
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hrabě de Gobineau  
 

O nerovnosti lidských plemen 
 

 
 

POZNÁMKY A PŘÍLOHY 
 

 
 
 
 
 

Podle IV. vydání knihy: Essai sur l´inégalité des races humaines par le comte de Gobineau. 
Librairie de Paris Firmin Didot et Cie., Imprimeurs-Éditeurs, 1855 

 
Zkrácený překlad z francouzštiny pořídil a poznámkami zaopatřil  F. X. Lánský. 

  
Roku 1942 vydalo nakladatelství Orbis, Praha. 

 
 

Jako svůj sedmý  PDF  tisk samizdatové edice Národ vydala roku 2008 Staročeská společnost  
ve spolupráci s Bratrstvem (bratrstvi.tk) 



 1 

F. X. LÁNSKÝ 
 

1942 
 

SLOVO K PŘEKLADU 
 
   Francouzský text díla obsahuje různá místa, jež byla zajímavá jen pro francouzského 
čtenáře padesátých let minulého století a zevrubné poukazy k odborné literatuře před r. 1850. 
Jsou tu i některé výpady proti ubohému sociálnímu stavu tehdejší Francie (např. co se týká 
obecného školního vzdělání ve srovnání s poměry v Indii atd.) a i delší úvahy o otázkách, jež 
dnes už nikoho nezajímají (např. o budoucnosti Panamského půplavu a poměrů na něm).  
 
   Autor, věřící katolík, se zabývá na mnohých místech subtilnostmi víry a významem Zjevení. 
Geologické otázky posuzuje podle tehdy platné teorie Cuviera. Na některých stránkách dost 
dlouze polemizuje s Guizotem a W. von Humboldtem, jindy s M. Ritterem stran Herodota, 
zabývá se i soustavou Fourriera a Proudhona, nebo dobře kritizuje tehdejší návrhy lorda Cliva 
na dobytí Číny.  
 
   Při diskusi otázek lingvistických se zabývá zevrubněji než je k řešení otázky třeba třemi 
původními nářečími románskými ve Francii. Podobně popisuje zevrubně osudy Parthenonu. 
Někde vypráví orientální pohádku pro zpestření, jindy tone ve chvále hudby, jež tehdy v 
letech padesátých bývala v oblibě. Zabývá se i vychovatelskými soustavami v Evropě.  
 
   Autor je typickým konzervativcem, proto podceňuje tehdejší technický pokrok srovnávaje 
jeho účelové stavby a konstrukce se stavbami věnovanými kultu a neprospěšnými lidstvu atd.  
 
   Pro stručnost a s účelem na potřebu dnešního čtenářstva byly podrobné poukazy na 
odbornou literaturu1 vynechány a podobně všechna místa jež by neměla věcného zájmu a 
nesouvisí s řešenými otázkami. Také vynechány některé zevrubné lingvistické výklady, jež 
nemají významu pro čtenáře neznalého starých orientálních jazyků.  
 
   Zajisté neubude dílu na ceně tímto zkrácením textu, jenž jinak i bez vynechaných míst 
zůstává spojitým a plynulým. Ten čtenář, který by se zevrubně chtěl věcí zabývat odborně, 
zajisté sáhne k těm vydáním francouzským, v nichž poznámky i vynechané odstavce jsou 
uvedeny. 
 
   Beze změny a bez poznámek ponechána místa, vztahující se na tehdejší poměry americké 
(kdy ještě žily některé zbytky posledních kmenů rudošských) a úvahy vztahující se na ltalii 
ještě nesjednocenou, i na tehdejší poměry jiných států.  
 
   Z předmluvy ke 2. vydání podáno všechno, co bylo podstatné. V ní promlouvá autor ke 
čtenáři krátce před koncem svého života. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 individuálně uváděny jen odkazy k P. J. Šafaříkovi, pozn. vydavatele 
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HRABĚ DE GOBINEAU 
 

1855 
 

Z PŘEDMLUVY KE DRUHÉMU VYDÁNÍ 
 

   Tato kniha byla uveřejněna po prvé roku 1853 (sv. I. a II.). Poslední dva svazky (III. a IV.) 
jsou z r. 1855. V nynějším vydání nebyla změněna ani řádka. Ne, že by v mezidobí nebyly 
bývaly znamenité práce prohloubily mnohou podrobnost. Ale žádná z pravd, jež jsem uvedl, 
nebyla otřesena a mám proto pravdu za takovou, jakou jsem ji shledal. Druhdy o lidských 
plemenech byly pouze nesmělé domněnky. Cítilo se, že dlužno probrat se do hloubky, má-li 
se odkrýt ještě nezjištěná základna dějin a cítilo se, že v tomto pořadí poznatků tak málo 
zpracovaných, pod těmito temnými záhadami se asi přijde v jistých hloubkách na rozlehlý 
celistvý blok, nad nímž se postupně položí základy, potom vystaví zdi, zkrátka vybuduje se 
celý společenský rozvoj těch lidských davů, jejichž celek dnes tvoří mozaiku našich národů ... 
  
   I když se váhalo, kráčelo se přece jen kupředu, objevy se hromadily a jejich hlasy se 
zdvihaly žádajíce, aby se mluvilo rozumně. Zeměpis vyprávělo tom, co se před jeho očima 
jevilo; sbírky se plnily novými typy lidskými. Antické dějiny byly lépe studovány, tajemství 
Asie byla zjevnější, tradice americké se staly přístupnějšími jako nikdy před tím a vše to 
hlásalo důležitost plemen. Bylo nutno rozhodnout se a začít s řešením otázky tak, jak, 
skutečně je ...  
 
   Napsal jsem tedy knihu, jejíž druhé vydání předkládám. Od té doby, co vyšla, vyskytlo se 
mnoho diskuzí o ní. Méně potírány byly její principy než použití těchto principů a zvláště než 
závěry. Přivrženci neomezeného pokroku jí byly nepřízniví. Nicméně spisovatelé, kteří nejsou 
ani katolíci ani pozitivisté, a kteří dnes mají slavnou pověst, přijali potichu celé odstavce do 
svých spisů. 
  
   Jedna z hlavních myšlenek, tohoto díla je veliký vliv rasových míšení, jinak řečeno 
manželství mezi různými plemeny. Tento postřeh byl vytknut poprvé, a po prvé po stránce 
sociální zdůrazněny výsledky i přednesena zásada, že jakou hodnotu má míšení, takovou 
hodnotu má potomstvo tohoto míšení a že pokroky nebo úpadky společností jsou jen účinky 
tohoto sbližování ras. Z toho byla odvozena teorie selektivní, tak slavně vybudovaná 
Darwinem a ještě více jeho žáky. Mnozí jiní udali za svoje vlastní pravdy, co opsali ode mne, 
přiměsujíce do toho, jak to šlo, myšlenky, jež nyní jsou v oblibě. 
 
   Nechávám tedy svoji knihu tak, jak jsem ji napsal a nezměním na ní vůbec nic. To je výklad 
soustavy, je to výraz pravdy, jež mi je tak jasná a tak nepochybná, jako v době, kdy jsem ji po 
prvé hlásal. Pokroky dějepisných znalostí nezměnily moje názory v žádném směru a v žádné 
míře. Moje někdejší přesvědčení jsou mými přesvědčeními dnešními, nevyklonila se ani 
vpravo, ani vlevo, nýbrž zůstala stejná, jako když vytryskla, když poprvé jsem je poznal. To, 
co přibylo na faktech objevených jim nikteral, neškodí. Podrobnosti se rozmnožily a to je mi 
milé. Nic nezměnily na hotových mých zjištěních. Uspokojuje mne, že svědectví, jež přináší 
zkušenost, ještě více dokázala skutečnost nerovnosti ras. 
  
   Přiznávám se, že bych mohl být v pokušení připojit svoje veto k tolika ostatním, jež se 
zdvihla proti darwinismu. Nezapomněl jsem však, že moje kniha není knihou polemickou. 
Jejím účelem je hlásat pravdu a nikoli vypovídat bludům válku. Tak tedy odolám bojovnému 
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pokušení. Prolo také se budu mít na pozoru, abych bojoval proti domnělému prohloubení té 
učenosti, která pode jménem prehistorických studií jen ve světě dělá mnoho hlasného hluku ... 
  
   Ještě jedenkrát ponechávám tyto stránky takové, jaké jsem je napsal v době, kdy nauka, 
kterou obsahují, vystoupila z mého ducha, jako když ptáče zdvíhá hlavu ze svého hnízda a 
hledá cestu v prostoru, jenž nemá konce. Moje teorie byla co byla, se svými slabinami a se 
svou silou, se svou přesností a svými omyly, podobna v tom všem předtuchám člověka. 
Pokračuje ve svém rozmachu. Nepokusím se ani zhacovat ani prodlužovat její křídla, a ještě 
méně usměrňovat její let. Kdo by mi zaručil, že bych ji dnes řídil lépe a obzvláště, že bych 
dostihl do vyššího stánku pravdy? To, co jsem přesně domyslel, to myslím i dále a nemám 
proto důvodu něco na tom měnit. 
  
   Tato kniha také je základem všeho, co jsem mohl činit a co budu v budoucnu činit. Začal 
jsem ji takřka ve svém dětství. To je výraz citů, se kterými jsem se zrodil. Byl jsem žádostiv 
od prvního dne, co jsem přemýšlel (a začal jsem přemýšlet záhy) najít objasnění své vlastní 
přirozenosti. Mocně jsa uchvácen zásadou: „Poznej sebe sama!“ měl jsem za to, že se nemohu 
poznat bez znalosti prostředí, v němž jsem vyrůstal, a jež mne částečně k sobě přitahovalo 
vášnivou a něžnou sympatií, zčásti se mi ošklivilo a plnilo mne nenávistí, opovržením a 
hrůzou. Učinil jsem tedy, co mi bylo možné, abych vnikl co nejlépe do rozboru toho, co se 
nazývá zbytečně povšechným způsobem „druh lidský“ a z tohoto studia jsem se naučil to, co 
zde podávám.   
 
 
 

HRABĚ DE GOBINEAU 
 

1855 
 

POVŠECHNÝ  ZÁVĚR 
 

   Lidské dějiny jsou podobné nesmírnému plátnu. Země je stavem, na kterém je napjato. 
Tkalci, toť neúnavných století řady. Tito řemeslníci se zrodili jen proto, aby ihned se chopili 
člunku a provlékali jej hbitě nitěmi osnovy; teprve v den smrti jej odkládají. A tak pod těmito 
přepilnými prsty roste tkanina do šířky i délky. 
  
   Tato tkanina není jednobarevná; ani není co do druhu vlákna jednostejná. Nikoli střízlivá 
Pallas Athene rozhodovala jaký vzorek tu volit; ten vzorek spíše připomíná metody textilních 
umělců kašmírských. Křiklavé pestrosti a podivné zákruty se tu komplikují neustále s 
nejnečekanějšími vrtochy a jen takovými rozmanitostmi a bohatstvími se stalo, že proti všem 
zásadám dobrého vkusu toto dílo co do velikosti nemající sobě rovného, nemá také sobě 
rovného co do krásy. 
 
