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Toto je příběh o vzniku, rozvoji, triumfu a pádu rasového myšlení v západ-
ních dějinách . Zahrnuje tragické vyprávění o  civilizaci, která se nechala 
strhnout svojí představivostí k činům, jež byly v rozporu s hodnotami a nor-
mami, na jejichž základě kdysi povstala . Zápas s důsledky vlastní imaginace 
Západ natolik fyzicky a morálně vyčerpal, že byl nucen rezignovat na histo-
rickou úlohu, která mu byla pravděpodobně určena . Tak se zrodil svět, ve kte-
rém dnes žijeme . Metodologické a intelektuální nástroje, jejichž prostřednic-
tvím se pokusím výše zmíněnou látku uchopit, obsahují makrohistorickou 
perspektivu inspirovanou především dílem Hannah Arendtové, Fernanda 
Braudela, Immanuela Wallersteina a Johna Darwina, a antropologickou teo-
rii René Girarda . Dějiny chápu jako místo, ve kterém se realizují mocenské 
aspirace jednotlivých aktérů a v němž probíhá neustálá rivalita prostřednic-
tvím symbolické imaginace . 

Každá skutečná historická analýza musí ozřejmit své antropologic-
ké předporozumění, to znamená svoji představu o  lidské povaze, která se 
prostřednictvím dějinných událostí odhaluje . Důležitým teoretickým výcho-
diskem mých úvah bude teorie mimetické rivality René Girarda .1 Zmíněný 
francouzský antropolog a literární historik navázal na teze sociologů a an-

1)  René Girard má řadu obdivovatelů, z nichž někteří jej – slovy Michela Serrese – pokládají 

za Charlese Darwina věd o člověku (Girard 2008,10) . S jeho dílem bylo před několika deseti-

letími spojováno značné očekávání . Když v roce 1972 vyšla nejznámější Girardova kniha 

Násilí a posvátno, list Le Monde napsal, že rok 1972 by měl být v análech humanitních věd 

označen hvězdičkou (Kirwan 2008, 9) . V českém jazyce byla vydána Girardova klasická práce 

Lež romantismu a pravda románu (1968) a Obětní beránek (1997), kniha rozhovorů O původu 

kultury (2008) a stručná studie Michaela Kirwana René Girard: Uvedení do díla (2008) . 
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tropologů z přelomu devatenáctého a dvacátého století, například Williama 
Robertsona Smithe a Émila Durkheima, podle kterých hlavní funkcí nábo-
ženství v  tradičních a archaických společnostech je udržovat sociální sou-
držnost prostřednictvím kolektivně sdíleného rituálu (Kirwan 2008, 6) . An-
tropolog Arthur Maurice Hocart v  tomto smyslu napsal, že horlivost pro 
určitý obřad je pevnějším tmelem než ekonomické ambice, protože rituál je 
spojen s  morálními pravidly, zatímco ekonomie má za  pravidlo zisk, který 
rozděluje, místo aby sjednocoval (cit . Girard 2008, 64) . René Girard, který se 
odvolává na Aristotelovu poznámku (Poetica 48b, 6–7), že člověk se od ostat-
ních živočichů liší tím, že má největší sklon napodobovat (Girard 2008, 7), vy-
budoval na základě lidské schopnosti nápodoby antropologickou teorii, kte-
rou nazývá mimetickou .2 Proti jiným teoretikům, kteří chápou mimetismus 
převážně jako ikonický systém gest, Girard zdůraznil, že také lidská touha 
má mimetickou povahu . Již ve své prvotině Lež romantismu a pravda romá-
nu z roku 1959, v níž se zabýval pěti velkými evropskými romanopisci,3 Gi-
rard ukázal, že „lež romantismu“ spočívá v iluzi o údajné autonomii a stálos-
ti naší touhy vyplývající z naší autentické povahy . Román ve svých vrcholných 

2)  René Girard není samozřejmě ani prvním ani posledním autorem, který zdůraznil vý-

znam mimetismu čili nápodoby pro lidskou sociální a kulturní existenci a proces homi-

nizace obecně . Například kanadský psycholog Merlin Donald, na kterého se sám Girard 

občas odvolával, vymezil ve své knize Origins of the Modern Mind (1991) v průběhu lidské 

evoluce tři odlišné kultury odrážející různé stupně vývoje kognitivních schopností na-

šich předků, epizodickou kul turu, mimetickou kulturu a lingvistickou kulturu . Mimetická 

kultura, představující jakýsi „chybějící“ evoluční článek mezi epizodickou kulturou, cha-

rakteristickou pro lidoopy a některé fosilní primáty, a lingvistickou (symbolickou) kultu-

rou Homo sapiens se vyznačovala ikonickou (nesymbolickou) povahou, kterou můžeme 

pozorovat například v pantomimě . Mezi významné rysy mimetické kultury náležel smy-

sl pro rytmus a melodické a harmonické aspekty prozódie . Mimetická gesta, včetně faci-

ální exprese, hrají významnou úlohu při dorozumívání, avšak označit tento způsob ko-

munikace za  „prajazyk“ nebo „protojazyk“ by bylo zavádějící, protože je podmíněn 

odlišným neurologickým substrátem . Výrazy tváře představují v lidské ontogenezi první 

formu komunikace s okolím, předcházející vznik jazyka . Mimetická kultura vytvořila 

vhodné prostředí pro rozvoj pozdější lingvistické kultury . Mimetické prostředky včetně 

gest, výrazu tváře, intonace a ostatních složek prozódie mají výraznou „metalingvistic-

kou“ funkci a umožňují sémantickou interpretaci mnohoznačných výroků . Merlin Do-

nald zdůraznil, že mimetická kultura vedla ke  vzniku prvního, kolektivně sdíleného 

mode lu reality, zprostředkovaného nikoliv jazykově, ale rituálně, a  ustavila rituální 

praktiky, tance, hry a složitější technologii . Mimetismus je důležitým médiem kulturní-

ho přenosu (Budil 2003, 264–265) .

3)  Cervantesem, Flaubertem, Stendhalem, Proustem a Dostojevským .
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podobách ale odhaluje, že veškerá touha je odvozená a představuje pouhou 
imitaci a napodobeninu touhy druhých (Kirwan 2008, 9) . Touha se vždy rodí 
z nápodoby touhy někoho jiného, koho pokládáme za vzor . Toužíme po ně-
čem, protože po tom touží jiní, to znamená, že nemáme žádnou autonomní, 
nezávislou touhu, jak se nám snažila namluvit tradice romantismu . Napří-
klad Don Quijot odvozoval své touhy po dobrodružném a ctnostném životě 
od legendárního rytíře Amadise Galského . Don Quijote si svoji idealistickou 
touhu vypůjčil od vybájené postavy, jejímž dvojníkem se tímto de facto stal 
(Girard 1968, 9–10) . Španělský snílek mohl existovat pouze prostřednictvím 
neustálé imitace bájného rytíře Amadise Galského a obdobně náš subjekt, 
naše já, je nestabilní, neustálou proměnlivou a prchavou strukturou, která 
existuje pouze díky touze . René Girard je dokonce přesvědčen, že mimetické 
přisvojení touhy druhého člověka nahradilo instinktivní chování v roli ur-
čujícího faktoru lidského jednání . Z tohoto důvodu jsou lidé podle Girarda 
mnohem náchylnější než ostatní živočichové ke vzájemným vražedným kon-
fliktům, protože postrádají instinktivní „brzdné“ mechanismy bránící eska-
laci násilí (Kirwan 2008, 25) .

Napodobování druhých je obvyklé u  dětí, vyskytuje se rovněž 
u dospělých, kteří se za imitaci jiných lidí stydí a skrývají ji, protože se obá-
vají, že tím odhalují nedostatečnost a  slabost vlastní existence (Kirwan 
2008, 25−26) . Pokud lidé touží po stejném objektu, nastává rivalita, která 
ústí do otevřeného konfliktu . Zde musíme rozlišovat . Mezi Donem Quijo-
tem a Amadisem nemůže dojít ke střetu, protože Amadis Galský je pouhou 
ideální fiktivní postavou; mezi ním a Donem Quijotem je nepřekročitelná 
propast bránící soupeření (Kirwan 2008, 31) . Obdobně nenastane rivalita 
mezi Donem Quijotem a Sancho Panzou, protože Sancho Panza uznává své 
hierarchicky podřízené postavení (Kirwan 2008, 31) . René Girard nazývá 
tuto „bezpečnou formu napodobování či miméze“ „vnějším zprostředková-
ním“ nebo „vnější mimézí“ (Kirwan 2008, 31) . Mezi křesťany a Kristem, kte-
rého věřící napodobovali v duchu imitatio Christi, nemohla nikdy nastat 
mimetická rivalita . „Vnitřní zprostředkování“ či „vnitřní miméze“ zname-
ná, že mimetická touha spojuje reálné osoby pohybující se ve stejném soci-
álním prostoru . Jestliže společnost nedokáže stanovit hierarchii mezi tou-
žícím subjektem a  jeho vzory, hrozí vypuknutí eskalujícího konfliktu 
v podobě rivalizujícího mimetismu mezi vzorem a subjektem o získání ob-
jektu jejich společné touhy (Girard 2008, 7) . Tento střet připomínající Hob-
besovu „válku všech proti všem“ může v krajním případě vyústit do hro-
madného násilí prakticky znemožňujícího společenský život jako takový . 
Za příklad mohou posloužit hrdinové Dostojevského románů stravovaní, 
frustrovaní a  pohlcovaní destruktivní mimetickou rivalitou . V  období 
mezi Cervantesem a Dostojevským došlo v Evropě k rušení hierarchických 
rozdílů, což se projevilo v růstu mimetické rivality, které se staví do cesty 
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stále méně bariér (Kirwan 2008, 35) . Mimetická rivalita a násilí působí jako 
nakažlivá nemoc; mytická svědectví o morových epidemiích, egyptských 
ranách nebo potopě jsou často skrytými svědectvími o eskalující mimetic-
ké krizi rozvracející společnost (Kirwan 2008, 53) . Na  druhé straně, jak 
ukázali někteří velcí spisovatelé jako William Shakespeare, Stendhal nebo 
Gustav Flaubert, lze dosáhnout obrácení či osvobození spočívající v tom, že 
si uvědomíme, že jsme odjakživa nevědomky napodobovali špatné vzory, 
které nás stahují do začarovaného kruhu pohoršení a nikdy neukojitelných 
tužeb (Girard 2008, 104) .

