ani mezi učenými 
spoluobčany Periklea, ani ve zříceninách Asyrie, aniž u prvních Keltů. 
  
   Tato činnost barbarstva začala poměrně brzy a potrvala dlouho. A právě tak, jako býval Řím 
etrurský, Řím italický, Řím semitský, právě tak měl být a také skutečně byl i Řím germánský. 