   Obě spodní odrůdy našeho lidského rodu, totiž plemeno černé a žluté jsou hrubým vnitřním 
vláknem z bavlny a vlny, jež podružné čeledě bílého rodu zjemňují, povlékajíce je 
hedvábným útkem, kdežto skupina arijská, vplétajíc svoje velejemné předivo do tohoto celku 
na místech, kde se vyskytují ušlechtilá pokolení, dodává jim svými stříbrnými a zlatými 
arabeskami skvělého vzhledu. 
 
   Historie je takto jednotným celkem a přemnoho nepravidelností lze zahrnout do 
povšechných pravidel, jen když oko a duch přestanou s bezmyšlenkovou zarytostí utkvívat na 
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osamocených bodech a sledují ochotně celek, sbírají v něm události podobné, srovnávají je 
vzájemně a. odvozují přísné závěry z věcí lépe prostudovaných a lépe od základu 
pochopených; ale lidský rozum je tak slabý, že hned zjednodušuje vědy jakmile se k nim 
přibližuje, což pravidelně znamená pro ně zmrzačení a úbytě; také lidský rozum je i zbavuje 
toho, co překáží jeho slabosti a co ji přivádí na scestí a teprve když je znetvořil pro oko 
bystřejší než oko jeho, teprve pak je shledává pěknými proto, že jsou mu snadné a přístupné; 
ale zbaveny byvše takto svých pokladů, vydaly přečasto již jenom neživotné paběrky. Sotva si 
to kdo uvědomuje. Historie není jinak založena než ostatní vědy. Zdánlivě se jeví jako celek 
složený z tisíce různorodých prvků, jež pod mnohonásobnou spletí skrývají nebo zastírají 
kořen, táhnoucí se do velikých hloubek. Odklidíme-li to, co mate zrak, vrhneme snad poněkud 
více jasu na dochované trosky; tím se však také zároveň bezpodmínečně mění úplně rozměry 
a i vzájemné poměry důležitosti jednotlivých částí, a pak už se nikdy nepochopí skutečný 
smysl celku. 
 
   Aby se odpomohlo této chorobě, jež postihuje neplodností každou vědu, je nutné se 
odhodlat a vzdát se podobných běžných prostředků a přijmout úkol jak tu je, s jeho vrozenými 
nesnázemi. Když rozhodnu vše se tak učinit se napřed omezíme (ničeho neopomíjejíce) na 
hledání hlavních zdrojů námětu, objevíme hnedle s jistotou, že tyto zdroje, z nichž tryskají 
jevy naší pozornosti hodné jsou tři: Prvním zdrojem je lidská činorodost sama o sobě, druhým 
zdrojem je zřízení politických středisek, třetím zdrojem, nejvlivnějším, který oba ostatní 
oživuje, je projev určitého druhu sociální existence. Doplníme-li tyto tři zdroje pohybu a 
proměny vzájemným prolínáním společností, budou povšechné obrysy práce načrtnuty. 
Dějiny se svými příčinami, se svými vzpruhami a hlavními výsledky budou takto uzavřeny v 
širokém okruhu a budeme moci pak přikročit k zevrubnému rozboru jednotlivých podrobností 
bez obav, že jsme si připravili neopatrným rozpitváním nevyhnutelnou žeň omylů, jež z 
každého jiného postupu vyplývá.  
 
   Činorodost lidská sama o sobě se vyjadřuje vynalézavosti inteligence a rušným životem 
vášní. Pozorování této práce a jejích dramatických výsledků zabírá úplně a výlučně pozornost 
všech obyčejných mysliteltt. Ti jenom neustále vidí, jak jejich zpytovaaý tvor se zmítá, jak 
ustupuje nebo vzdoruje svým vášním, jak je moudře řídí nebo zapadá do jejich dravého 
proudu.  
 
   Veškerá lidská úsilí působí jen v poměrně úzce vymezeném oboru. Představme si 
nejmocnějšího člověka, nejosvícenějšího, nejenergičtějšího: nikdy tu délka jeho paže nic 
neznamená. I když vzbudíte v hlavě Césarově nejvyšší myšlenky, nikdy neobsáhnou 
zeměkouli. Díla těchto myšlenek, omezená na určitá místa, postihnou nejvýše několik málo 
předmětlt; ovlivní v určité době jen jedno ohnisko nebo nejvýše několik málo ohnisek 
politických. V očích současníků je to velmi mnoho; pro dějiny však z toho vycházejí jen 
mizivě malé výsledky. Pravím mizivě malé, protože ještě za života jejich tvůrců vidíme jak 
většina jich bledne a následující pokolení marně hledá nějaké stopy po nich. Pozorujme nej 
širší oblasti, jež kdy byly kterému skvělému vladaři odevzdány v moc, ať už jsou to nesmírná 
dobytá území Makedoňana nebo nádherné státy onoho španělského monarchy, nad nimiž 
slunce nikdy nezapadávalo. Co učinila vůle Alexandrova? Co vytvořila vůle Karla Pátého? 
Aniž vypočítávám jednotlivá neodvislá hnutí jejich génia, která sjednotila tolik vladařských 
žezel v rukách: těchto velikých lidí a dovolila onomu méně šťastnému jich shromáždit více, 
nežli jich dobyl, vidíme, že podstata jejich úkolu spočívala konec konců v tom, že byli 
poslušnými vedoucími nebo osamělými protivníky oněch davů, o kterých se předpokládalo, 
že jsou poddány jejich moci. Ale ať byla moc jejich jakákoli, vždy jí dlužno přiznat, že její 
svrchovanou zásluhou se snesla na putující lidstvo ta sympatie, kterou obraz čistě neosobních 
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vývojů nikdy by nebyl vzbudil. V nejvyšším prostředí, v oboru věcí nehmotných se hýbou 
činné síly, principy životobudné stále komunikující jak s jednotlivcem, tak s davy, jejichž 
příslušné inteligence, obsahujíce něj aké částečky shodné s povahou oněch sil, jsou od 
věčnosti tak přizpúsobeny a připraveny, aby mohly jejich popud přijmout.  
 
   Tyto aktivní síly, tyto principy životorodé, nebo chcete-li je pojímat pod konkretní ideou, 
tato duše, zůstavší až posud nezjevná a bezejmenná, má být dána do pořadí kosmických 
působidel prvého řádu. Plní v nehmatatelném světě tyže úkoly jako elektřina a magnetismus 
vyvozují na jiných místech vesmíru a tak jako tyto oba vlivy se dá zjistit svými úkony nebo 
správněji některými ze svých úkonů, leč nedá se postihnout, popsat, odhadnout sama o sobě 
ve své abstraktní povaze a ve své celistvosti. 
 
   Nic nedokazuje, že by to byla emanace člověka a politických těles. Zdánlivě žije jimi, ale 
jistě žije pro ně. Míra, mohutnost a zdraví civilizací jsou zároveň i měrou a zdravím této duše; 
pozorujeme-li však, že právě v dobách, kdy civilizace klesají v soumrak, duše dostihuje svého 
nejvyššího rozvoje a vzmachu u některých jednotlivců a u některých národů, budeme náchylni 
mít za to, že může být srovnávána s dýchatelnou atmosférou, jež v plánu stvořitelském má jen 
potud význam a zdůvodnění, pokud ta společnost, kterou obaluje a oživuje, má žít; že taková 
atmosféra-duše je této společnosti cizí a neniternou věcí a že taková společnost hyne zředěním 
atmosféry přes veškeru zásobu vzduchu, kterou by ještě mohla mít, jehož zdroj však zanikl. 
  
   Znamenité projevy této veliké duše pocházejí z podvojného základu, jejž jsem jinde nazval 
mužským a ženským. Pamatujeme, že jsem ostatně měl na mysli při volbě těchto pojmenování 
jednak subjektivní postoj, jednak objektivní schopnost, bez jakéhokoli vztahu svrchovanosti 
jednoho z těch ohnisek nad druhým. Odtud se duše rozlévá ve dvou proudech různých jakostí 
až do nejmenších částeček, až do posledních molekul sociálního souboru, jejž její neustálý tok 
řídí, a to jsou ony dva póly, k nimž střídavě oba proudy tíhnou a od nichž se vzdalují. 
  
   Existence společnosti je v prvé řadě účinkem nezávislým od člověka, jenž ji nemůže ani 
vytvořit ani zabránit; nemůže tedy za její bytí člověk odpovídat. Nemá tedy žádného vztahu 
ke mravnosti. Společnost sama o sobě není tedy ani ctnostná ani neřestná; není také ani 
moudrá ani nemoudrá, ona prostě tu je, trvá. Události, které její vytvoření podmiňují, 
nevyvolává ani člověk ani je neurčuje národ. Společnost zahaluje svoje národy jako nebe 
zahaluje zemi a toto nebe, jež výpary močálů ani ohnivé sloupy sopek nedostihují, je ve své 
klidné nádheře dokonalým obrazem těch společností, jež jejich obsah nemohl rozetřásti svým 
chvěním, jakkoli ony samy tento svůj obsah (svoje národy), třebaže nepostřehnutelně, ale 
přece jen neodolatelně podrobují všem svým vlivům. 
  
   Společnosti dávají národům jejich existenční způsoby. Uzavírají je do hranic, jež ony, 
zotročeny, nemohou překročit. Ony jim diktují prvky jejich zákonů, ony ponoukají jejich vůli, 
usměrňují jejich záliby a lásky, ony uchlácholují jejich záští a určují kým mají pohrdat. Vždy 
podřízeny rasovým vlivům, vytvářejí lokální slávy tímto přímo působícím prostředkem; týmž 
způsobem zasévají símě národních neštěstí a pak, v určený den strhují vítěze i poraženého na 
stejný svah a pouze nový etnický zásah tu může zabránit, aby oba nesletěli v hlubinu. 
  
   A tak jako pevně drží společnosti národy, právě tak drží i jednotlivce. Ponechávajíce jim - a 
po této veledůležité stránce není výjimek a výhrad - zásluhy mravnosti regulují při tom formy, 
předělávají, hnětou jistým zpúsobem jejich mozky ve chvíli zradu a určujíc jim jisté cesty, 
zabraňují jim jiné, nedovolujíce ani aby pozahlédli jejich výchozy. 
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   Tedy, nežli se začíná psát historie nějaké země, a když byl pojat úmysl vyložit problémy 
jichž při takové úloze bývá plno, je nezbytné pohružovat se do hloubky, bádat, zpytovat, znát 
dobře zdroj a povahu společnosti, jejíž součástí je taková popisovaná země. Dlužno studovat 
prvky, z nichž se skládá, obměny, jimž byla podrobena, příčiny takových obměn, výsledný 
rasový stav, jenž vznikl z míšení, k nimž se odhodlala. 
 