Problematika mimetické rivality nás přivádí na půdu vnitros-
kupinového násilí, která představuje největší riziko pro sociální soudrž-
nost a přežití společnosti . René Girard nesouhlasí se slavnou tezí Thomase 
Hobbese, že lidé pohroužení do vzájemného nepřátelství si v okamžiku, 
kdy konflikt vrcholí, uvědomí, že je třeba skoncovat s rivalitou a podřídit 
se všemohoucí omezující síle, kterou anglický politický filosof nazval Le-
viatanem (Kirwan 2008, 52−53) . Dlouhodobý konflikt tlumí v  aktérech 
schopnost vidět v soupeři lidskou bytost a tato démonizace nás zbavuje 
empatie omezující míru spáchaného násilí (Kirwan 2008, 55) . Doufat v ta-
kové situaci v náhlé přerušení násilí a uzavření společenské smlouvy je 
iluze . Jak tedy zastavit eskalující mimetickou rivalitu? Podle René Girar-
da, který se inspiroval Freudovou prací Totem a tabu z  roku 1913, bylo 
zapotřebí nasměrovat kolektivní násilí proti určitému jedinci, jenž byl 
učiněn odpovědným za danou sociální krizi . Dosavadní rivalové se spojili 
za účelem jeho likvidace a akt obětního násilí se stal momentem obnovení 
jejich společenské soudržnosti . Zmíněná pravěká událost byla ritualizo-
vána a stala se základem pro vznik a rozvoj lidské kultury, institucí, tabu 
a norem . Proceduru vytvořenou za účelem usměrnění a kontroly násilí 
uvnitř skupiny nazval René Girard rituálem obětního beránka (2008, 8) . 
Naše instituce včetně etických norem se zrodily z mechanismu obětního 
beránka jako krajního řešení kolektivního násilí vyplývajícího z mime-
tické rivality: Lidský řád jakožto protiklad řádu zvířecího, jenž mu 
předcházel, se stává závislým na posvátnu, jež je definováno jeho vlastním 
násilím; jsme jediným druhem, pro nějž mimetické násilí představuje větší 
hrozbu než vnější přírodní svět představovaný ostatními druhy (Kirwan 
2008, 110–111) . Volba obětního beránka nebyla nahodilá; většinou šlo 
o osobu, která se vzhledem či jednáním odlišovala od ostatních, byla soci-
álně izolovaná a  vyznačovala se takzvanými perzekučními stereotypy, 
které ji činily zranitelnou .

Sociálního míru potřebného ke  kulturnímu vývoji jsme dosáhli 
za cenu násilného obětování nevinné bytosti, přičemž veškerá mytologická, 
náboženská a rituální tradice se snaží tento prvotní zločin nikoliv osprave-
dlnit, ale zamaskovat a zakrýt . Na rituál navázal mýtus, který pokračoval 
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v konspiraci mlčení obklopující primordiální rituální vraždu . René Girard 
pojímá mýtus jako příběh, který společenství vypráví o svém původu – pří-
běh, ve kterém je násilná povaha zmíněného původu nepřímo naznačena, 
nikdy v něm ale není otevřeně odhalena: Mýtus pomáhá zachovávat mlčení 
o násilí páchaném na obětním beránkovi (Kirwan 2008, 71) . V mýtu proto 
nehledejme podle vzoru romantiků jakousi symbolickou pravdu o autentic-
kých podmínkách a povaze lidské existence, protože mýtus je verbalizovaná 
a neustále reprodukovaná sociální lež zakrývající násilný počátek naší kultu-
ry .4 Nositelé mytické tradice na tuto původní funkci mýtu zakrývající pri-
mordiální vraždu, která se proměnila v rituál, již zapomněli, přičemž toto 

4)  René Girard je přesvědčen, že význam křesťanství spočívá v  kulturním a  morálním 

uchopení skutečnosti, že povaha naší kultury a společnosti je spojena s obětí (cit . Girard 

2008, 14) . Pouze křesťanství dokázalo na neustále se reprodukující a dějinami procháze-

jící usmrcení nevinného jedince v zájmu sociální soudržnosti reagovat alternativním 

příběhem, v němž postavilo do středu děje osobu, která podlehla skupinové nenávisti, 

ale jejíž nevina byla nezpochybnitelně prokázána a zdůrazněna . Tím se zhroutila celá 

logika rituálu obětního beránka, byl plně demaskován jeho násilnický charakter, byly 

rehabilitovány předchozí oběti skupinového násilí a rituálně maskovaná vražda přesta-

la být aktem ustavujícím kulturu: Kristova oběť představuje zlomový okamžik, kdy byla 

narušena rovnováha udržující symbolicko-náboženský mechanismus, na němž byly za-

loženy nejstarší společnosti, ve stálosti, repetitivnosti a mytičnosti (cit . Girard 2008, 14) . 

Křesťanství jako první náboženství ukázalo oběť jako oběť a vraždu nazvalo vraždou . 

Křesťanství představuje pro Girarda klíčovou fázi antropologického vývoje, během kte-

rého se člověk musel vyrovnávat se skupinovým násilím ohrožujícím jeho sociální sou-

držnost . Tradiční společnost byla nucena nacházet stále nové obětní beránky, kteří byli 

navzdory své nevinně usmrceni a prohlášeni za vinné . Její postoj lze shrnout Kaifášo-

vým výrokem: Lépe když zemře jeden, než aby zahynulo celé společenství (J 11,51) . Proti 

tomuto archaickému postoji je postaveno Kristovo konstatování: Nenáviděli mě 

bezdůvodně (J 15, 25) . Křesťanství podle Girarda bylo pro kulturní vývoj lidstva tím, co 

představovala kultura pro přirozený výběr (kdy se člověk emancipoval od zákonitostí 

darwinovského přírodního výběru) . Prostřednictvím křesťanství se člověk osvobozuje 

od nutnosti odstraňovat vnitřní konflikty a krize uvnitř společenství obětováním bytos-

tí, jejichž nevina tradičně zastřená mýtem byla nyní jednoznačně demonstrována . Tento 

proces emancipace od rituálního násilí, jak přiznal sám René Girard (2008, 100), nebyl 

ovšem zdaleka ukončen: Nevina oběti je zásadní výdobytek, a ten přineslo křesťanství. Ale 

nikdy jsem neprosazoval zásadu, že onen proces je čistě lineární a že se od okamžiku Zje-

vení vyvíjí nepřetržitě. Naopak, je to proces mimořádně složitý, protože člověk si svou cestu 

volí svobodně. A po pravdě řečeno téměř pokaždé se rozhoduje pro násilí, dnes více než kdy 

jindy (Girard 2008, 100) . 
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zapomnění má téměř charakter psychoanalytického potlačení traumatizují-
cích událostí v našem individuálním životě .5

Mimetická rivalita, o které hovoří René Girard, se v průběhu historic-
kého vývoje zmocňuje některých událostí, epizod a  osobností, které imituje 
a proměňuje v sugestivní a mobilizující symboly . Této skutečnosti si všiml Karel 
Marx, který ve  spise Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta vytkl buržoazii 
nedostatek imaginace a neschopnost dodat skutečný obsah sociální revoluci: 

Lidé sami dělají své dějiny, ale nedělají je tak, jak jim napadne, 
za okolností, jež si sami zvolili, nýbrž za okolností, jež tu byly před 
nimi, jež jsou jim bezprostředně dány a jež zdědili z minulosti. Tra-
dice všech mrtvých pokolení tíží mozek živých jako můra. A  právě 
tehdy, kdy se zdá, že lidé jsou plně zaujati tím, aby provedli převrat 
v sobě a kolem sebe, aby vytvořili něco nebývalého, právě v takových 
epochách revolučních krizí vyvolávají úzkostlivě duchy minulosti, 
aby jim sloužili, vypůjčují si od nich jména, bitevní hesla, kostýmy, 
aby v tomto starém a ctihodném převlečení a v této vypůjčené řeči 
sehráli nový výstup světových dějin. Tak se přestrojil Luther 
za  apoštola Pavla, revoluce let 1789 až 1814 se střídavě oblékala 
do hávu římské republiky, potom do hávu římského císařství, a re-
voluce z  roku 1848 nevěděla nic lepšího než parodovat hned rok 
1789, hned revoluční tradici let 1793–1795. … V  klasicky přísných 
tradicích římské republiky našli gladiátoři buržoasní společnosti 
ideály a  umělecké formy, sebeklamy, jichž potřebovali, aby sami 
sobě zastřeli měšťácky omezený obsah svých bojů a aby udrželi svůj 
zápal na výši velké dějinné tragédie. Takto si již o sto let dříve, na ji-
ném stupni vývoje, vypůjčili Cromwell a  anglický lid pro svou 
buržoasní revoluci mluvu, vášně a iluse ze Starého zákona.6

Podle Marxe buržoazie postrádala dostatek imaginace, nedokázala vytvořit 
nové významy, které by zaštítily revoluční transformaci společnosti, a muse-
la proto převzít významy sociálního řádu, který se snažila vyvrátit a nahra-
dit . Její symbolismus se neopíral o budoucnost, ale výhradně o imitaci minu-
losti . Skutečná revoluce musí zrodit estetiku, symbolismus a obrazotvornost, 
které dají skutečný obsah nové sociální realitě, a nemůže se uchylovat (jako 

5)  Výše zmíněnou problematiku René Girard rozpracoval především v  knihách příznačně 

nazvaných Věci skryté od založení světa (Des choses cachées depuis la fondation du monde, 

1978), Obětní beránek (Le Bouc émissaire, 1982) a Ten, skrze nějž přichází pohoršení (Celui 

par qui le scandale arrive, 2001) .