   Zařídíme se tedy na pozitivní půdě, v níž tkví kořeny našeho námětu. Uvidíme, jak samy od 
sebe dostávají výhony, jak nasazují plody a nesou ovoce. Ježto etnické kombinace nejsou 
vesměs všude stejně na zemi rozvrženy, bude třeba výzkum upravit případ od případu a 
kontrolovat přísně objevy; tím přísněji, čím více se budeme blížit předmětu vyšetřovanému. 
Zde je nutné mít veškeré úsilí ducha, všecky pomůcky paměti, veškerou nedůvěřivou 
prozíravost. Námaha za námahou právě jen stačí. Jde o to, aby byla uvedena historie do 
pořadí věd přírodních, jde o to, aby opřením jen o pojmy způsobilé jí byla dána nutná 
přesnost, jíž se vyznačují vědy této třídy. Kromě toho bude nutno vybavit ji ze vlivu zaujatého 
právnictví, jehož politické strany dějiny ovlivňují.  
   Odlákat múzu minulosti z pochybných a klikatých pěšinek a převést její vůz na širokou a 
rovnou cestu předem už vypravenou a vybavenou stanicemi neznamená, že by se tím mělo 
něco ubírat na majestátnosti jejího postoje; spíše se tím dodá váhy jejím radám. Až se zbaví 
různých běd, prohlásí, že nesmiřitelné příčiny podobných událostí, vznášejíce se převysoko 
nad jakýmkoli účastenstvím lidí, nezajímají polemiku politických stran. Řekne pak, jaké 
střetnutí nepřemožitelných motivů jim dalo zrod, aniž kdo si při tom zaslouží chvály nebo 
hany. Rozliší, co věda může jen konstatovat od toho, čeho spravedlnost se má chopit. 
  
   Z jejího trůnu pak skanou neodvolatelné soudy a ponaučení pro dobrá svědomí. - Aby 
letopisům lidským byl sdělen takovýto duch, tento postoj a takovýto nezvyklý dosah, je už na 
čase, aby se změnil způsob, jakým dějiny jsou sepisovány vstoupením do dolu pravdy, jejž 
tolikerá úsilí právě otevřela. Bezdůvodné nedůvěřování by nemohlo nikterak omluvit nějaké 
váhání. 
 
   První počtáři, kteří ponahlédli do algebry, jsouce zlekáni hlubinami, jichž propadliště jim 
zjevovala, jí dali nadpřirozené vlastnosti a z nejpřísnější vědy udělali tak skořápku 
nejpošetilejších fantasií. Takovéto vidinářství po jistou dobu učinilo matematiku rozumným 
lidem podezřelou; potom studium prorazilo skořápku a zmocnilo se jádra. 
  
   První přírodovědci, kteří zpozorovali zkameněliny mořských živočichů na vrcholcích hor, 
ihned se oddali šíření různých výmyslů Jejich nástupci, odmítajíce sny, učinili z geologie 
počátek výkladu tří přírodních říší. Není už dovoleno vyvracet, co ona tvrdí. S etnologií je to 
stejné jako s algebrou nebo vědami přírodními. Jsouc házena jedněmi do stejného pytle s 
pitomými nápady filantropickými, je odmítána druhými. Je pravda, že etnologie je mladá 
věda. Nicméně přece jen má věk prvého žvatlání již za sebou. Je již tak pokročilá, že může 
posloužit větším počtem bezpečných demonstrací, na nichž možno budovat se vší jistotou. 
Každý den jí přináší bohaté příspěvky. Sotva je stačí třídit. Dej Bůh, aby nebylo jiných 
překážek než nával příspěvků. Ale hromadí se překážky jiného druhu. Odmítá se přiznat jí 
jasně její pravou povahu a tím také se stává, že se s ní nezachází jak by se slušelo. V podstatě 
je etnologie kořenem a životem historie. Oddělovati ji od dějin je libovolné násilnictví na 
škodu dějin. Připusťme ji tedy všude tam, kde pobírá historie svůj desátek. 
  
   Neodvracejme ji příliš od positivních prací předkládajíce jí otázky, o nichž není dost jisté, 
zda lidský duch má schopnost proniknout jejich temnoty. Mezi takové otázky náleží otázka 
jednotnosti nebo pomnožnosti prvotných typů lidských. Vyšetřování v této příčině dosud 
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málo uspokojila ty, kteří se tím zabývali. Chybí jí tolik prvků k řešení, že se zdá být spíše 
určena k bavení ducha než ke cvičení a rozjasnění úsudku a sotva ji lze považovat za předmět 
vědeckého badání. Spíše nežli se s ní ztrácet v beznadějných sněních, bude lepší pokud nic 
nového se neobjeví, ponechat ji stranou všech vážných prací nebo jí mezi nimi přiznat jen 
velmi podřadné místo. Důležité je jedině konstatovat až do jaké míry odrůdy jsou organické a 
kde je mezi nimi dělítko. Kdyby nějaké příčiny mohly přivodit aby různé typy splynuly, 
kdyby například změnou potravy a podnebí se běloch mohl stát negrem a negr mongolem, tu 
by celý druh lidský, vyšlý od milionů úplně rozdílných otců, mohl být prohlášen bez váhání 
za jednopůvodný, poněvadž má takový hlavní a skutečně praktický rys.  
 
   Když oproti tomu odrůdy jsou vtěsnány do jejich nynějších uspořádání takovým způsobem, 
že jsou neschopny tratit na svém rozlišovacím charakteru jinak nežli pářením s jedinci jiné 
odrůdy a když žádný vliv, ať vnější nebo vnitřní není s to je přeměnit v jejich hlavních 
částech; když konečně mají svoje fysické a mravní zvláštnosti permanentní - a o tom 
pochybnosti není - skončeme krátce toto lehkovážné mluvení a prohlašme tento výsledek jako 
přísný a jedině užitečný důsledek: I kdyby věčně rozlišné odrůdy lidské byly zrozeny z 
jediného páru lidí, žijí podle zákona mnohotvárnosti typů a jejich praprvotná jednopůvodnost 
nemá na jejich osudy ani nejmenšího vlivu. Takto, aby se vyhovělo důstojně rozhodnému 
požadavku vědy vyspělé do mužného květu, dlužno se omezovat a řídit výzkumy jen k cílům 
dostupným a odmítnout ostatní. A nyní postavivše se do středu pravé historie, historie vážné a 
ne fantastické, do historie setkané ze skutečností a ne jenom z ilusí a názorů, zkoušejme ještě 
naposled v celkových hmotách ne to, co myslíme, že by mohlo být, ale to co z jistých věd 
naše oči vidí, co naše uši slyší a naše ruce hmatají. 
  
   V úplně praprvotné době života celého druhu, v údobí, jež předcházelo tomu, co nejstarší 
letopisy vyprávějí, objevujeme, postavivše se v duchu na výšiny Altaje, tři nesmírné shluky 
lidstva, hemžící se, každý složený z rozličných odstínů, jež jsou vytvořeny z větve bílé v 
končinách prostírajících se západně od horstva; na severovýchodě jsou vytvořeny ze žlutých 
hord přicházejících z Ameriky; na jihu z kmenů černých, majících svoje hlavní ohnisko ve 
vzdálených oblastech afrických. Odrůda bílá, snad méně četná nežli obě její sestry, ostatně 
nadaná bojovnou čilostí, kterou bohužel i sama proti sobě obracívá a jež ji oslabuje, je 
jiskrou celého lidského rodu. 
 
   Toto ušlechtilé plémě jsouc puzeno zoufalým a nakupeným úsilím žlutých skřetů se hne, 
překypí přes hranice svých zemí na straně jižní a jeho, kmeny jdoucí jako přední stráže 
vpadnou doprostřed davů temné pleti, tam se roztrhnou v trosky a začínají se míchat se živly, 
jež kolem nich proudí. Tyto živly kolem proudící jsou antipatické, přihroublé a ubídněné; leč 
povolnost živlu, který se tu o ně uchází, je konečně zaujme. Bílé plémě jim sděluje, všude kde 
jich dostihuje, něco ze svých vlastností, nebo aspoň je zbavuje jisté části jejich chyb; 
obzvláště jim dodává schopnost sbalovat a sdružovat se a brzy místo skupiny rodin 
nevzdělaných kmenů a nepřátel stále se proucích o půdu, aniž z toho co užitečného mají, 
rozprostírá se tu míšenecké plémě od krajin, bakterských až ke Gedrosii k zálivu Perskému a 
Arabskému, daleko ještě za jezera núbická, proniká až k neznámým zeměpisným šířkám 
střední Afriky, táhne se podél pobřeží Syrt až za ně, přechází sloupy Herkulovy, a na celé této 
rozloze odrůda temné pleti míšením různě zasažená, tu pohlcujíc, jinde jsouc sama 
pohlcována, ale hlavně pozměňujíc bílé obyvatelstvo, a jsouc sama jím ovlivňována, tratí 
svou čistotu a některé ze svých původních rysů, Odtud pocházejí některé vlohy sociální; které 
se nyní projevují na nejodlehlejších částech afrického světa. Vše to jsou jen vzdálené 
výsledky dávných svazků s bělochy. Tyto vlohy jsou slabé, nesouvislé, nesmělé jako bylo 
pouto samo skoro nepostřehnutelné. 
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   Za těchto prvých vpádů, když se na africké straně vyvinovali mulati, podobné přeměny 
probíhaly na paloostrově indickém a stávaly se složitými za Gangem, a více ještě za 
Brahmaputrou, přecházejíce z lidu černého na hordy žluté, přišedší zatím, více nebo méně 
čisté, do těchto krajin. Skutečně Finové se rozmnožili na pobřeží moře Čínského aniž 
způsobili ještě nějaké vážné přemísťování bílých národů do nitra pevniny. Jim bylo snazší 
prolnout do nižšího plemene a stísnit je. Tak se pomísili s černými jak to šlo. Z toho spoje se 
začala vyvíjet malajská odrůda a to s mnohými násilnostmi a úsilími. 
 
   První míšenečtí zplozenci zaplnili napřed střed Nebeské Říše. Pomalu a postupně se zařídili 
v celé východní Asii, na ostrovech Japonských a na Archipelágu indického moře; dostihli 
východní Afriky, zabrali všecky ostrovy Polynesie a jsouce tak tváří v tvář zemím americkým 
jak na jihu, tak na severu, na Kurilách stejně jako na ostrovech Velikonočních, přešli nahodile 
malými nečetnými tlupami, přistávajíce na nejrůznějších místech, do těchto končin takřka 
pustých, kde bydleli pouze potomci zpozdilců, pozůstalých a utroušených při velikém 
stěhování za zadními voji žlutých davů, z nichž - sami už plémě míšené - tito Malajci 
pocházeli dědíce po nich zevní vzhled a mravní vlastnosti. 
   Na západní straně kamsi směrem k Evropě nebylo vůbec národů tmavé pleti, ale za to 
nejužší nevyhnutelný styk mezi Finy a bělochy, Kdežto na jihu tito poslední, šťastní to 
uprchlíci přinutili vše, aby se poddalo pod jejich vládu a pak se smísili jako panská třída s 
domorodým obyvatelstvem, začali na severu jako utlačení se mísit rovněž. Je dost pochybné, 
zda by negři, mohouce volit, byli bývali žádostiví svazku s bílými; ani žlutí po něm mnoho 
netoužili. Keltové, a zvláště Slované jsouce vystaveni přímému vlivu finskému, byli napadeni, 
sužováni a pak donuceni přestěhovati se do Evropy postupným přemísťováním. Tak volky 
nevolky začali časně vstupovat ve svazky s mužíčky z Ameriky přišlými; a když jejich 
poslední putování je přivedla do styku s nimi i v západních sidlištích, měli tím méně důvodů k 
nějakému zdráhání a pářili se dále. 
 