6)  Marx a Engels 1954, 249–250 .
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se to podle Marxova názoru stalo buržoazní revoluci) k umělé a fiktivní este-
tice odcizené společenské realitě a jejím potřebám . Obdobně Edgar Quinet 
nebo Auguste Comte navzdory sympatiím k Francouzské revoluci neskrývali 
zklamání z  chudoby republikánské imaginace . Revoluční liturgie selhala . 
O krizi moderní demokratické imaginace, která je bezbranná vůči asertivitě 
totalitní ideologie, psal v roce 1942 Sigmund Neumann (1942, xviii): 

Historická realita se často mění, aniž by se pokusila vytvořit nový ja-
zyk. … Náš politický slovník je zastaralý, a  proto nezbytně plný ne-
správných názvů. Přestal být nositelem významu. Základní koncepty 
ztratily své kouzlo. Musíme si buď osvojit nový slovník, nebo obnovit 
starý. To má zásadní důležitost pro přežití demokracie, která nejvíce 
ze všech forem společenského systému závisí na  vzájemném 
porozumění. Nachází se však v  soumraku, v  němž je stabilita 
životadárných významů ztracena. Moderní diktatury využily tohoto 
intelektuálního vakua tak, jako vyplnily sociální vzduchoprázdno, 
ve kterém se nalézaly krizí zachvácené vrstvy soudobé společnosti. … 
Tato uzurpace, devaluace a transformace, jež je výsledkem příklonu 
k diktatuře, způsobila spoušť v demokratickém táboře ne menší než 
taktika blitzkriegu, která zničila spořádané bojové linie demokracie.

Girardova teorie mimetické rivality odehrávající se v  prostoru sugestivní 
symbolické imaginace nám umožňuje porozumět určitým intelektuálním 
a duchovním procesům probíhajícím v západních dějinách, jejichž účastníci 
se snažili imitovat, ztotožnit a tím si přivlastnit některé působivé a prestižní 
historické vzory a epizody, a tak získat výhodu nad svými soupeři . Člověk žije 
ve světě, který prostupuje imaginace, obrazotvornost či iluze, která má často 
větší sílu a váhu než realita . Šíření rasové ideologie do antropologických a his-
torických věd představuje právě takové vítězství imaginace nad skutečností, 
triumf, který umožnilo selhání dobových politických institucí .7 V září roku 9 
po Kristu porazil v Teutoburském lese germánský vůdce Arminius tři římské 
legie, čímž prakticky zastavil římské plány na romanizaci území mezi Rýnem 
a  Labem . V  šestnáctém století se Arminius neboli Hermann, jak jej nazval 
Martin Luther, stal symbolem rezistence znovuvzkříšeného germánského Se-
veru proti kulturní hegemonii latinského Jihu (liberator Germaniae), což 

7)  V naší době nabyla rasová otázka znepokojivě přemrštěné důležitosti. Znepokojivě, protože 

rasová dogmata se stala základem nelidské brutální politické filosofie, která již vyústila do 

smrti nebo sociálního ujařmení miliónů nevinných jedinců. Přemrštěné, protože pokud se 

současná rasová teorie podrobí vědecké analýze a výkladu, pozbyde významu pro jakýkoliv 

druh společenského či jiného jednání (Montagu 1945, ix) .
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hrálo mimořádně důležitou úlohu v době reformace a poté během sjednoco-
vání Německa . Například mezi lety 1676 až 1910 bylo složeno sedmdesát pět 
oper oslavujících Arminiův výkon . V roce 1875 byla u městečka Detmold od-
halena monumentální dvacet osm metrů vysoká socha Hermanna z mědi a se 
vztyčenou rukou třímajícího meč a stojícího na kamenném podstavci na kop-
ci vypínajícím se čtyři sta metrů nad okolní krajinu . Arminius symbolizoval 
aspirace germanismu, to znamená přesvědčení, že tak jako barbarské ger-
mánské kmeny revitalizovaly na sklonku antiky umírající římskou společ-
nost a vytvořily novou středověkou civilizaci, je jim souzeno obrodit západní 
civilizaci raného novověku . K tomu však nedošlo, přičemž hlavním limitují-
cím faktorem „germánských“ ambicí se stal impozantní mocenský vzestup 
Francie dovolávající se v době Ludvíka XIV . své imaginární galské či keltské 
identity . Výsledek třicetileté války odsoudil území starověké Germánie k po-
litické bezvýznamnosti . Colbert a Ludvík XIV . marginalizovali hugenoty a vy-
budovali z bývalé romanizované římské provincie Galie vojensky nejsilnější 
stát kontinentu . Germanismus se stáhl do akademického prostředí, na uni-
verzity v  Leidenu nebo Uppsale, kde místní rektor Olof Rudbeck ztotožnil 
Švédsko s  Platónovou Atlantidou . Imitace germanismu jako symbolického 
prostředku mocenského vzestupu německojazyčných oblastí Evropy tedy 
v šestnáctém a sedmnáctém století selhala .

Poté se situace změnila . Rozhodující globální fenomén raného no-
vověku ve vztahu mezi různými civilizacemi představovala takzvaná eura-
sijská revoluce, jak tento jev nazval historik John Darwin (2007, 160−217) . 
V šestnáctém století sice Evropané kolonizovali Nový svět a pronikli do In-
dického oceánu a na Dálný východ, avšak mezi hlavními civilizačními oh-
nisky Eurasie – mezi Západem, Osmanskou říší, Persií, mughalskou Indií 
a Čínou – se vytvořila v  zásadě mocenská rovnováha . Tu narušila až výše 
zmíněná eurasijská revoluce probíhající přibližně v letech 1750 až 1830, kdy 
Západ poprvé zúročil svoji vojenskou a ekonomickou převahu, kolonizoval 
Indii, mocensky zastínil Osmanskou říši, Persii a Čínu a stal se nezpochyb-
nitelným globálním hegemonem . Dvěma klíčovými událostmi eurasijské 
revoluce byla porážka Francie Velkou Británií v době sedmileté války, kdy 
Francie ztratila pozice v Severní Americe a Indii, a ovládnutí indického sub-
kontinentu anglickou Východoindickou společností . Právě v důsledku půso-
bení britských vzdělanců v indické Kalkatě se zrodila indoevropeistika, je-
jíž představitelé jako například William Jones, Charles Wilkins nebo 
Alexander Hamilton vystoupili s  tezí o  lingvistické sounáležitosti evrop-
ských a  indických dialektů . Zároveň se zrodila vize pravěkého árijského 
společenství, které údajně položilo základy západní civilizace . Árijská ideo-
logie představovala učení o prehistorické kolonizaci Evropy válečnickými 
a aristokratickými nomády, nositeli vyšších rasových kvalit, jejichž pozů-
statky můžeme údajně nalézt rozptýlené mezi moderním evropským obyva-
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telstvem, především na severu kontinentu . Francouzský literát Edgar Qui-
net hovořil v  této souvislosti o  tzv . orientální renesanci, to znamená 
o pseudonáboženském hnutí, podle kterého by duch hinduismu a indické-
ho písemnictví měl revitalizovat znavenou postosvícenskou západní společ-
nost . Geniální orientalista a nejvyšší soudce v Kalkatě William Jones, jehož 
socha je vystavena v Katedrále svatého Pavla v Londýně, představoval ikonu 
či symbol tohoto pokusu o  synkrezi hinduistické a  křesťanské tradice . 
V britském politickém životě a především ve vedení Východoindické společ-
nosti ale počátkem devatenáctého století převládli stoupenci utilitarismu 
a evangelikánství, kteří se ke kulturním podnětům přicházejícím z Orientu 
stavěli značně skepticky . Jejich mluvčím byl zejména James Mill, otec filoso-
fa Johna Stuarta Milla . Étos orientální renesance se přenesl do Německa, 
kde mimořádně silně oslovil mladou generaci romantických literátů, napří-
klad Augusta Wilhelma Schlegela nebo jeho bratra Karla Wilhelma Friedri-
cha Schlegela, autora knihy O jazyce a moudrosti Indů (Über die Sprache und 
Weisheit der Indier) z roku 1808 . Tito spisovatelé, kteří usilovali o emancipa-
ci od francouzské nadvlády, nabyli přesvědčení, že jejich vlasti je souzeno 
sehrát úlohu jakéhosi Orientu Západu, čímž připravovali půdu pro pozdější 
průnik árijské ideologie . Úcta k  jazyku a  fascinace vztahy, které jazykové 
příbuzenství odhalovalo, dovedly evropské vzdělance ke konstrukci imagi-
nárního rasového společenství, jemuž bylo souzeno „spasit“ Západ . 

Historický vývoj na  evropském kontinentu byl zkomplikován 
skutečností, že první vzpoura germánského Severu proti latinskému Jihu 
v  době reformace skončila strategickým patem . Arminiovi potomci se ne-
dokázali prosadit proti španělským žoldnéřům placeným americkým 
stříbrem . Nezpochybnitelná hegemonie germánského Severu vyplynula až 
z vítězství „anglosaské“ Velké Británie nad „keltskou“ Francií, které bylo sym-
bolicky zpečetěno ztotožněním Germánů a Árijců . Indie a Francie byly dvě 
poražené země ve  světě ovládaném „Árijci“, jakkoliv se Napoleon pokoušel 
tento stav korigovat . Expanzi árijské ideologie do věd o člověku, včetně ar-
cheologie a  antropologie, lze proto chápat jako výraz snahy imitovat 
a ztotožnit se s mimořádně prestižním symbolem rasové, civilizační a histo-
rické nadřazenosti . Každá ideologie se rodí jako více či méně skrytý odraz 
a metaforická výpověď o určitých historických událostech (v tomto smyslu 
plní podobnou úlohu jako kdysi mýtus) . Árijská imaginace je metaforou 
vítězství Západu nad Indií (a  usurpací původně indického konceptu pro 
vyjádření západní civilizační nadřazenosti), triumfu, který rozhodl o výs-
ledku eurasijské revoluce . 

Árijská ideologie reprezentovala mimořádně dramatický způsob 
setkání imaginace s  dějinami . Symbolická rivalita se vyhrotila do  takové 
míry, že nad ní její účastníci ztratili kontrolu, jak o tom René Girard hovoří 
v  jedné ze svých posledních knih Dovršit Clausewitze (Achever Clausewitz, 
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2007) .8 Nacistický rasový totalitarismus čerpající ze sociálního darwinismu 
a  eugeniky představoval pozdní reakci na  výsledek eurasijské revoluce, 
na níž se Německo nemohlo kvůli své dočasné slabosti mezi sedmnáctým až 
devatenáctým stoletím přímo podílet . Identifikace rasově očištěného němec-
kého národa s Árijci tak implicitně prozrazovala touhu po globální nadvládě 
a z dlouhodobého historického hlediska vyjadřovala vzpouru nikoliv proti 
míru versailleskému, ale spíše vestfálskému . 