   Kdyby byl býval bílý druh vypuzen úplně ze svých prvotných zemí ve střední Asii, tu jádro 
žlutých národů by nebylo mělo co jiného udělat, než vtáhnout na jeho místo do opuštěných 
sidlišť. Finové by byli postavili svůj stan z větvoví na zříceninách starých památníků a 
jednajíce podle svého způsobu, byli by se tam usadili, ztuhli a usnuli a svět už by nikdy nebyl 
slyšel o jejich nehnutých a zkoprnělých shlucích. Ale čílé pokolení neuteklo davově ze své 
původní vlasti. Rozraženo nárazem finských davů, odvedlo skutečně různými směry většinu 
svých národů; ale dosti četné jeho národy tu zůstaly, včleňujíce se mezi mnohé kmeny žluté a 
sdělily jim činorodost, inteligenci, fysickou sílu a vyšší sociální vlohy dosud nevídané u nich 
a tím je uschopnily, aby dále vrhaly na okolní území i přes dosti tuhý odpor přebytek svých 
živlů etnických. 
  
   Uprostřed těchto všeobecných proměn, jež tu postihují veškerá čistá plemena, a jako 
nezbytný důsledek těchto svazků mizí prastará kultura bílého rodu a čtyři míšené civilisace ji 
nahrazují: asyrská, indská, egyptská a čínská; pátá připravuje svoje nedaleké příští, totiž 
kultura řecka a jsme již oprávněni k tvrzení, že všecky principy, jež v budoucnu budou mít 
sociální celky, jsou již objeveny, protože později následovavší společnosti ničeho k nim 
nepřipojujíce, jen z ních skládaly nové sestavy principů.  
 
   Nejpatrnější účinek těchto civilisací, jejich nejpodstatnější výsledek je ten, že bez ustání 
pokračovaly v amalgamačním díle etnickém. Tak jak se rozšiřují, zahrnují v sebe národy, 
kmeny, rody až dotud osamooené a nemohouce je nikdy prolnout svými myšlenkami a 
formami podle nichž samy žijí, přece jen jim stírají pečeť vlastní individuality.  
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   V údobí jež bychom mohli nazvati druhým věkem míšení, vstupují Asyrové až na hranice 
Thracie, zalidňují ostrovy Archipelagu, usídlují se v dolním Egyptě, opevňují se v Arabii a 
vtírají se i do Núbie. Lid egyptský se rozprostírá po střední Africe, šíří svoje sidliště na jih a 
na západ, rozvětvuje se do Hedžasu, na poloostrov sinajský, Indové se sporují o území s 
Himyarity a s Araby, přistávají na Ceylonu, kolonizují Jávu, Bali a začínají se mísit s Malajci 
za Gangem. Číňané se snoubí s národy Koreje a Japonska; sahají až k Fifipinům, kdežto černí 
a žlutí míšenci, vytvoření na Polynesii a slabounce ovlivnění civilizacemi které vidí, roznášejí 
od Madagaskaru až po Ameriku tu trochu civilisace, kterou mohou chápat. 
  
   Národy vypuzené do západního světa, evropští běloši, lberové, Rasénové, Ilyrové, Keltové a 
Slované jsou již také postiženy finským míšením. Nadále se prolínají se žlutými kmeny 
sídlícími kolem jejich bydlišť; pak se nejen snoubí mezi sebou, ale ještě i s Helleny, 
semitizovanými to míšenci, přiběhlími ze všech stran na pobřeží. 
  
   A tak je tu míšení, míšení všude, míšení vždy a to je to nejzřetelnější, nejbezpečnější, 
nejtrvalejší dílo velkých společností a mocných civilizací, to dílo, jež zcela jistě je přežije; a 
čím prvotnější mají více územního rozsahu a druzí bojovnějšího ducha, tím dále etnické vlny 
jimi zdvihané dostihují vln jiných, původně tu cizích, tím se více přirozené povahy na obou 
stranách mění.  
 
   Nestačí však jediné civilisační středisko k tomu, aby takovéto veliké hnutí slučovací zasáhlo 
všechna plemena zeměkoule svojí energií; je zapotřebí, aby i na jiných místech světa podobné 
dílny povstaly, aby všechno se mohlo vyřídit na místě pobytu narodů, bez čehož by celkové 
dílo nylo neúplné. Tlumivá síla vzdáleností by ochromila rozpínavost i nejaktivnějších skupin. 
Čína a Evropa na sebe vzájemně skorem nic nepůsobí, jakkoli slovanský svět je jim 
prostředníkem. Indie nikdy nepůsobila silně na Afriku, ani Asyrie na asijský sever; a kdyby 
byly společnosti vždy podržely ohnisko činnosti na jednom a témže mistě, nebyla by mohla 
být Evropa nikdy zasažena přímo a postačitelně tímto vírem a nikdy vůbec by do něj nebyla 
bývala stržena. Byla jím zachvácena proto, že tvůrčí prvky civilisační, vhodné pro celkovou 
akci, byly již předem roresety po evropské půdě. Má v plemeni keltickém a slovanském 
skutečně od pradávna dva amalgamační proudy, jež jí umožnily, aby v dané chvíli vstoupila 
do velikého celku. 
  
   Pod jejich vlivem zmizelo jednak pokolení zcela žluté, jednak čistě bílé, úplně utonuvše v 
zátopě obou pudů. Prostřednictvím semitizovaných Řeků, později kolonisacemi římskými se 
Evropě ponenáhlu dostalo styků, jež mohly vést k přidružení jejího lidu k obyvatelstvu 
asijskému, nejbližšímu evropským břehům. Asijské obyvatelstvo pak zasáhl odraz této 
evoluce; neboť mezi tím, co se ve Španělsku a v jižní Francii zbarvovalo obyvatelstvo 
orientálským odstínem, tu lid Orientu a Afriky přijímal cosi ze západořímanství na 
Propontidě, v Anatolii, v Arabii, v Egyptě. Když bylo toto sblížení uskutečněno, úsilí Slovanů 
a Keltů, kombinované s vlivem hellenským, bylo korunováno konečným výsledkem. Dále 
však to nemohlo pokračovat. Nebylo možné překročit zeměpisné hranice; civilisace římská, 
šestá v pořadí časovém, jež měla za účel sjednotit etnické principy světa západního neměla již 
po 3. století po Kr. sil, aby sama něco svedla. 
  
    Aby se mohl zvětšiti nadále okruh, v němž tolikeré davy již se tísnily a skládaly, bylo třeba 
velemocného etnického činitele, činitele, pocházejícího z jiného rodu, činitele mimořádného 
druhu z nejlepší odrůdy, snoubící se s plemeny civilisovanými. Bylo zkratka potřebí nové 
náplně z nejlepšího jádra arijského, zasazeného co nejlépe do sociálního střediska, aby 
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působila na ostatek světa, bez čehož ojedinělé bytosti všech druhů by byly dále živořily, aniž 
našly prostředí amalgamační. 
  
   Germáni se objevili uprostřed římské společnosti. Současně zalidnili nejzazší severozápad 
Evropy, jež se stala otočným čepem pro jejich podniky. Postupné sňatky s Kelty a Slovany, s 
národy galo-romanskými zvětšily rozpínavou sílu těchto nových příchozích, aniž byla tím 
rychle a příliš snížena jejich výbojnost a činorodost. Tak se zrodila moderní společnost; 
snažila se, pevně se držíc v sedle, zdokonalovat na všech stranách, a pokračovat v souborných 
pracích svého předchůdce. 
  
   Germánská rasa měla všechnu energii arijské odrůdy. Bylo toho také třeba, aby mohla splnit 
úkol, k němuž byla povolána. Kromě Germánů bílý rod neměl, co by dal ještě mocného a 
čilého. Vše v jeho nitru bylo skoro stejně pokáleno, vypotřebováno, ztraceno. Bylo třeba, aby 
dělníci na pracoviště vyslaní nenechali ničeho obtížného bez dokončení; protože kromě nich 
nebylo nikoho schopného, kdo by se byl mohl dokončení ujmaut s úspěchem. To nebylo ani 
třeba říkat. Dokončili objevení posledních částí zeměkoule; zmocnili se jí dříve nežli tam 
rozšířili svoje míšence; obepluli zeměkouli ve všech směrech. Žádné zákoutí jim neušlo a 
nyní, když jde jen o to, aby poslední kapky arijské šťávy byly vylity do lůna různých národů, 
přístupných odevšad, zajisté doba bude dostatečně příznivá pro takovouto práci, jež bude 
sama bez zvláštního přičinění pokračovat a jež nemá již potřebí nového popudu ke 
zdokonalení.  
 
   Když tomu je tak, vysvětlujeme si ne snad, proč není už čistých Arijců, nýbrž to, že už jich 
vůbec není třeba. Protože jejich celkové poslání bylo vyvolat sblížení a splynutí typů 
spářením jedněch s druhými, přes všechny vzdálenosti; nemají dnes už co tu činit, když už 
splynutí v podstatě je skončeno a když všecky ostatní okolnosti jsou vedlejšími nahodilostmi. 
Vidíme jak existenoe nejkrásnějsí odrůdy lidské, celého bílého plemene, nádherných 
schopností, soustředěných v jedné i ve druhém, kterak vytvoření, vývoj a zánik společností a 
jejich civilizací - podivuhodný to výsledek shody schopností - zjevují veliký a významný bod, 
který je jakoby vrcholem, nejvýznamnějším dnem dějin. Vše to se rodí pro sblížení odrůd, 
vyvíjí se, září, obohacuje se, aby bylo splynutí uspíšeno a hyne, když usměrňující princip 
rasový je úplně rozpuštěn v různorodých prvcích místních, jež spojuje a když tudíž jeho úloha 
je postačitelně splněna. A kromě toho bílý princip a hlavně arijský je rozptýlen po tváři 
zeměkoule takovým způsobem, že společnosti a civilisace, v nichž jeho duch tkví, 
nenechávají žádnou zemi, žádnou skupinu mimo svoj i sdružovací činnost. Život lidstva 
nabývá takto významu celkového, jenž může již skoro zapadat do rámce kosmického dění. 
Uvedl jsem, že lidstvo se podobá jistým způsobem plátnu, složenému z různých tkaniv, 
skýtajících různě tvarově i barevně vytvořené vzorky; lidstvo je také podobné pohoří, v němž 
se vypíná. několik horských vrcholů, jež jsou civilisacemi, a geologické uvrstvení těchto 
vrcholků je obrazem různých spojů, ke kterým došlo mezi základními třemi řády lidstva a 
mezi jejich druhotnými odstíny. Takový je výsledek práce lidské. 
  
   Vše co je k něčemu dobré pro civilizaci, vábí k sobě činnost lidské společnosti; všeco ji 
vábí, ji také rozšiřuje, pudí ji zeměpisně dále, a konečný díl tohoto pochodu je přírůstek nebo 
úbytek některých černých nebo žlutých v lůně lidských zástupů již amalgamlovaných. 
Položme za zásadu, že konečný cíl všeho plahočení, útrap a triumfů našeho druhu je úplné 
sjednocení. Když bude dosaženo tohoto cíle, uvidíme, co zbývá dále dělat. 
  
   Bílé pokolení, uvažováno abstraktně, zmizelo z tváře světa. Zmizelo prošedši věkem bohů, v 
němž bývalo naprosto čisté; prošedši věkem hrdinů, kdy míšení bylo tlumeno silou a počtem; 
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prošedši věkem šlechty, v němž schopnosti, ještě značné, nebyly již obnovovány z pramenů již 
zaniklých, pustilo se po svahu více či méně rychle podle míst a okolností ke konečnému 
zmatení všech principů důsledkem nestejnorodosti sňatků. Trvá tedy bílé pokolení nyní už jen 
v podobě kříženců; ti kříženci, kteří setrvávají na územích prvých míšených společností, měli 
nejvíce času k degradaci. Davy obývající v západní Evropě a v Severní Americe představují 
poslední možnou formu kultury a skýtají ještě dosti pěkné zjevy síly, jsou skutečně méně 
sešlé nežli obyvatelé Kampanie, Susiány a Jemenu. Ale tato poměrná hodnotnost mizí 
neustále; podíl arijské krve, tolikráte již dělený, který ještě se v našich krajinách vyskytuje a 
jenž jediný ještě drží budovu naší společnosti, pílí denně ke konečnému zániku.  
 
   Když toho bude dosaženo, přijde údobí jednotvárné sjednocenosti. Princip bílý, držený v 
šachu v každém jedinci lidském, bude vůči ostatním dvěma v poměru 1: 2, smutném to 
poměru, jenž by ve všech případech stačil k paralysování účinku skoro úplně, jenž však se 
jeví ještě truchlejší uvážíme-li, že takovýto stav splynutí ani zdaleka není výsledkem přímých 
sňatků oněch tří hlavních velikých typů čistých, nýbrž je pouhým caput mortuum nekonečné 
řady míšení, a tedy hanobení; je to poslední zastavení na cestě k prostřednosti ve všech 
směrech: prostřednosti síly tělesné, prostřednosti krásy, prostřednosti schopností duševních, je 
to skoro konečné NIC. Z tohoto smutného dědictví každý podědí stejný díl; není důvodu k 
tomu, aby onen dostal podíl menší, onen větší; a tak jako na ostrovech Polynesie, kde míšenci 
malajští od staletí osamocení mezi sebou sdílejí spravedlivě typ, jehož prvotné složení 
nepřišla žádná příměs nové krve oživit, tak také potom všichni lidé si budou podobni. Jejich 
postavy, jejich rysy, jejich tělesné návyky budou si úplně podobné. Budou mít i stejnou dávku 
tělesné síly, stejné usměrnění pudové, stejný poměr ve schopnostech, a tato povšechná úroveň 
bude skličující i pobuřující. 
  
   Národy - nikoli národy, nýbrž stáda lidí - tísněna a deptána ponurou ospalostí, budou žít 
strnule v nicotnosti, jako přežvykující buvoli ve stojatých loužích bažin. Snad se samy budou 
považovat za nejmoudřejší, nejučenější a nejzpůsobilejší ze všech bytostí, které kdy žily; 
vždyť my sami, pozorujíce ony veliké památníky Egypta a Indie, jež bychom nikdy nedovedli 
napodobit, nejsme již my sami přesvědčeni, že naše nemohoucnost právě dokazuje naši 
povýšenost? Naši ubozí potomci si vynajdou snadno nějaký podobný důvod, jménem kterého 
nás politují a sebe uctí svým barbarstvím. Ukazujíce pak posměšně na některé nakloněné 
zříceniny našich posledních budov, budou říkat: „To se tenkráte zneužívalo takovým 
způsobem sil našich dávných předků. Co si tu počít s takovou ješitnou a zbytečnou 
pošetilostí?“ Pro ně jistě to bude zbytečnost; protože zdatná příroda tehdy již znovu nabude 
panování nad zemí a lidský tvor už nebude v ní pánem, nýbrž jenom hostem, jakožto obyvatel 
lesů a vodstev. 
  
   Ale ani tento stav nepotrvá dlouho, poněvadž podružným důsledkem nekonečných míšení 
jest snížení počtu obyvatelstva na minimum. Pohlédneme-li na antické doby, zříme, že země 
bývala daleko jinak pokryta naším druhem lidským nežli je dnes. Čína nikdy nemívala méně 
obyvatelstva nežli nyní; střední Asie bývala jediným mraveništěm a dnes tam skorem nikoho 
nepotkáváme. Podle slov Herodota, Skytie bývala plná národů a dnešní Rusko je pouští. 
Německo je plné lidu; ale neméně plné bývalo ve 2., 4. a 5. století našeho letopočtu, když 
vrhalo do světa římanského celé oceány bojovníků i s ženami a dětmi a nevyčerpávalo se tím. 
Francie a Anglie se nám nezdají být liduprázdnými ani neobdělanými; ale Galie a Velká 
Britanie nebyly také prázdné v době stěhování kimberského. Španělsko a Italie mají sotva 
čtvrtinu toho lidstva, co v nich bývalo domovem v dobách antických. Řecko, Egypt, Syrie, 
Malá Asie, Mesopotamie překypovaly lidem, města se tam tísnila tak četná jako klasy na poli; 
dnes jsou to mrtvé samoty a Indie, byť i ještě zalidněná, je pouhým stínem bývalého stavu. 
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Západní Afrika, ta země, která živila Evropu a kde tolik metropolí stavělo na odiv svoji krásu, 
skýtá stanoviště jen nemnoha stanům kočovníků a několika zkomírajícím městům kupeckým. 
Ostatní části této pevniny chřadnou podobně jako všude tam, kam zanesli Evropané a 
Muslimové to, co prví nazývají pokrok a druzí víra a pouze africké nitrozemí, kam skoro 
nikdo nepronikl, skrývá hutné jádro. Ale to nepotrvá dlouho. Evropa vrhá do Ameriky všecku 
krev, kterou jen může odložit; ochuzuje se, kdežto Amerika bohatne. Tak právě jak lidstvo 
degraduje, tak oprchává.  
 
   Nikdo nebude zevrubně vypočítávat ona staletí, jež nás ještě dělí od tohoto přejistého konce. 
Nicméně není nemožné ponahlédnout na poslední věci lidstva. Rodina arijská (a tím spíš 
ostatní bílé plémě) přestala být úplně čistou v době, kdy se narodil Kristus. Přijmeme-li, že 
zeměkoule v nynějším stavu byla asi šest až sedm tisíc let před tím, stačilo toto údobí k tomu, 
aby byl zdusen ve svém zárodku viditelný princip společností a když tento zárodek zašel, již 
tehdy úplná zchátralost zavládla mocnou rukou nad světem. Tím, že bílé plemeno se 
vypotřebovalo tak dalece, že ztratilo výkvět své podstaty v obou nižších odrůdách, podlehly 
zase ony změnám souvztažným, které pro žluté plemeno byly výhodné. V těch 18 stech 
letech, která od té doby uplynula, splývací práce jakkoli stále pokračovala a připravovala si 
svoje konečná vítězství na žebříku pozoruhodnějším než kdy jindy, nebyla tak patrně účinná. 
Ale kromě toho, že si vytvořila působivé prostředky pro budoucnost, přispěla značně i ke 
zmatku etnickému uvnitř všech společností a tím urychlila konečnou hodinu dokonalé 
amalgamace. Tento čas není tedy nikterak ztracen; a poněvadž se tím připravila budoucnost, a 
poněvadž tři původní odrůdy nemají už čistých skupin, nikterak nepřepínáme spaditost 
průběhu do konečného výsledku, vyměřujeme-li mu k tomu o něco méně času než 
potřebovalo lidstvo k tomu, aby došlo tam, kde je dnes. Skoro bychom byli v pokušení 
přiřknout lidské vládě na zemi celkové trvání asi 10 až 12 až i 14 tisíc let, rozdělených na dvě 
údobí: jedno údobí, které už prošlo a bylo údobím mladosti, mužnosti a intelektuální velikosti 
lidského druhu; druhé údobí, jež už počalo, bude údobím stařecké pouti k bídnému zániku. 
  
   Zastaviv se poněkud u doby, jež má o něco předcházet poslednímu vzdechu našeho druhu, 
odvrátiv se od těch věků plných skřeků smrti, kdy oněmělá zeměkoule bude dále bez nás - 
opisovat ve vesmíru svoji neměnnou dráhu, mám za to, že jsme oprávněni jmenovat koncem 
světa tu dobu méně vzdálenou, v níž dojde k úplnému ponížení a úpadku lidstva. Nebudu ani 
tvrdit, že by bylo snadné zabývat se ještě se zbytkem lásky, osudem několika těch hrstek 
bytostí bez síly, bez krásy, bez inteligence, kdybychom si nepřipomněli, že jim zbude aspoň 
trochu náboženské víry, toho posledního pouta, jediné vzpomínky, dědictví lepších dnů. 
  
   Ale náboženství samo nám neslíbilo věčnost; oproti tomu věda, ukázavší nám že jsme 
počali, vždy jak se zdá nás ujišťovala, že také jednou skončíme. Není tu tedy důvodu k tomu, 
abychom žasli nebo jevili pohnutí nad potvrzením skutečnosti, o níž nemohlo být 
pochybnosti. Smutnou není vyhlídka na smrt o sobě, nýbrž smutné je pouze to, že k ní 
dospějeme ve stavu degradovaném; a ani snad tato hanba, jež čeká na naše potomstvo by nás 
tak nermoutila, kdybychom nepociťovali jakousi tajnou hrůzu z toho, že nenasytný osud již 
vložil na nás svoje hrubé ruce. 
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F. X. LÁNSKÝ 
 