Pokud bychom použili terminologii Francise Fukuyamy, pak se ra-
dikalizovaná árijská ideologie stala klasickým projevem megalothymie, 
kterou americký politický filosof vymezil jako emocionální touhu po uznání 
za nadřazeného druhým (Fukuyama 2002, 184) . Montesquieu zdůraznil, že 
nejstabilnější zákony se opírají více o vášně než rozum tak, jako tomu bylo 
ve starém Římě a Spartě, přičemž moudrá vláda spojí emoce s moudrostí .9 
Byly to ctnosti, které umožnily Římu zvítězit nad Kartágem .10 Dejme slovo 
velkému znalci temných zákoutí lidské duše, Ferdinandu Louisi Célinovi 
(1933,157): 

Chceš-li žít aspoň v jakéms takéms míru s lidmi, ať s důstojníky nebo 
s civily, – jsou to příměří křehká, to je pravda, ale přesto vzácná – 
musíš jim stůj co stůj dovolit, aby se mohli rozvalovat, honosivě na-
douvat v hloupých chlubnostech. Rozumová vychloubavost a chvá-
stavost neexistuje. Je to pud. A neexistuje taky člověk, který by nebyl 
především vychloubavý. Úloha honosivého padoucha je skoro je-
diná, v níž se lidé navzájem snášejí s jistou radostí. S těmito vojáky 
jsem svou obraznost nemusel namáhat příliš. Stačilo nepřestávat 
tvářit se užaslým.

 
Rasová ideologie parazitovala na zanedbanosti thymotické potřeby moder-
ního člověka .

Viděli jsme, že distribuce moci mezi dominantními světovými 
mocnostmi byla úzce provázána se somatickou imaginací, to znamená s pri-
vilegovaným statutem, který byl přisuzován určitým typům lidského těla . 
Bez této zásadní skutečnosti by byl zrod moderního rasového totalitarismu 

8)  Taková je povaha války… vyvolává napětí, které tlačí imaginaci do krajností, v nichž ztrácí-

me smysl pro realitu (Girard 2007, 33) .

9)  Neexistuje nic tak mocného jako republika, v níž se dodržuje zákon nikoliv na základě rozu-

mu, ale na základě vášně, jak tomu bylo v Římě a ve Spartě (Montesquieu, Grandeur et déca-

dence des Romains, 2, IX, 14) . 

10)  Římané byli ambiciózní v důsledku své pýchy, Kartáginci kvůli své lakotě (Montesquieu, 

Grandeur et décadence des Romains, 2 IX, 14) .
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nemyslitelný . Hierarchie prestiže, které se těšily antropologicky vymezitelné 
typy lidí, odpovídala hierarchii světového systému, v jehož rámci jisté geo-
grafické oblasti tvořily jádro, zatímco jiné byly odsunuty na periférii . Výsad-
ní politická moc či hegemonie může být získána krátkodobou, v  zásadě 
nahodilou vojenskou nadřazeností (jak se to podařilo Alexandru Make-
donskému, Čingischánovi, Tamerlánovi, Napoleonovi či Adolfu Hitlerovi), 
ale pokud má být dlouhodoběji udržitelná, musí se opírat o ekonomickou 
superioritu, schopnost vytvářet směnitelné zdroje a  artefakty efektivněji, 
hodnotněji a ve větším množství než ostatní rivalové . V novodobých dějinách 
se zatím žádné mocnosti nepodařilo změnit mocenskými prostředky me-
zinárodní hospodářské vztahy natolik radikálně, aby jí to přineslo trvalou 
ekonomickou převahu . Z tohoto důvodu můžeme sledovat prakticky neustá-
lou transformaci světového hospodářského systému, jehož centrum se během 
uplynulých tří staletí přesunulo z Dálného východu do severozápadní Evro-
py, poté do Severní Ameriky a nakonec znovu do jihovýchodní Asie . Soma-
tická imaginace se v podobě rasové ideologie vytvořila vzhledem k velmi spe-
cifickým historickým a  etnickým podmínkám v  Evropě od  osmnáctého 
do  dvacátého století, to znamená v  epoše, kdy tento region poprvé 
(a pravděpodobně i naposled) aspiroval na postavení ohniska světového poli-
tického a  ekonomického systému . Okolnosti rozkladu Říše západořímské 
a  vzestupu středověké civilizace daly podnět ke  zrodu literární fikce 
o  revitalizačním potenciálu germánské etnicity, která byla znovuoživena 
v době reformace . Zatímco jiné kulturní okruhy Eurasie asimilovaly etnick-
ou různorodost jednotnou civilizační silou (Čína), podřídily ji striktnímu 
sociálnímu systému (Indie) nebo překryly náboženskou identitou (islám), 
soužití nejrůznějších etnik se stalo výrazným rysem západního společenského 
života . Tento dualismus etnické a civilizační příslušnosti akcentoval úlohu 
somatické imaginace, z níž se prostřednictvím moderní vědy a romantické-
ho hnutí stala imaginace rasová . 

Rasová imaginace může být instrumentalizována jako ideologie 
legitimizující ekonomicky motivované chování, například znevolnění pra-
covní síly ve formě otroctví . Vzhledem k tomu, že zotročování světlých oby-
vatel Středomoří, Evropy, Kavkazu či Střední Asie nezrodilo rasismus, zatím-
co zotročování tmavých obyvatel subsaharské Afriky ano, hovoříme 
o pigmentokracii jako nejstarší formě západní rasové ideologie . Porážka Špa-
nělska v roce 1588 a ztráta jeho velmocenského postavení v první polovině 
sedmnáctého století způsobila symbolickou degradaci mesticů jako smíšené-
ho zámořského „rasového“ typu a vzestup prestiže „rasově čistého“ nordické-
ho obyvatelstva nizozemského a anglosaského původu . Tento triumf exklu-
zivního nordismu nad otevřeným multirasovým středomořským přístupem 
k mimoevropským populacím byl dokonán neúspěchem Francie v sedmileté 
válce . Devatenácté století proběhlo ve znamení nadvlády Anglosasů v rámci 
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rasové imaginace Západu odrážející výlučnou úlohu Velké Británie ve světo-
vém politickém a hospodářském systému . 

Vznik rasového totalitarismu v podobě nacismu umožnily v zásadě 
čtyři faktory . Za prvé to byla asimilace germánské a anglosaské identity hy-
potetickou árijskou příslušností v  důsledku rozvoje orientálních studií . 
Za  druhé etnicky komplikované dějiny Britských ostrovů, soupeření mezi 
anglosaským, normanským a keltským prvkem, které romanticky zaměření 
autoři typu Waltera Scotta představili jako „rasovou válku“ . Za třetí revoluční 
myšlenka, kterou pod vlivem přírodních věd razil jako jeden z prvních Vic-
tor Courtet, že radikální rekonstrukce evropského řádu na rasovém princi-
pu vyústí do  revitalizace západní civilizace . Za  čtvrté aspirace německé 
společnosti frustrované ve svých politických a mocenských ambicích, jejíž 
vůdcové se pokusili imitovat světové imperiální postavení Anglosasů 
prostřednictvím rasové revoluce . 

Účinnost árijské ideje byla umocněna její aliancí s dalšími dvěma 
vlivnými fenomény moderní západní civilizace: vědou a masovou společnos-
tí . Eric Voegelin v  monumentálním díle Řád a  dějiny (Order and History) 
představil pojmy krve a pokrevní příbuznosti jako univerzální symbolismus 
ovlivňují životy všech lidských společností; byla to transformace z esoteric-
kého mystéria ve  starověku a  metafory aristokratické sociální výlučnosti 
ve středověku a raném novověku v masovou politickou ideologii v moderní 
době, která mu umožnila získat mimořádnou sugestivitu a  destruktivitu 
(Hannaford 1996, xi) . To, co bylo původně esoterickou součástí rituálu nebo 
příznakem společenské exkluzivity a rodové „kvality“, bylo v průběhu Fran-
couzské revoluce demokratizováno a stalo se kolektivní vlastností národů, 
které nalezly v rasovém substrátu zdůvodnění své vůle k moci, nadřazenosti 
a privilegovaného postavení v sekularizovaných dějinách . 

Za základ rasového myšlení se obecně pokládá záměna sociálního 
a biologického . Tento intelektuální manévr, který spojujeme se strategií legi-
timizace určité společenské hierarchie, mohl nabýt účinnosti až v průběhu 
osmnáctého století, kdy byl definitivně v západním myšlení stanoven předěl 
mezi přírodou a kulturou či společností . V Rousseauových dílech se zaujatí 
čtenáři mohli seznámit s „přirozeností“ jako blahodárným živlem poskytují-
cím Západu znavenému a traumatizovanému velkým civilizačním vzepětím 
autenticitu a morální sílu . Aby mohly být bariéry mezi člověkem a přírodou 
triumfálně zbořeny, musely být nejdříve vztyčeny . K tomu došlo v dílech řady 
autorů raného novověku, například Thomase Hobbese, Samuela von Puffen-
dorfa či Giambattisty Vica, kteří popsali postupnou emancipaci primordiál-
ního divocha od tyranie přírodního řádu, ignorance a vnitrodruhové rivali-
ty pod záštitu autority Leviathana, metafory civilizačního řádu . Jean Jacques 
Rousseau a romantismus smysl tohoto úsilí popřeli a prostřednictvím fikce 
„ušlechtilého divocha“ hlásali návrat lidského bytí zpět do lůna přírody . Člo-
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věk nyní tvořil jednotu s půdou, horami, řekou, mořem a podnebím; geologie 
a klimatologie byly stejně důležité pro pochopení jeho vlastností jako anato-
mie a fyziologie . 

V knize Původ totalitarismu se německá filosofka a publicistka ži-
dovského původu Hannah Arendtová pokusila vyložit krátce po  skončení 
druhé světové války zrod moderního totalitarismu (a s ním spojeného anti-
semitismu a rasové ideologie) v širším historickém, sociálním a kulturním 
kontextu jako výraz souhry mezi vnitřním vývojem a vnějšími okolnostmi 
utvářejícími osudy Západu . Výsledkem je čtivá směs brilantních, schematic-
kých, erudovaných, provokativních, kontroverzních, eklektických a povrch-
ních pasáží, které ve  svém celku vytvářejí velkou intelektuální výzvu, jež 
navzdory ohlasu a rozsáhlé diskuzi o zmíněném díle nebyla pravděpodobně 
náležitým způsobem zhodnocena a využita . Ponechme stranou význam a re-
levanci samotného pojmu totalitarismus a zaměřme se na metodu, s níž Han-
nah Arendtová přistoupila ke zkoumání uvedené látky . Je pro ni charakte-
ristický smysl pro detail spojený se schopností porozumět jeho globálnímu 
kontextu, to znamená umění vnímat specifické vlastnosti a vnitřní proměny 
západní společnosti v  interakci s  ostatními mimoevropskými kulturami 
a civilizacemi . Nejde o mechanický a pasivní difuzionismus či o relativizaci 
údajné západní historické výlučnosti poukazováním na vnější původ evrop-
ských invencí či institucí . Nebudeme se příliš zabývat dekonstrukcí a odha-
lováním asymetrie západní moci při konstrukci „exotismu“ za účelem jeho 
mocenského ujařmení . Vztah mezi Západem a  ostatními civilizacemi pro-
zkoumáme v dynamice vzájemného spoluvytváření . Málokterý autor ukázal 
tak přesvědčivě jako Hannah Arendtová, že i subtilním proměnám západní-
ho myšlení porozumíme jen obtížně, pokud vnímáme Západ jako dekontex-
tualizovaný ostrov zrozený uprostřed pustého necivilizovaného oceánu .