1942 
 

DOSLOV 
 
   Autor, když před námi rozvinul typické obrazy skoro všech velikých civilizací od 
nejstarších dob až po dnešek, končí ponurou předpovědí konce lidstva. Přihlédneme-li však 
blíže a použijeme-li podobné argumentace jako on sám užívá, vidíme, že není vážných 
důvodů k obavám. Mnohé události, jež pesimismus předpověděl před 100 lety, se nesplnily; 
tím méně se dá čekat, že by obraz vypadl tak, jak autor jej kreslí po drahné době, kdy tedy 
projekční plátno je od něho nekonečně daleko. Dnes vidíme, že i obavy před záplavou Evropy 
Číňany (tzv. žluté nebezpečí) vyslovované koncem 19. století se nesplnily. Kromě toho nauka 
etnologická, nemajíc té páteře jako vědy exaktní, je pružná a měnlivá, třebaže Gobineau by 
rád etnologii zařadil do věd exaktních. Fyzické a fyziologické změny, které proběhly v 
minulosti, se nedají imitovat dnes (autor nám zůstává dlužen vysvětlení, jak např. je možno, 
že bez přírodních vlivů dopadli američtí Indiáni jinak než domorodci polynézští, povstalí 
podle něj z těchže prvků) a podobně není ze psychických jevů minulosti možno s určitostí 
soudit na dalekou budoucnost. Autor na několika místech uvádí, že se zabývá jen těmi jevy, 
jež jsou s to jeho osobní názory osvětlit nebo potvrdit. Proto nám nevykládá jak souvisí s 
plemenem tvůrčí (komponistická) schopnost hudební, tak typická pro Germány a jež úplně 
chybí u jejich přímých příbuzných. Podobně nám nevysvětluje, odkud Japonec má svoje 
vlohy pro delikátní grafiku a kresbu, z nichž dýše mnoho ideálního pojeti, jež nelze vysvětlit z 
prvků tohoto míšeneckého národa. Překvapuje, že mnohde obráceným použitím určité zásady 
dospívá k úplně jinému závěru (např. na několika místech užívá nestejně poučky o vlivu 
nepočetných národů civilizujících na početný dav civilizovaných; jde tu snad o jakýsi 
katalysátor jako v chemii; ale měl by působit vždy stejně). Takováto argumentace zavdávala 
příčinu k četným námitkám odborným, třebaže teorie sama našla stoupence. Jako příslušník 
šlechty prvé polovice 19. století je Gobineau přivržencem absolutní monarchie, třídní, 
kastovnické soustavy, zřízení stavovského, souhlasí s robotou a dokonce omlouvá i 
otrokářství. Jako věrný katolík staví Zjevení nad vědu a rozum. Přirozeně technický pokrok, 
jenž ulehčuje lidstvu nést tíhu života, nemiluje. To vše vysvětluje, že jeho způsob myšlení je 
ne každému dnes přístupný. Tím, že se opírá o některé osamocené názory tehdejší doby 
(hodící se k vysvětlení jeho soustavy), upadá v omyly: Rasenové, Etruskové, Tyrrhenové byla 
3 jména pro jeden a týž národ. Tyrrhenové je pojmenování řecké, pocházející z Přední Asie a 
přinesší do Italie sebou kulturu asyrskou. Padá tedy většina kapitoly II. a V. ve knize páté. 
Podobně těžko udržitelné by bylo tvrzení o vzniku civilizace egyptské přínosem z Indie. 
Podle dnešního názoru praobyvatelstvo Egypta nebylo jednolité a v podstatě náleželo typu 
středomořskému. Z toho, že plavovlasý typ s modrýma očima se vyskytuje v Egyptě na 
obrazích již ve 4. dynastii, tj. kolem r. 2700 př. Kr., by bylo ještě dnes předčasné vyvozovat 
závěry na vliv plemene bílého nebo dokonce severského. Osobitým možno nazvat názor 
autorův o stoletém trvání renesance. Trvala v Italii od r. 1420 do 1550 pokud jde o 
architekturu, přes r. 1590 pokud jde o malířství a v ostatní Evropě doznívala skoro 50 dalších 
let, v barokní architektuře až do polovice 17. století. Přese vše kniha se svými kapitolami, 
líčícími kultury různých dob, zůstane pozoruhodnou. A je-li v ní něco ve službách osobního 
názoru autorova, co se neshoduje s dnešními nizory odbornými, jsouce vděčni za to, co nám 
snesl a tak skvěle podal, omluvme jej zdvořilým italským příslovím:  
 

Se non é vero, ben é trovato. 
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ORBIS  
 

1942 
 

ŽIVOTOPIS HRABĚTE Z GOBINEAU 
 

   Hrabě de Gobineau zemřel v Turině 13. října 1882, aniž mohl vidět druhé vydání své knihy. 
Narozen ve Villi d‘Array 14. července 1816, dosáhl tedy 67. roku. Ale věk neudusil jeho 
pracovní horlivost a báseň Amadis ukazuje úroveň, na které se tato vzácná inteligence 
udržovala až do konce. 
  
   Josef Artur hrabě z Gobineau byl synem důstojníka královské gardy a pocházel z jedné 
větve velké rodiny normandské de Gournay, která se usadila v Guyenně ve 14. století. Jeho 
děd býval členem parlamentu v Bordeaux. 
  
   V kromobyčejné knize, vydané r. 1879 a nazvané: Dějiny jarla Ottara, norského piráta a 
jeho potomstva, vyprávěl osudy své rodiny. Ztrávil svá prvá léta v Paříži a v okolí. Když mu 
bylo asi 12 roků, byl poslán na vychování do Švýcar a bydlel zvláště v Bienne. Zachoval si 
dobrou vzpomínku na toto městečko, na jeho jezero a ostrov sv. Petra, tak slavně známý z 
popisů J. J. Rousseaua. Tam byl očarován prvními četbami, tam se naučil německy, tam 
počal, jako by pudově, přemýšlet o otázce lidských ras. 
  
   Vrátiv se do Francie, odebral se do Bretaně, kam se uchýlil jeho otec, opustiv službu v 
důsledku revoluce z r. 1830. Žil tam po nějakou dobu v legitimistickém prostředí 
venkovském, velmi úctyhodném, ale velmi úzkém, které nesmírně nudilo mladého člověka, 
již plného horlivosti a zvědavosti ducha.  
 
   Jak tedy mohl, šel do Paříže a jako mnoho jiných, hledal budoucnost. Legitimistické názory 
jeho rodiny mu bránily vstoupiti do úřednické služby. Neměl jmění a bohatý starší bratr jeho 
otce byl vrtošivý a občasně jeho blahovolnost vypovídala. - To bylo svízelné údobí, jež se 
prodloužilo až do r. 1848. 
  
   Nicméně těm, kteří mu byli blízko, byla již známa jeho veliká hodnota. Literární práce, 
uveřejňované v Journal des Débats, byly oceňovány a rodina de Sene, rodina obou malířů Ary 
a Henry Scheffera, a rodina Alexise de Tocquevile, abychom citovali jen jména nejznámější, 
k němu byly plné úcty a lásky. Také když Tocquevile se stal zahraničním ministrem, 
neprodleně jmenoval hraběte Gobineau šéfem svého kabinetu. 
  
   Historie tohoto ministerstva je známa; bylo by zasloužilo stejně, ano více jméno 
„ministerstvo nadaných“, jako podobné ministerstvo anglické. Stínilo knížeti Ludvíku 
Napoleonovi, který proti němu skrytě útočil a konečně se ho zbavil. Tocqueville odešel, 
ničeho nežádaje ani nedávaje; ale prozatímní zahraniční ministr generál de la Hitte, bývalý 
přítel otce Gobineauova v královské gardě, se zajímal o jeho syna a jmenoval jej tajemníkem 
vyslanectví v Bernu. 
  
   To byla výborná volba. Hmotné postavení Gobineaua bylo zajištěno. Jeho úřad mu 
poskytoval mnoho volných chvil. Dal se do práce a kniha Úvahy o nerovnosli lidských 
plemen byla sepsána v oné době v Bernu, pak v Hannoveru a ve Frankfurtu, kam postupně 
byl přidělen. 
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   Státní převrat z r. 1851 nezměnil nic na jeho postavení. Nepřijal jej s takovou nevlídností 
jako jeho přátelé. Měl jistý smysl pro sílu a nízký a dravý pomíšený lid velkých měst 
vyvolával u něj ošklivost.  
 
   Ve Frankfurtu poznal rozličné osobnosti: strašlivého pozdějšího velkého kancléře, který se 
hotovil založit požár do díla Metternichova, a barona Prokeše, posledního žáka opatrnického 
státníka rakouského, jenž potom tak dlouho zastupoval Rakousko důstojně a moudře v 
Turecku. S prvým neudržoval později styky, ale s Prokešem jej vázalo přátelství, které nikdy 
neselhalo a o němž svědčí přerozsáhlá, velmi pozoruhodná korespondence. 
  
   R. 1854 byl jmenován prvým tajemníkem v Persii a odejel tam koncem roku. Do Evropy se 
vrátil teprve na jaře r. 1858. Do Teheranu jel přes Egypt a přes záliv Perský. Vraceje se, viděl 
Armenii a Cařihrad. To bylo nejšťastnější údobí jeho života. Orient jej poutal již od mládí. 
Ještě než mu bylo 20 let, už studoval perský jazyk. Naučil se mu dokonale v Teheránu a mohl 
udržovat duševně přátelské vztahy s nejslavnějšími doktory a filosofy perskými. Místo aby se 
oddal prchavým radovánkám, nebo obvyklým nářkům na velmi odlehlé a nevýznamné 
služební místo, zabral se hluboce do tohoto života, do těchto myšlenek, tak odlišných od 
našeho způsobu myšlení a jež naši myslitelé, oslepení chlubným duchem nepoctivého století, 
opovržlivě a lehkomyslně i neprávem zamítali.  
 
   Vrátiv se do Francie, uveřejnil Tři roky v Asii. Ta překrásná kniha dýše štěstím. Prokeš mu 
sdělil v dopise ze 20. listopadu 1859 dojem, jaký naň učinila: „Jsem ve Vašich Třech létech v 
Asii. Po dlouhou dobu jsem nečetl něco tak svěžího. To je procházka pod sykomorami v 
Šubře. To je procházka po stepi, poseté květy jako perský koberec a kde vůně a barvy 
(dvojčata to mladé matky) rádostného chodce věnci zdobí.“ 
  
   R. 1861 vyšla Cesta do Nové Země, kniha rovněž plná radostné vervy a k níž dala podnět 
mise, kterou byl pověřen, aby totiž pojednalo rybaření na plochém pobřeží Nové Země s 
komisaři anglické vlády.  
 
   Na podzim téhož roku, byv jmenován ministrem, se vydal znovu do Persie, kde pobyl 2 
roky. Vraceje se, projel celým Ruskem. V Teheranu měl s sebou přidělence trochu podivínské 
povahy, ale zdatného a duševně čilého, pana de Rochechouart. Ten později napsal knihu o 
Číně, kde byl pověřen záležitostmi, nežli pak - ještě mlád - umřel na Saint Dominiku, ukazuje 
vliv, jaký myšlenky Gobineauovy měly na jeho ducha. 
 
   V té době Rusko ještě nebylo pánem střední Asie. Mezi touto výbojnou mocností a mezi 
Anglií, obávanou odedávna asijskými knížaty, bylo právě místo pro veliký vliv Francie, která 
tu držela rovnováhu. Francouzská prestiž ještě byla tou dobou nedotčena. Svými výjimečnými 
vztahy s hlavami asijské vědy měl Gobineau prostředky, jak učinit schůdnými nesnadné cesty 
k chanátům střední Asie pro de Rochechouarta, jenž se k tomuto poslání nabízel. 
  
   Zahraniční ministerstvo k tomu však nesvolilo. Přijímali tam s nedůvěrou myšlenky 
Gobineauovy, nazývaje je chimérickými; potom: Gobineau příliš hrdý, příliš delikátní, než 
aby se sám vnucoval; zanedbával umění, kterým se uvádějí věci na scénu, což někdy bývá 
nutné.  
Také r. 1864, místo aby byl poslán do Cařihradu, kde jeho znalost orientu a orientálců mohla 
být užitečná, bylo mu nabídnuto podružné místo v Athénách. Ztrávil tam 4 roky. K Řecku měl 
sympatie; čarovné obzory Attiky těšily jeho oči.  
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   Pojednání o klínopisech, Dějiny Persie, Náboženství a filosofie střední Asie pocházejí z 
této doby a z tohoto prostředí, vhodného pro práci. Oddal se také poezii, jež bývala radostí 
jeho mládí, a tehdy povstala Aphroessa.  
 
   Jsa ještě nespokojen s touto literárrní činností, a jakoby nadšen zbytky velikého uměleckého 
období Řecka, oddal se sochařině a rychle dospěl k pozoruhodným výsledkům co do podání 
života a výrazu.  
 