 Ve svém pojednání se letmo dotknu či zmíním o životních osudech 
stovek rozličných osobností pocházejících z nejrůznějších věků a prostředí . 
Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout především dvě: Toussainta Louvertu-
ra a Johanna Friedricha Blumenbacha . Ačkoliv žili přibližně ve stejné době, 
nesetkali se a s nejvyšší pravděpodobností o sobě nikdy neslyšeli . Toussaint 
Louverture byl bývalým černým otrokem, kterému se ve zralém věku podařilo 
díky mimořádnému vojenskému talentu a charismatu zastavit krvavý chaos 
rasové války zuřící na  Saint Domingue a  dát traumatizované společnosti 
naději v možnost rozumného multirasového soužití . Johann Friedrich Blu-
menbach, profesor na univerzitě v Göttingenu, viděl, jak se ve druhé polovině 
osmnáctého století začínají ve světě nevyčerpatelné etnické rozmanitosti ob-
jevovat rasové přehrady přinášející nový typ kolektivní nenávisti, pohrdání 
a  pocitu nadřazenosti . Blumenbach, věřící křesťan, se pokusil tomuto ne-
blahému vývoji čelit předložením takové koncepce jednoty lidstva, která 
zohledňovala existující diversitu, aniž snižovala schopnosti či důstojnost 
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jednotlivých lidských variant . Oba muži neuspěli, protože byli zrazeni . Tous-
sainta Louvertura zradil egocentrický Napoleon Bonaparte, jehož megalo-
manství zničilo sen o rasové harmonii na Saint Domingue . Odkaz Johanna 
Friedricha Blumenbacha zradil Immanuel Kant, za jehož tezemi o univerza-
lismu lidského rozumu a věčném míru se nacházelo přesvědčení o nutnosti 
vyhlazovat příslušníky „méněcenných“ ras, které opakovaně vyjádřil . 

Kniha představuje první svazek ságy o vývoji západního rasového 
myšlení . Její první díl Čekání na Germány vypráví o vzniku germanismu, 
zatímco druhý díl Svět v rovnováze popisuje svět mezi zámořskými výprava-
mi patnáctého a šestnáctého století a počátkem eurasijské revoluce ve století 
osmnáctém . Následovat bude druhý svazek, jehož první díl Století pýchy vylí-
čí dopad orientální renesance a expanzi árijské ideologie po vítězství Západu 
v čele s Velkou Británií v eurasijské revoluci a druhý díl Cesta do hlubin noci 
přiblíží historické a intelektuální okolnosti zrodu nacistického rasového to-
talitarismu . 

*
V úvodu své proslulé eseje Rasa a jazyk (Race and Language, 1879) se Ed-
ward Augustus Freeman zmínil o delegaci maďarských studentů, která se 
vypravila do Konstantinopole, aby zde okázale předala jednomu turecké-
mu generálu meč a při této slavnostní příležitosti připomněla dávné – nyní 
zapomenuté  – pokrevní příbuzenství obou národů, které by se mělo stát 
východiskem budoucího přátelství (Freeman 1879, 173) . Jak to bylo možné 
po staletích vzájemné animozity, bitvě u Moháče a dlouhé osmanské okupa-
ci většiny historického uherského království? Málokdo ve čtrnáctém nebo 
patnáctém století by si nedokázal představit podobné gesto, které by nebylo 
považováno za  zradu . Turci, bezpochyby překvapeni touto nečekanou 
vstřícností, maďarský akt pravděpodobně přičítali vzpomínkám na dobu, 
kdy mnozí obyvatelé Uher nalézali útočiště na tolerantnějším a relativně 
zámožnějším osmanském území, případně si uvědomili geopolitickou logi-
ku, která z  Maďarů a  Turků činí spojence čelící sílící slovanské expanzi 
(Freeman 1879, 173) . Nebo se osmanský generál s kamennou tváří skrývají-
cí utajený smysl pro humor jednoduše přizpůsobil komické frašce, ana-
chronismu připomínajícímu snahu Fridricha Barbarossy pomstít se Sala-
dinovi za  Crassovu porážku či Napoleonovo úsilí potrestat papeže 
za příkoří spáchané Caesarem (pontifikem maximem) vůči Vercingetorixovi 
(Freeman 1879, 174−175)?

Nebozí Turci! Nebyli ještě seznámeni s výdobytky západního etno-
logického a antropologického myšlení . Edward Augustus Freeman pokládal 
maďarskou iniciativu za extrémní výraz – reductio ad absurdum – moderní 
rasové doktríny, která se pokouší podřídit politickou aktivitu hypotetickým 
dávným etnickým svazkům (1879, 175) . Freeman sám, ačkoliv se ve vlastních 
studiích používání kategorie rasy nevyhýbal, považoval tento trend za nebez-
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pečný . Vzhledem k vlivu, který zmíněný koncept získal, a respektu, jemuž se 
těší, musí být ale brán s veškerou vážností .11 Předtím, než věda začala ovlivňo-
vat politický život a byl prokázán rozdíl mezi germánskými a keltskými dia-
lekty a naopak příbuzenství mezi sanskrtem, perštinou a mnohými evrop-
skými jazyky, nebyli lidé pokládáni za  příslušníky určité skupiny výlučně 
na základě řeči a rasy . Emocionalita spjatá s národností byla slabá; nábožen-
ství vyvolávalo silné vášně; city spojené s rasou neexistovaly . Konkrétní poli-
tická forma vlády, dobrá, spravedlivá nebo despotická, byla vším . Termíny 
jako panslavismus nebo latinská rasa nic neznamenaly (Freeman, 1879, 
176−177) . Původní obyvatel Britských ostrovů žijící koncem jedenáctého stole-
tí nepociťoval nenávist k Vilému Dobyvateli kvůli jeho špatně srozumitelné-
mu jazyku, ale pro jeho tyranii . Edward Augustus Freeman považoval raso-
vou ideologii za  extrémní variantu moderního nacionalismu, který v  sobě 
skrývá paradox . Na jedné straně používá nejpokročilejší metody soudobých 
etnologických, filologických a  antropologických věd, aby „odhalil“ počátky 
našeho sociálního bytí . Na druhé straně právě odkrytí těchto primordiálních 
kořenů nás zbavuje svobodné vůle a bez ohledu na naše přání a volbu fatálně 
spojuje s určitým rasovým pokrevním a lingvistickým společenstvím . Rasa 
představuje v tomto pojetí hypertrofovaný národ, zbavený poslední politické 
komponenty a zasazený do kontextu krve a mytické minulosti . Rasový původ 
nemůže být nikdy definitivně prokázán, ale zároveň dovedně kombinuje au-

11)  Pokládat v současné situaci skutečné nebo domnělé prastaré pokrevní pouto mezi Maďary 

a  Turky za  základ pro politické jednání nebo přinejmenším pro politické sympatie 

představuje krajní případ – někteří by to nazvali reductio ad absurdum – celého spektra 

doktrín a pocitů, které v moderní době ovládly mysli lidí. Získaly takovou moc, že i ti, kteří 

jejich vliv považují za neblahý, si nemohou dovolit je přezírat. Vyvozovat nějaký praktický 

důsledek z pravěkého svazku Maďarů a Turků znamená dovést rasovou doktrínu a sympa-

tie, které se rodí z  rasy, do  extrému. Aniž bychom se ponořili do  tajemných hlubin nebo 

věnovali nebezpečným teoriím v temných končinách etnologického výzkumu, můžeme snad 

zapochybovat o existenci reálného příbuzenství Osmanů a uralských Maďarů. Ti, kteří se 

vypravují do obzvláště vzdálené minulosti neárijských ras, by nám měli sdělit, jak tomu je 

doopravdy. Ze všech jevů a  skutečností lidských dějin jsou pokrevní pouta nejméně jistá 

a prokazatelná. ... Jde o velmi křehký základ, na němž má vyrůst stavba kolektivních sym-

patií mezi dvěma národy, i když několik století živé historie tíhly opačným směrem. … Etno-

logický dialog probíhající v Konstantinopoli musel vyznívat, jako by se etnologická teorie 

zbláznila. Ale právě ona živelnost dodává této záležitosti na  významu. Rasová doktrína 

a sympatie vyplývající z rasové příslušnosti musely pevně zakořenit v myslích lidí předtím, 

než nabyly takto groteskní podoby (Freeman 1879, 175–176) .
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toritu moderní vědy s  pravěkými instinkty pokrevního svazku .12 Aliance 
s kraniometrií, k níž došlo ve druhé polovině devatenáctého století, měla pro 
osudy rasové ideologie ambivalentní dopady . Dodala sice rasovému myšlení 
solidnější vědecké zaštítění, ale zároveň jej umístila do pozitivistického kon-
textu, ve kterém pseudoreligiózní étos rasové ideologie ztratil svoji působi-
vost . Moderní věda „odkouzlila“ i jiné věrouky a podle Freemana tak učinila 
rovněž s náboženstvím rasy . Mezitím ovšem rasová ideologie mimořádně de-
struktivně zasáhla do osudů západní civilizace . Edward Augustus Freeman 
přímo neřekl, zda věří v  existenci ras, zdůraznil nicméně, že pokud určité 
přesvědčení ovlivňuje a motivuje jednání lidí, musíme je brát vážně bez ohle-
du na jeho pravdivost .13 Na počátku jednadvacátého století Francisco J . Gil-
White ve stejném duchu zdůraznil, že v době akademické hegemonie sociální-
ho konstruktivismu zapomínáme na  to, že etničtí aktéři jsou (na  rozdíl 
od většiny antropologů) esencialisty (Gil-White 2001, 515) .