   R. 1868 byl Gobineau poslán do Ria de Janeira. Našel v Brazilii plemeno velmi smíšené a 
podnebí enervující. Tropická příroda, jež je tak hluboko pod přírodou mírného pásma, třebaže 
tolik frází o ní bylo vyplýtváno, na něj nepůsobila. Tyto krajiny bez dějin nazýval krajinami 
dosud nevydanými. Zato však tu měl osobnost panovníka, tak sympatickou. Brazilský císař 
znal již Gobineaua z jeho děl a byl šťasten, že byl pověřen právě u něj. Literární autoři často 
zklamou, když se objeví. U Gobineaua tomu tak nebylo; jsa výborným rozpravěčem jiskrného 
ducha a při tom dobrý posluchač, což bývá zřídka, byl neodolatelný. Uchvacoval otevřenou 
inteligencí Dona Pedra. Upřímné přátelství se vyvinulo mezi nimi. Každou neděli se 
scházívali ke dlouhým zábavám. Po odjezdu Gobineaua začali nepřetržitou korespondenci; 
byla přerušena jen po dobu společného pobytu v r. 1871, 1876 a 1877 u příležitosti cesty 
císaře po Evropě. 
  
   Tato korespondence činí čest onomu panovníku, který jakýmsi šťastným atavismem jistou 
měrou v sobě spojil nejvzácnější duševní a fyzické hodnoty panovnických domů Bragance a 
Habsburg.  
 
   Pobyt v Riu vyzkoušel povahu hraběte Gobineaua. Nastoupil dovolenou z jara 1870 a trávil 
ji na zámku Trye, jejž roku 1857 koupil po smrti svého strýce. Lnul k této zemi, která kdysi 
bývala částí panství rodiny jarla Ottara. Byl starostou Trye a členem generální rady Oise pro 
kanton Chaumont-en-Vexin. První francouzské porážky ho tam zastihly. Byl z nich zoufalý, 
ale nikterak překvapen. Sloužil věrně císařství, jež v něm i vzbudilo s počátku mnoho 
sympatií, ale už po několik let nepropadal iluzím a viděl jasně propast, do které politika 
dobrodružství a vrtochů vedla Francii. 
  
   Zpěvy Marseillaisy, výkřiky: „Na Berlin!“, byly odporné jeho povaze. Tomuto chorobnému 
předráždění, tak častému u plemen latinských nedával jméno „vlastenectví“. Viděl v tom 
smutné příznaky. S velikou pevností se pokusil organizovat odpor kolem sebe; potom, když 
invaze přišla, zůstav důstojným a klidným před vítězem, hovoře jeho jazykem, uvažoval s ním 
a docílil ústupků, jež ulehčily tíhu neštěstí nejen jeho okresu, ale i celému departementu. U 
příležitosti příměří město Beauvais mu dalo odhlasovat veřejné díky. Chtěli jej volit do 
sněmovny; později se jednalo o volbu do senátu. Nepřijal těchto kandidatur. Ani se už 
neucházel potom o členství generální rady. Viděl velmi zblízka mnoho nízkosti, mnoho 
zbabělosti, a všeobecné hlasovací právo, hrubácké a plné nedůvěry vůči slušnějším a 
vznešenějším povahám navzájem je naplňuje nepřekonatelným odporem.  
 
   Vláda Thiersova jmenovala Gobineaua ministrem ve Švédsku. Vydal se tam r. 1872 a pobyl 
tam 5 let. Jako všude, byl nejvzdělanější vrstvou společnosti vážen. Srdečné přijetí ze strany 
několika osobností velmi vzdělaných jej utěšovalo z útrap, které způsobovalo jeho špatné 
zdraví a mnoho jiných mrzutostí. Povzbuzen těmito sympatiemi za tohoto pobytu byl literárně 
plodný novými pracemi. V prvé části básně Amadis vyvolává před zrakem čtenáře obrazy 
středověku a zosobnění nejčistšího arijského plemene; v Renaissanci předvádí nám velmi 
živě veliké osobnosti 16. století v Italii. V prazvláštním románu Plejady, v němž uložil tolik 
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svých myšlenek o životě, nám znázorňuje, jak různý názor mají na lásku Angličan, Němec, 
Francouz a Slovan. Konečně, vzpomínaje na dálný orient, pln jsa oné touhy po slunci, která 
sedá na obyvatele polárních krajin při smutných soumracích a za dlouhých severských nocí, 
psal Asijské novely, místy oduševnělé, místy vášnivé, v nichž se zračí přesné pozorování a 
které jsou jedním z nejlepších skvostů jeho literární pokladnice. 
  
   Cesta do Norska, u příležitosti slavnostní korunovace krále Oskara v Drontheimu, byla pro 
Gobineaua příjemným zotavením. Setkal se tam s arijským lidem poměrně čistým a některé 
popisy v Amadisovi ukazují, jak byl překvapen divokou přírodou severskou, kde oceán svádí 
se zemí tak divoké boje.  
 
   R. 1876, byv k tomu zmocněn svou vládou, doprovázel císaře Don Pedra na zajímavé cestě 
Ruskem do Cařihradu a Řecka. Sotva se vrátiv do Švédska, byl v únoru r. 1877 náhle dán na 
odpočinek Decazem. Nejsou známy důvody tohoto opatření, jež jej postihlo v plnosti jeho 
tvorby. Nedovedl ani si naříkat ani žadonit, ani nic nenamítal proti této nespravedlnosti, ale 
vždycky živě ji pociťoval.  
 
   Vůči těm, kteří vládli prostředně a pokoušeli se bez obezřetnosti a bez energie o 
nezdařitelný státní převrat zachovával povýšenost a posměšný postoj. V takových chvílích 
býval velmi rozladěn. Bezstarostný, nikdy nepočítaje, dopustil, že se jeho majetek rozplynul. 
Byl nucen zbavit se svého zámku ve Trye a přechod ze širokého života do stísněné existence 
mu byl velmi trapný. Nicméně jeho záliby bývaly tak prosté, že si říkával, že je stvořen, aby 
byl dervišem, a měl pravdu; ale nesmírně rád rozdával a bylo mu odporné zabývat se denními 
peněžními věcmi.  
 
   Po krátkém pobytu v Paříži Gobineau se usadil v Římě a tam také kromě některých cest v 
létě na sever trávil poslední léta svého života. Našel tam bývalé přátele a nové získal. Byl 
oddán sochařině s neobyčejnou horlivostí; uveřejnil tu také jarla Ottara a dokončil druhou, 
později i třetí část2 svého krásného básnického díla Amadis.  
 
   Ale jeho zdraví bylo vážně postiženo. V létě r. 1879, jež ztrávil celé v Italii, velmi trpěl 
nezdravými vlivy římského podnebí. Býval vždycky přísným k latinskému plemeni. Těžko 
snášel styk s jeho frázovitým šarlatánstvím. Viděl, jak se předpovědi jeho knihy uskutečňují. 
Neholedbal se svým jasnovidectvím, spíše úžasná rychlost úpadku jej naplňovala zármutkem 
a ošklivostí. S hrůzou viděl v duchu dav, pomíchaný se žlutými a černými, jak bere útokem 
poslední tvrze instituce arijské; viděl Anglii samu, zkaženou vlivy kelticko-finskými, 
oslabenou, a hnanou do zkázy při zvučném řevu dutých frází zločinných řečníků; svět 
slovanský, v budoucnu snad sjedno cený se světem čínským, a pohotový konečně vyrazit 
strašlivě proti degenerovanému západu. Tyto myšlenky se budou snad zdát přepjaté 
povrchnímu pozorovateli, ale zdály se nepopiratelné tomuto mocnému duchu. Kdo může 
popřít, že tu nervozní vzrušení a stařecké zhroucení nepřispěly v očekávání blížící se krize 
spolu s hrůzou strašlivého neznáma.  
 
   Zimu 1881-82 těžce přežíval. K jeho ostatním útrapám se přidružil oční neduh, jenž jej 
zbavoval potěšení z četby, tohoto požitku, jenž je jedním z nejpodstatnějších duševnímu 
kultu. Z jara se vydal do Bayreuthu k velikému mistru Richardu Wagnerovi, pro nějž měl 
veliký obdiv. Byl tam co nejvroucněji přijat, ale nemohl tam setrvat. Lékaři jej poslali do 
lázní Gasteinu, kde mu bylo lépe.  

                                                 
2 Ve skutečnosti 3. díl Amadise nebyl nikdy ukončen. Pozn. překl. 
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Tam odtud, doprovázen milým přítelem, jenž přijel z ltalie aby s ním odcestoval, jel do 
Auvergne. Tam se shledal s přáteli, kteří jemu ze všech byli co nejstáleji oddáni jsouce s ním 
co nejúžeji spjati citem i duchem. Jen jejich přičiněním ve svých posledních letech mohl se 
těšit jeho duch z trocha klidu a také s jejich strany bylo s oddaností pečováno o jeho zdraví. 
  
   Ale chladno deštivého podzimku jej trápilo. Den co den si žádal marně slunečního paprsku. 
Dne 11. října odjížděl do Pisy; dne 13. října náhlá a nepředvídaná smrt v několika hodinách 
zastavila to šlechetné srdce, jež tlouklo vždy jen pro dobro a krásno.   
 
 
 

GOBINEAU A NORDICKÁ LEGENDA 
 
Joseph Artur comte de Gobineau, francouzský učenec, filozof, diplomat, autor cestopisů a 
odborných děl, je znám především svým dílem Esej o nerovnosti lidských plemen (Essai sur   
l‘inégalité des races humaines). Tato čtyřdílná filosoficko-antropologická práce se stala 
základem pro další antropologická a rasová bádání a inspirací pro mnohé autory (např. H. S. 
Chamberlaina, F. Nietzscheho ale i R. Wagnera). Pojďme si říci něco málo o tomto autorovi a 
knize, jejíž podstatná část vyšla roku 1942 v češtině a již Vám díky digitálnímu zpracování 
Staročeskou společností můžeme předložit. 
 
   Gobineau se narodil 14. července 1816 ve Ville d’ Avray u Paříže, v rodině důstojníka 
královské gardy Ludvíka XVIII. Jeho matka vzala v jeho čtrnácti letech chlapce na několik let 
do Švýcarska, kde navštěvoval školy. Naučil se tam německy, začal přemýšlet o rasových 
otázkách a probudil se v něm zájem o orientalismus. Po návratu do Francie se živil psaním 
povídek na pokračování a přispíval do časopisů. Od roku 1849 pracoval v diplomatických 
službách. Stal se sekretářem na ministerstvu zahraničí a později pracoval jako nižší úředník na 
francouzském velvyslanectví v Bernu. Zde také začal psát toto své stěžejní dílo, které 
dokončil za svého působení vyslance v Hannoveru a Frankfurtu. První dva svazky Eseje byly 
publikovány roku 1853. Zatímco ve Francii kniha vyšla bez povšimnutí, s ohlasem byla 
přijata v Americe a Německu, kde brzy následovaly překlady. Se stejným nezájmem se v 
domovské  Francii setkalo i dvousvazkové pokračování Esejů z roku 1855, což autor snášel s 
jistou nelibostí. Gobineau byl dále roku 1862 přeložen jako samostatný vyslanec do Teheránu, 
kde se naučil skvěle persky a spřátelil se s perskými spisovateli a filosofy. V této funkci 
následně působil také v Řecku, Brazílii a Švédsku. Roku 1877 odchází z politické scény. Z 
jeho literární tvorby ještě stojí za zmínku román Plejády (Les Pléiades) z roku 1874 a studie 
Renesance (La Renaissance) z r. 1877, v nichž vyjadřuje podporu reakčnímu aristokratickému 
řádu a opovržení demokratické kultuře mas. Po řadě osobních nezdarů a téměř na pokraji 
chudoby Gobineau 13. října 1882 v Turíně umírá.  
 
   Esej o nerovnosti lidských plemen představuje propracovanou rasovou koncepci. Gobineau 
vychází z rozdělení na tři základní rasy – bílou, žlutou a černou. Rozebírá jejich tělesné a 
psychické rozdíly, ale také morální a mentální profily, jež jsou dle něj u jedinců rasově 
podmíněny. Dochází k závěru, že pokud se rasy od sebe odlišují, nejsou rovnocenné a lze je 
rozdělit na vyšší a nižší. Za vyšší pokládá bílou rasu, které je v knize věnováno nejvíce 
prostoru. Oceňuje její energii a inteligenci, smysl pro čest, odvahu, krásu, ladnost a 
válečnické umění. Jejím protipólem je rasa černá,  zavrhovaná pro nízké rozumové 
schopnosti, lenost, přílišnou smyslnost, absenci smyslu pro organizaci a pravou kulturu. Žluté 
rase Gobineau přisuzuje malou fyzickou sílu,  apatické sklony, vytrvalost vůle, úctu k řádu a  
jakousi nezdravou fantazii, která ji znevýhodňuje před rasou bílou.  
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   Gobineau pohlíží na historii světa jako na neustálý proces míšení ras, jenž je však 
nezvratný. Rasu považuje za jedinou příčinu rozkvětu a úpadku kultury, k němuž dochází 
míšením krve, kdy vyšší rasa  ztrácí své výlučné vlastnosti. Rozděluje rasy do určitých 
okruhů, homogenních rasových skupin. Za nejvyšší považuje Teutonskou, přičemž ztotožňuje 
rasu s národem. Ten by měl být rasově čistý či by k tomu měl aspoň směřovat, protože to 
vede ke stmelení národa-rasy a pocitu výlučnosti. Gobineau se tak stal zakladatelem nordické 
legendy, na níž dále navázal roku 1899 Houston Stewart Chamberlain svou knihou Základy 
devatenáctého století (Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts). Chamberlain v ní mj. 
rozvedl teorii o nadřazenosti Teutonské rasy, kterou ztotožnil s německým národem a odtud 
také nacisté čerpali svou ideu o nadřazenosti „německé rasy“.    
 
   Dnes víme, že neexistuje čistý Slovan ani Germán, tudíž takové striktní vymezování 
postrádá hlubší smysl. Jsme jen větve jednoho árijského stromu a náš osud v evropské 
zahradě bude společný. Gobineauovo dílo určitě stojí za přečtení nejen jako literární památka, 
ale má i vztah k naší současnosti. Za dnešního rozmachu multikulturalismu se autorovy 
skeptické vize budoucnosti, charakteristické zhanobením krve a vyrovnáním ras, fyzickou, 
duchovní i mravní podobností a tedy prostředností,  vyjevují jako překvapivě přesné. 
 

předmluvou ke společnému dílu přispěl pan Wolf 
únor 2008, bratrstvi.tk 

 
 
 

ILUSTRACE 
 
obr. 1 - P. J. Šafařík (1795-1861), český historik a filolog, autor Slovanských starožitností 
(1837), c. k. cenzor, pak bibliotékář univerzitní knihovny, nakonec profesor univerzity 
v Praze; Litografie Langhansova 
 
obr. 2 - Řecký umělec: Ideální hlava řecká, typu Polykletova, jakožto ztělesněný ideál čistého 
hellenství. Jí podobná je hlava Herma (mramor) ve Vatikáně. Bronz z Pompejí, originál v 
Museo Nazionale, Napoli . 
 
obr. 3 - Etruský umělec kolem 500 př. Kr.: Hlava (kráčejícího) ApolIa z Veji. Na tváři je 
vidět vzruch ducha. Roma, Museo Villa Giulia; pálená hlína. 
 
obr. 4 - Řecko-egyptský mistr: Podobizna ženy (z doby hellénistické?). Typický výraz pro 
ženy z oblasti středomořské, jenž je ilustrací ke Gobineauovu Římu semitskému. Dodnes se 
můžeme v jižní Italii setkat s podobnými jevy. Vyskytují se i v portretním umění římském. 
oproti tomu semitský výraz se neobjevuje nikde v monumentální skulptuře. Státní sbírka 
Starého umění v Praze. 
 
obr. 5 - Německý mistr, kolem 1230-1240: Hlava jezdce z dómu v Bambergu. Tohoto 
slavného jezdce si nedovedeme představit jinak než s plavým vlasem a modrýma očima, jak 
jej líčí autor v knize VI., kap. III. 
 
obr. 6 - Německý umělec: Hlava Reglindy (manž. Hermanna). Obličej dobrosrdečné 
Germánky, jenž má svůj typický půvab. Srov. kniha VI., kap. III. Stifter's Chor, Dom 
Neumburg. 
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obr. 7 - Dürer Albrecht (1471-1528): Vlastní podobizna z r. 1500. Umělec se tu znázornil s 
bohatým vlasem, s ušlechtilým úměrným obličejem jako statný muž prorockého pohledu, tak, 
jak autoru tanul na mysli obraz zdravého Germána. Alte Pinakothek, München.   
 
obr. 8 - Catarina dei Medici (1519-1589), sestra Alessandra, provdaná za Jindřicha II., krále 
francouzského. Měla zásluhy o rozvoj renesance ve Francii. Na její osobu však padá těžký 
stín viny za hrůzy noci bartolomějské. Její tvář není prosta stop temné pleti, což svědčí o tom, 
že již v žilách jejího otce (matka byla Bourbonka) melanijská krev byla. Podle hrudkové 
kresby ve sbírce Saltingově. 
 
obr. 9 - Bronzino (1502-1572): Alessandro dei Medici (1510, zavražd. 1537), nemanž. syn 
Lorenza II. (1492-1519) s černoškou; byl mladík nízkých a ničemných sklonů a skoro 
zvířecího obličeje (manžel nemanž. dcery Karla V.). Na jeho tváři je patrné, jak negerský typ 
křížením může ještě být zhoršen. Zavražděn strýcem Lorenzinem. Jich se týká drama 
Mussetovo. Firenze, Uffizi .  
 
obr. 10 - Eugene Delacroix (1799-1863) : Mulatka Alina. Obličej, na němž se zřejmě zračí 
původ z dvojího plemene: Přes tvář skoro arijskou se klade tmavý závoj, pod nímž mizí bystrá 
rozumová inteligence. I kdyby pleť byla úplně světlá, zůstává tento závoj duševní.  
 
obr. 11 a, b - Lidská hlava, z kamene. St. Ramon. Podává nám názor o tom, jaké pojmy 
krásna měli Peruanci. Deformovaná lebka Tacua. Doklad k tomu, co uvádí autor v knize VI, 
kap. VII. o peruánském zvyku, pocházejícím z Asie.  
 
obr. 12 - Peru. Hliněná nádoba v podobě hlavy. 
 
obr. 13 - Ch. Meryon: Toma Keké, náčelník novozélandského kmene jevící v obličeji plno 
energie a více duševního života než mnohý usedlý odchovanec evropských škol, jak správně 
Gobineau na jednom místě uvádí. 
 
obr. 14 - Asyrie, VIII. stol. př. Kr. Alabastrový sádrovec, prvá postava 2,68 m vys. nese květ 
lotusu a kozle obětní, druhý muž 2,56 m vys. zdvihá ruku na znamení modlitby. 
 
obr. 15 - Egyptské umění, doba pofaraonská: Bůh Horus, pískovec, 0,48 m vys., s hlavou 
démona, v oděvu římského legionáře, znázorněn jak zabíjí oštěpem krokodila, jenž je 
symbolem Setha, boha zla. Toto téma v době koptické se omylem zaměňovalo s bájí o 
Sisinosovi a později se sv. Jiřím . 
 
obr. 16 - Asyrie, 8. stol. př. Kr. sádrovcovitý alabastr v jediném bloku, 4,2 m vys. z paláce 
Sargona (722-705) v Korsabadu, znázorňuje na stranách palácové brány božství. Jedna ze 
skulptur, jež plnily autora obdivem. Uši má socha býčí a 5 noh, na hlavě tiaru. 
 
obr. 17 - Egypt, XII. dynastie, dřevo, 1,75 m vys. Kancléř Nakhti, z Assiout. Jedna z 
největších a nejkrásnějších soch, jež se nám dochovaly z doby říše Thébské. Nakhti s 
oholenou lebkou má tvář Arijce, Evropana.   
 
obr. 18 - Egyptský umělec: (doba státních převratů a rozvratů) Správce domu Chertihotep. Z 
jeho úplně evropanské tváře dýše realisticky vyjádřená starostlivost. 
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obr. 19 - Egypt, konec 18. dynastie, údobí Amarna, hlava královská, dřevo, 0,20 m vys. 
Bývala hlavicí harfy. Nezvyklý střih vlasů, ohavný africký výraz. 
 
obr. 20 - Egyptský umělec: Nofretet. Slavný model hlavy dobře udržený, i co do 
polychromování, z doby Amarnské. Náleží k nejpůvabnějším potretním bustám egyptským z 
doby předřecké. Na tomto obličej i není ani stínu semitismu nebo černošského přídechu. 
Originál: Kaiser Friedrichs Museum, Berlin. 
 
obr. 21 - Egyptský umělec: Tuthmosis III. Veliký organisátor a hrdina kráčí před námi s tváří 
vlídnou a povznešenou, z níž by nikdo neuhodl, že byl velikým válečníkem, který vypudil 
Hyksy ze země. Zde máme před sebou výraz čistě semitský. 
 
obr. 22 - Egypt, Střední říše, 0,51 m, cynocephalus (psohlavec). Jedna z nejlepších zvířecích 
skulptur, jež máme z prvé doby thébské. Přičesané licousy typické pro starou a  střední dobu 
egyptskou. 
 
obr. 23 - Mladý Brahman z Oirisy. 
 
obr. 24 - Sadhu 
 
obr. 25 - Mladý mnich s modlicími mlýnky. Darjiling 
 
obr. 26 - Indický chrám 
 
obr. 27 - Egypt, dynastie XI. nebo zač. XII. Mladá dívka s krabicí, na níž nese volskou kýtu; 
v pravé ruce drží nádobu obětní. Dřevo 1,04 m vys. 
 
obr. 28 - A. hrabě de Gobineau (1816-1882). Podle obrazu od Mahauta leptal A. Mathey. 
 
 
 

v edici Národ již vyšlo: 
 

1) Ladislav Stehlík: Alšova vlast      1/2008 PDF 
2) hrabě de Gobineau: O nerovnosti lidských plemen, Kniha pátá  2/2008 PDF 
3) hrabě de Gobineau: O nerovnosti lidských plemen, Kniha šestá  2/2008 PDF 
4) Rukopis Královédvorský, staročeské zpěvy hrdinské   2/2008 DOC 
5) Rukopis Královédvorský, staročeské zpěvy milostné   2/2008 DOC 
6) František Kabelák: Lidské rasy a árijská hermetická kultura  2/2008 PDF 
7) hrabě de Gobineau: O nerovnosti lidských plemen, Poznámky a přílohy 2/2008 PDF 
 

na březen 2008 pro Vás Staročeská společnost připravuje: 
 

1) Walter Jacobi: Golem…metla Čechů, rozklad českého nacionalismu PDF tisk 
2) hrabě de Gobineau: O nerovnosti lidských plemen, Kniha první  PDF tisk 
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