O rozšířenosti rasového idiomu na počátku dvacátého století svědčí 
i deníkové záznamy filosofa Ludwiga Wittgensteina, který po vypuknutí prv-
ní světové války sloužil v rakouské armádě na lodi na řece Visle . Wittgenstein 
propadl hluboké melancholii a pesimismu, ze kterého ho nedokázaly vyvést 
ani (nepravdivé) zprávy o pádu Paříže . Wittgenstein si 25 . října 1914 pozna-
menal: Dnes, více než jindy, cítím příšerný smutek ze situace, do níž se dostala 
naše germánská rasa. Anglická rasa, která je nejlepší na  světě, nemůže 
prohrát. My však prohrát můžeme a  prohrajeme, když ne v  tomto roce, tak 
v příštím. Myšlenka na to, že naše rasa bude poražena, na mě těžce dopadá, 
protože jsem skrz naskrz Němcem (cit . Monk 1990, 113–114) . Jakmile se rasový 

12)  Existuje výrazná rasová doktrína a  sympatie založená na  rase, která se liší od  pocitu 

sounáležitosti náboženského společenství nebo patriotismu v  užším smyslu. Není to tak 

jednoznačný nebo prostý pocit, jako je víra nebo vlastenectví. Neleží obdobným způsobem 

na povrchu a neopírá se o jasná fakta, která jsou přístupná porozumění každého jedince. 

Rasová doktrína je ve své podstatě umělá a naučená doktrína. Byla vyvozena z faktů, které 

by většina lidstva nikdy sama o sobě nezaznamenala, faktů, jež by nemohly být bez propra-

cované nauky nikdy srozumitelně osvojeny. Jaká je cena takové doktríny? Znamená to, že 

vzhledem ke  své umělosti, skutečnosti, že se zrodila z  nauky, a  nikoliv ze spontánního 

podnětu, musí být nezbytně bláznivá, škodlivá a nepřirozená? Bude možná bezpečnější, po-

kud připustíme, že stejně jako mnoho jiných doktrín a pocitů není všeobecně dobrá, špatná, 

moudrá nebo šílená. Jde jednoduše o učení, které by nemělo být chvatně přijato, nebo nao-

pak zavrženo, ale jež bychom měli upravovat a  usměrňovat v  závislosti na  času, místě 

a okolnostech (Freeman 1879, 181) .

13)  Víra nebo pocit, který má reálný dopad na chování velkého množství lidí, občas na jednání 

celých národů, může být hluboce nepravdivá nebo zlovolná, ale v každém případě 

představuje závažnou skutečnost, kterou musíme brát zcela vážně (Freeman 1879, 182) .
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výklad dějin prosadil mezi západními vzdělanci, ukázalo se, že jej lze 
flexibilně použít při výkladu v zásadě jakéhokoliv historického střetu minu-
losti . Osudový konflikt mezi Řeky a  Peršany (navzdory indoevropskému 
původu obou populací), Římem a  Kartágem, Římem a  Parthií, Evropany 
a Araby, Evropany a Mongoly či germánským Severem a latinským Jihem, to 
vše bylo pochopeno jako rasový střet, fascinující mnohem více než tradiční 
pojednání o  obraně a  výstavbě svobodných západních institucí a  hodnot, 
vyhlížející stále více jako anachronické Poloniovy poučky . 

Někteří autoři devatenáctého století, například Arthur Gobineau, 
se domnívali, že k rasové diferenciaci lidstva z prvotního adamitského poko-
lení mohlo dojít v důsledku obrovských pravěkých kataklyzmat, která jediná 
se vyznačovala dostatečnou silou, aby různé skupiny lidí vybavila zásadně 
odlišnými permanentními tělesnými rysy . Intuice zmíněných myslitelů 
předevolucionistického údobí nebyla úplně nesmyslná . Pouze je zapotřebí 
za přírodu dosadit dějiny . Rasová esencializace lidstva byla umožněna velký-
mi globálními historickými procesy, skutečnými revolucemi ve vztahu mezi 
jednotlivými civilizacemi a  kulturami, které proběhly na  prahu moderní 
doby . Tyto historické změny vytvořily rasovou ideologii jako nový způsob 
vnímání „druhého“ založený na mocenské převaze, jejíž předpokládaná trv-
anlivost byla přímo úměrná a ospravedlněna nepřekonatelnými fyzickými 
a mentálními rozdíly mezi rasami . Rasová ideologie spočívající v politické 
a  sociální instrumentalizaci somatických prvků prostřednictvím více či 
méně arbitrárních rasových kategorií je výrazem konkrétní (a v zásadě naho-
dilé) historické situace spojené s modernizací a globalizací, během níž Západ 
sehrál klíčovou úlohu a na přechodnou dobu neutralizoval či marginalizo-
val tradiční rivaly . Bez zmíněného makrohistorického rámce by byl vzestup 
a  úspěch rasové ideologie v  politické kultuře moderního světa obtížně 
vysvětlitelný .

Jedním ze záměrů této knihy je ukázat, jak z takřka nepřehledné-
ho intelektuálního a duchovního chaosu mezi šestnáctým a devatenáctým 
stoletím vykrystalizovaly ve  století dvacátém ideologie, které bez milosti 
a soucitu odsoudily milióny obyvatel Evropy k smrti . Je nepochybné, že tento 
proces byl integrální součástí ustavení moderního světa, který svými tech-
nologicky pokročilými nástroji učinil samotný akt genocidy mimořádně 
efektivní . Vzhledem k velikosti tragédie je poněkud překvapivé a pro všech-
ny, kdo jsou přesvědčeni o tom, že vrcholná moc vyplývá z elitního vědění, 
mimořádně trapné, že iniciátory a vykonavateli drastických etnických či ra-
sových čistek byly převážně osoby intelektuálně průměrné, bývalí špatní 
studenti gymnázií či měšťanek, kteří jen s obtížemi zvládali nároky systému 
vzdělávání tak, jak ho nastavili velcí reformátoři na prahu moderní doby . 
Byla to skutečná hodina individuí, které historik devatenáctého století Jacob 
Burckhardt nazval simplificateurs terribles a  kterým předpovídal slibnou 
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budoucnost .14 Tito jedinci stáli bezpochyby na  ramenou obrů, jejichž dílo 
zmrzačili, zkreslili a  změnili v  krvežíznivou a  primitivní parodii, kterou 
byly nicméně ochotni následovat ke všemu ochotné davy za vstřícné asisten-
ce médií a populární literatury . Skutečnost, že bezprostředním historickým 
dědicem intelektuálních výtvorů kosmopolitního společenství vzdělanců 
může být lůza následující povrchní politické demagogy, představuje velké 
ponaučení (z něhož ovšem žádná přenositelná kolektivní zkušenost nevznik-
ne) dvacátého století .

Rasová teorie představuje pokus o  klasifikaci lidských populací 
prostřednictvím výběru specifických dědičných fenotypických znaků a  je-
jich ztotožnění s určitými rasovými typy či rasami,15 jejichž počet a způsob 
vymezení se u různých autorů a škol často výrazně lišil .16 Tato vědecky legi-
timní snaha rozčlenit lidstvo do odlišných skupin na základě biologicky vy-
mezených a dědičných znaků se stává rasismem či rasovou ideologií tehdy, 
pokud je zmíněná vnitrodruhová klasifikace využita k  prosazení či 
ospravedlnění sociální hierarchie a  k  reprodukci sociální, politické nebo 
ekonomické nerovnosti, to znamená, jestliže je sociokulturní sféra reduko-
vána na pouhé somatično .17 Rasová ideologie označovaná rovněž jako rasový 

14)  V dopise Friedrichu von Preenovi z 24 . července 1889 .

15)  Pojem rasa byl etymologicky odvozován od latinského slova ratio („rozum“) nebo radix 

(„kořen“), případně od hebrejského termínu ras („hlava“ či „původ“; Smedley 1993, 36–40; 

Devyver 1973, 33) . Dějiny pojmu rasa viz především Budil 2002; Banton 1977, 18–19, 1998; 

Stocking 1968, 13–41; Popkin 1973, 245–262; Smedley 1993, 41–91 a 152–204; Devyver 

1973, 33) . Walther von Wartburg a Leo Spitzer objevili pojem „rasa“ v textu z roku 1512, 

jehož autorem byl francouzský humanista Jean Lemaire de Belges:Il estoit extrait de la 

mesme rasse et pays des Turcs (cit . Devyver 1973, 33) . Ve Francii se pojem „rasa“ rozšířil 

především po roce 1560 . Jacques du Fouilloux napsal v roce 1561: Le premièr de la race 

avait le nom Souillard, lequel (chien) fut donné par un pauvre gentilhomme au feu roi Louis 

(cit . Devyver 1973, 35) . Charles Sorel uvedl v Komických dějinách Frankionových (Histoire 

comique de Francion, 1622): Je m’estois délibéré de lui conter ses richesses et la noblesse de 

sa race, après lui avoir montré sa beauté (cit . Devyver 1973, 35) . 

16)  Jen málo pojmům v dějinách západního myšlení byl dáván tak rozdílný, konfúzní a často 

protikladný význam jako konceptu rasy . Tato neurčitost a nevyjasněnost nápadně kontra-

stuje s explozivností zmíněného termínu ve veřejném prostoru . V šestnáctém a sedmnác-

tém století, dříve, než mu v roce 1684 dal François Bernier moderní klasifikační význam, 

souvisel pojem rasy se slovy „vznešený“ a „urozený“ . 

17)  Přehled vymezení rasismu viz Wodak a Reisigl 1999, 178–181; Reilly, Kaufman a Bodino 

2003, 15–44; Miles a Brown 2003 . Problematika rasismu jako extremistického hnutí viz 

Balibat a Wallerstein 1991; Snyder 1968, 14–17; Seton-Weston 1977, 355–381; Miles 1989, 

88–90, 113–121; Gilroy 1991, 43–71; Anthias a Yuval–Davis 1992, 21–60 .
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esencialismus spočívá ve spojování intelektuální výkonnosti a civilizační či 
kulturní vyspělosti s domnělými biologickými kvalitami .18

Je důležité si uvědomit, že historicky se rasová teorie a ideologie zro-
dily na pomezí mezi vědou jako intelektuálním tázáním na straně jedné a je-
jím praktickým společenským uplatněním na straně druhé . Jde o sféru, v níž 
vstupují do hry různé ideologické faktory a mocenské zájmy, a věda se stává 
součástí dobové politické kultury se všemi riziky, jež tato integrace obnáší . 
Právě ze soužití mezi odborným diskurzem a duchem doby vzešly rasová ideo-
logie, eugenické hnutí nebo sociální darwinismus, které mimořádným 
způsobem ovlivnily politický život Západu v uplynulých sto padesáti letech .

Kritici rasového myšlení, inspirovaní například dílem Michela 
Foucaulta nebo různými neomarxistickými či postkoloniálními tezemi, tvr-
dí, že „nezaujatá“ rasová teorie neexistuje, protože v  sobě implicitně vždy 
zahrnuje ideologický aspekt, to znamená, že selekce biologických atributů, 
jejímž prostřednictvím dochází k identifikaci lidských populací s různými 
esencializovanými rasovými „typy“, byla podřízena ideologickým a  mo-
cenským zájmům (Winant 2000) . Mnozí vědci vytýkají konceptu rasy, že jde 
o sociální konstrukci,19 jejímž prostřednictvím došlo ve jménu homogenizu-
jících esencializovaných rasových typů k destrukci nesmírně bohaté diverzi-
ty lidských populací .20

18)  Benjamin Disraeli prohlásil 1 . února 1849 v britském parlamentu: Rasa předpokládá roz-

díl, z rozdílu vyplývá nadřazenost a nadřazenost vede k nadvládě (Race implies difference, 

difference implies superiority, and superiority leads to predominance; cit . Odom 1967, 9) . 

V roce 1850 napsal skotský anatom Robert Knox, že rasa neboli dědičný původ je vším, dává 

člověku jeho cejch: Race or hereditary descent is everything; it stamps the man (1850, 6) .

19)  Přehled konstruktivistických a kognitivních přístupů viz Wodak a Reisigl 1999 . Vincent 

Sarich a Frank Miele (2004, 27) kritizují sociální konstruktivisty, že zdůrazňují obavy 

z naturalistické iluze – naturalistic fallacy (tendence pokládat některé lidské atributy jako 

agresivitu za vrozené a tedy „přirozené“), zatímco podceňují vliv morální iluze – moralistic 

fallacy (snahy popřít některé existující lidské vlastnosti, protože odporují naší morální 

předpojatosti) . 

20)  Sir William Flower (1831–1899) koncem devatenáctého století varoval před homogenizují-

cím účinkem rasového konceptu: The study of race is at a low ebb indeed when we hear the 

same contemptuous epithet of ‘nigger’ applied indiscriminately by the English abroad to 

the blacks of the West Coast of Africa, to Kaffirs of Natal, the Lascars of Bombay, the Hindoos 

of Calcutta, the aborigines of Australia, and even the Maories of New Zealand (cit . Haddon 

1910, 13) . Edward F . Fischer poznamenal o více než sto let později, že rasový esencialismus 

byl kompromitován údajným represivním působením neokoloniální rétoriky: Essentia-

lism is a dirty word in anthropology these days, used to denote an insidious neocolonial 

strategy of social containment (cit . Gil-White 2001, 515) . 
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Ve vědecké komunitě užívání pojmu rasa jako analytického a kon-
ceptuálního nástroje výrazně pokleslo .21 Tento proces marginalizace kdysi 
oblíbeného termínu byl patrný přibližně od čtyřicátých let dvacátého století . 
Tehdy začínaly dominovat sociálně deterministické přístupy inspirované 
v  Severní Americe zejména školou Franze Boase a  zdůrazňující podíl kul-
turních a sociálních faktorů při utváření lidské osobnosti .22 Velkým argu-
mentem relativizace významu rasy v moderní vědě byly pochopitelně zločiny 
nacistického rasového totalitarismu .23

Pravděpodobně nejznámějším kritikem pojmu, pomocí kterého 
byla antropologie jako věda původně vystavěna, byl záhy po druhé světové 
válce Ashley Montagu (Sperling 2000; Sarich a Miele 2004, 91–94) . Tento 
reprezentant evoluční biologie s  výrazným mezioborovým přesahem po-
cházel z rodiny židovských přistěhovalců žijící v londýnské dělnické čtvrti 
East End . V patnácti letech se vypravil s lebkou, kterou nalezl otec Ashleyo-
va přítele na břehu Temže, do Royal College of Physicians, aby ji ukázal Siru 
Arthuru Keithovi, v té době zřejmě nejznámějšímu britskému biologické-
mu antropologu . Zrodilo se přátelství, které přetrvalo až do Keithovy smrti 
v roce 1955 (Sperling 2000, 584) . Není překvapivé, že již před první světo-
vou válkou si Montagu osvojil radikální a socialistické názory . Na jednom 
socialistickém shromáždění slyšel mluvit Lenina . Na  University College 
London zahájil v roce 1922 studium antropologie a psychologie; mezi jeho 
učitele patřil egyptolog a biologický antropolog Grafton Elliot Smith, ale 
také Charles Spearman a Karl Pearson, zakladatelé britského eugenického 
hnutí (Sperling 2000, 584) . Zároveň se Montagu24 stihl věnovat boxu . Poslé-
ze se stal posluchačem London School of Economics, kde navštěvoval před-
nášky Bronislawa Malinowského (Sperling, 2000, 584) . V  roce 1927 se 
Ashley Montagu přestěhoval do Spojených států amerických, kde vystřídal 

21)  Viz například Blažek a Brůžek, 2005 .

22)  Diskuze o Franzi Boasovi a jeho práci Změny tělesného tvaru potomků přistěhovalců (Chan-

ges in the Bodily Form of Descendants of Immigrants, 1911), ve které zpochybnil relevanci 

vymezení rasy, viz Billinger 2007, 25–27; Halloway 2002 . Kritika Boasovy školy viz Pinker 

2002, 22–29 . 

23)  Po skončení druhé světové války byly pojmy „rasa“ a „eugenika“ zejména v anglosaském 

světě odstraňovány z názvu odborných institucí, organizací a periodik: Department of 

Eugenics na University of London se změnil na Department of Genetics; z Eugenics Society 

se stal Galton Institute, Annals of Eugenics byly přejmenovány na Annals of Human Gene-

tics a z časopisu Eugenics Quarterly se stalo periodikum Social Biology (Sarich a Miele, 

2004, 91) . 

24)  Ashley Montagu si v této době změnil jméno z původního Israel Ehrenberg údajně proto, 

aby zakryl svůj židovský původ (Sperling 2000, 584) . 
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několik zaměstnání; působil jako kurátor Wellcome Historical Medical Mu-
seum, sedm let řídil Division of Child Growth and Development na New York 
University, vyučoval anatomii na  Hahnemann Medical College, od  roku 
1949 se snažil vybudovat na Rutgers University program integrální antro-
pologie slučující biologický a sociálně kulturní segment . Nebyla to náhoda, 
že se Montagu sblížil s  Franzem Boasem a  reprezentanty školy Kultura 
a osobnost (Culture and Personality) a v roce 1937 obhájil na Kolumbijské 
univerzitě disertační práci . 

V politicky a intelektuálně neklidném ovzduší konce třicátých let 
zaujal Ashley Montagu – s Boasovou podporou – jednoznačně protirasistický 
postoj .25 Vrcholem tohoto úsilí byla publikace Nejnebezpečnější mýtus člověka: 
Iluze rasy (Man’s Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race) představující po-
liticky nejvlivnější a  nejucelenější kritiku moderního rasového myšlení . 
Montagu ji vydal v roce 1942, to znamená v době, kdy o výsledku druhé svě-
tové války ještě zdaleka nebylo rozhodnuto . Ashley Montagu především pou-
kázal na nedostatečné a nekonzistentní vymezení kategorie rasy26 a navrhl 
s odvoláním na Aldouse Huxleyho a Alfreda Corta Haddona její nahrazení 
pojmem „etnická skupina“ (ethnic group) .27 Montagu neváhal dát do přímé 
souvislosti známé představitele rasového myšlení Arthura Gobineaua, Theo-
dora Lothropa Stoddarda, Houstona Stewarta Chamberlaina, Friedricha von 

25)  V roce 1939 Montagu odmítl v jednom rozhlasovém vystoupení, že by fyzické rozdíly mezi 

rasami byly spojeny s odlišnými mentálními vlastnostmi: It is an established fact of sci-

ence that the physical differences existing between the races of mankind are not associated 

with any peculiar mental differences. … While the body is for the most part the product of 

purely physical conditions, the mind is almost entirely, if not entirely, the product of social 

or cultural conditions (cit . Sperling 2000, 584–585) . 

26)  Ashley Montagu v  této souvislosti citoval Thomase Lancelota Hogbena: Genetici věří, že 

přísluší antropologům, aby rozhodli, co je to rasa. Etnologové předpokládají, že jejich klasi-

fikace odráží principy, jejichž správnost prokázala genetika. Politici jsou přesvědčeni, že 

jejich předsudky jsou v souladu s genetickými zákony, a opírají se o zjištění fyzické antropo-

logie. Montagu se rovněž odvolal na Jamese Bryce: Žádné odvětví historického výzkumu 

neutrpělo více fantastickými spekulacemi než to, které se vztahuje ke vzniku a vlastnostem 

lidských ras. Rozlišení ras započalo v prehistorické temnotě. Čím je toto téma záhadnější, 

tím více dohadů vyvolává. Některé hypotézy přitahují, protože je nelze ověřit a vzhledem 

k nedostatku dat je není možné ani vyvrátit (cit . Montagu 1945, 1) . 

27)  Podstatná skutečnost současného stavu … to nejsou hypotetické poddruhy nebo rasy, 

ale smíšené etnické skupiny, které nemohou být nikdy geneticky převedeny na své 

původní komponenty nebo zbaveny variability, za kterou vděčí minulým míšením. 

Většina antropologických děl minulosti a přítomnosti pomíjí tento závažný fakt (Monta-

gu 1945, 3) .
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Bernhardiho,28 Madisona Granta a  Arthura Keithe29 s  Adolfem Hitlerem 
(Montagu 1945, 76, 178) . V roce 1950 byl Ashley Montagu osloven, aby se po-
dílel na přípravě Prohlášení UNESCO o rase.30 Montaguovy dlouholeté kon-
flikty s některými kolegy (například s vedoucí osobností tehdejší americké 
biologické antropologie Alešem Hrdličkou) a důsledky činnosti komise sená-
tora Josepha McCarthyho vyšetřující komunistickou infiltraci v amerických 
institucích způsobily, že Ashley Montagu v  roce 1954 opustil akademické 
prostředí (Sperling 2000, 584–585) . Věnoval se rozsáhlé přednáškové činnos-
ti a psal odborné a populární knihy a články . Úspěch zaznamenalo napří-
klad jeho vylíčení příběhu tzv . sloního muže Josepha Merricka (vyrůstající-
ho rovněž ve čtvrti East End) The Elephant Man: A Study in Human Dignity 
z roku 1971 (Sperling 2000, 585) .

Mezi antropology, kteří byli na stránkách Nejnebezpečnější lidský 
mýtus: Iluze rasy (Man’s Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race) vystaveni 
ostré kritice, náležel Carleton Stevens Coon . Pravděpodobně si zmíněnou pu-
blikaci přečetl až později . V roce 1942, kdy kniha explicitně spojující stoupen-
ce rasové teorie s nacismem poprvé vyšla, bojoval totiž proti nacistickým jed-
notkám v severní Africe . Coon, pro kterého představoval pojem rasy středobod 
odborného zájmu, prováděl rozsáhlý terénní výzkum v Albánii, Arábii, Etio-
pii, severní Africe a Afghánistánu . Po vypuknutí války se stal agentem Office 
of Strategic Services (OSS, předchůdce pozdější CIA) . Od května do listopadu 
1942 se Coon podílel na vysoce riskantní operaci v Tangeru, jejímž cílem byla 
příprava povstání ve španělském Maroku v případě, že by Frankovo Španělsko 
během spojeneckého vylodění v severní Africe (operace Pochodeň) vstoupilo 

28)  Friedrich von Bernhardi (1849–1930), pruský generál a spisovatel, účastník prusko-francouzské 

a první světové války, autor knihy Německo a příští válka (Deutschland und der nächste Krieg, 

1911), z níž však navzdory Montaguově tvrzení žádná explicitní rasová doktrína nevyplývá .

29)  Drsná kritika Arthura Keithe je překvapivá vzhledem k dlouholetému přátelství, které 

oba muže podle Susan Sperlingové spojovalo (Sperling 2000, 584) . Je možné, že Arthur 

Keith Montaguovu knihu vůbec nečetl . 

30)  Deklarace známá jako Prohlášení UNESCO o rase (UNESCO Statement of race) byla zveřejně-

na 18 . července 1950 . Kromě Montagua se na její přípravě podíleli například Claude Lévi-

Strauss, Morris Ginsberg nebo Franklin Frazier . Ashley Montagu posléze text na základě 

kritických připomínek revidoval . Zakládající listina UNESCO se explicitně hlásila k zá-

měru Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše svolat mezinárodní konferenci o ra-

sové problematice, která by čelila nacistické rasistické ideologii . Podle Prohlášení UNESCO 

o  rase náleží všichni lidé k  jednomu druhu Homo sapiens, genetické podobnosti mezi 

různými lidskými populacemi, tradičně označovanými jako rasy, jsou větší než rozdíly, je 

žádoucí nahradit termín „rasa“ pojmem „etnická skupina“ a mezi etnickými skupinami 

neexistují žádné biologicky podmíněné intelektuální rozdíly . 
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do války, nebo umožnilo německým jednotkám přesun přes své území . Carle-
ton Stevens Coon rovněž zásoboval zbraněmi místní francouzské odbojové 
skupiny .31 V lednu a únoru 1943 Coon osobně čelil společně s muži vyzbro-
jenými ručními zbraněmi přesile německých tanků v  Kasserinském 
průsmyku . Jedna střela jej zranila do hlavy, ale Coon přežil . 

Coonovo dílo reprezentuje v antropologii vrchol typologické školy, 
která chápala určení rasové příslušnosti jako dovršení intelektuálního pro-
cesu spočívajícího ve zpracování a vyhodnocení co největšího počtu antro-
pometrických parametrů a  somatických znaků . Charakteristickým výra-
zem této vědecké aspirace byla Coonova kniha Evropské rasy (The Races of 
Europe, 1939)32 a zejména Původ ras (The Origin of Races, 1962) . Počátkem 
šedesátých let dvacátého století, kdy Carleton Stevens Coon působil jako pre-
zident American Association of Physical Anthropologists (AAPA), rozvířila 
hladinu diskuze o  textu Carletona Putnama33 Rasa a  rozum (Race and 
Reason) .34 Putnam, který nebyl antropologem, ostře kritizoval Boasovy tex-
ty o rasové problematice, jež označil za ideologickou propagandu maskova-
nou za vědu .35 Tvrdil dokonce, že vědci, kteří nesdílejí „mýtus“ rasové rovno-

31)  Carleton Coon vždy popíral tvrzení, že byl zapojen do přípravy atentátu na admirála Jea-

na-Louise Darlana, bývalého vichistického generála a francouzského vrchního komisaře 

v Alžírsku (Price 2002, 17, 20; Sarich a Miele 2004, 92) .

32)  Tuto studii, kterou Ashley Montagu tvrdě kritizoval, jiní představitelé sociálního determi-

nismu, například Margaret Meadová, Ernst Mayr nebo Julian Huxley, naopak ocenili . 

Ashley Montagu byl z této „ideové nedůslednosti“ rozladěn (Sperling 2000, 586) .

33)  Carleton Putnam (1901–1998), americký podnikatel, aviatik a spisovatel, potomek proslu-

lého generála z doby války o nezávislost Israele Putnama (1718–1790) . Působil jako ředitel 

Delta Air Lines. 

34)  Carleton Putnam nehlásal rasistické postoje, obhajoval nicméně politiku segregace, pro-

tože si nedokázal představit, že by běloši a černoši sdíleli stejný společenský a ekonomický 

systém . Odvolával se například na výrok prezidenta Abrahama Lincolna: Nejsem a nikdy 

jsem nebyl stoupencem nastolení sociální a  politické rovnosti bílé a  černé rasy. Nejsem 

a nikdy jsem nebyl pro přiznání volebního práva černochům a nesouhlasím s tím, aby se 

mohli stávat soudci či zastávat veřejné úřady. … Připouštím navíc, že mezi bílou a černou 

rasou existují fyzické rozdíly, které brání jejich soužití na principu společenské a politické 

rovnosti. Z toho vyplývá, že pokud mají žít společně, musí vzniknout postavení podřízeného 

a  nadřazeného. Obdobně jako kdokoliv jiný jsem nakloněn tomu, aby nadřazená pozice 

byla přidělena příslušníkům bílé rasy (cit . Putnam 1961, 5–6) . 

35)  Byla zde chytrá a zhoubná propaganda ohánějící se vědou, neplodný pokus prokázat nedo-

kazatelné teorie (Putnam 1961, 9) .
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sti, jsou diskriminováni .36 Když asociace na  návrh některých členů 
Putnamovu knihu odsoudila, Coon podal rezignaci na  pozici prezidenta 
(která nebyla přijata) a své odpůrce obvinil z komunistických sklonů (Sarich 
a Miele 2004, 96) . V následujícím roce Carleton Stevens Coon vydal rozsáh-
lou publikaci Původ ras (The Origin of Races), ve které rozlišil pět základních 
ras (kavkazoidní, mongoloidní, kongoidní, kapoidní a australoidní) . Podle 
Coona proběhl u zmíněných ras proces hominizace v různou dobu; úrovně 
Homo sapiens dosáhli jako první příslušníci kavkazoidní a  mongoloidní 
rasy, představitelé kongoidního, kapoidního a australoidního plemene te-
prve později (Sarich a Miele 2004, 96–97) .

Carleton Stevens Coon pravděpodobně netušil, jaký rozruch jeho 
spis, který byl pochopen nikoliv jako pouhá odborná studie, ale jako konzer-
vativní polemika s hnutím za občanská práva a odstranění rasové diskrimi-
nace, vyvolá . Proti Coonovi se postavil nejen Ashley Montagu, ale například 
genetik Theodosius Dobzhansky nebo antropolog Sherwood Washburn 
a řada dalších badatelů (Sarich a Miele 2004, 97) .37 V následujících dvou de-
setiletích bylo patrné, že se Coon dostává v akademickém společenství do stá-
le větší izolace .38 V závěru dvacátého století se odmítání existence rasy stalo 
především v anglosaském akademickém světě takřka conditio sine qua non 
„politické korektnosti“ .39 Věrnost rasovému konceptu zachovali v posledních 

36)  Zaměstnavatelé, na kterých záviselo jejich živobytí – univerzity, muzea, nadace, byli buď 

ovládáni rovnostáři, nebo zastrašeni rasovými tabu (Putnam 1961, 9) .

37)  Polemika na stránkách Current Anthropology proběhla v  tónu, který přiměl editory ji 

urychleně ukončit . Coon a Montagu se například přeli o to, zda pravé jméno spisovatele 

Anatola France (v souvislosti s velikostí jeho mozkovny) bylo Thibodeau (Coon), nebo Thi-

bault (Montagu), viz Dobzhansky, Montagu a Coon 1963, 360–367 .

38)  Neznamená to úplné zavržení konceptu rasy, jak dokládá níže zmíněná publikace Vincen-

ta Sariche a Franka Miela (2004) . Podle výzkumu uskutečněného v roce 1985 z 365 dotá-

zaných biologických antropologů jich na otázku, zda v rámci druhu Homo sapiens existu-

jí jednotlivé rasy, odpovědělo 181 kladně a 148 záporně (Cartmill 1998, 652) . Užívání 

kategorie rasy v severoamerické archeologii, viz Orser 1998; o marginalizaci rasové teorie, 

viz rovněž Salzmann 2003 .

39)  Na internetových stránkách American Anthropological Association je uvedeno, že race is 

not a scientifically valid biological category . Richard Lewontin a Stephen Jay Gould byli 

hlavními autory televizního pořadu z  roku 2003, sponzorovaného z  prostředků Ford 

Foundation, který nesl příznačný název Rasa: Síla jedné iluze (Race: The Power of an Illu-

sion) .
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desetiletích zejména Arthur Jensen,40 Philippe Rushton,41 Vincent Sarich 
a Frank Miele .42 Z rasistických sklonů byli opakovaně obviňováni autoři kni-
hy Gaussova křivka: Inteligence a  třídní struktura v  americkém životě (The 
Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life) z  roku 1994 
Charles A . Murray a Richard J . Hernstein .43 Na druhé straně jsou to často 
paradoxně právě aktivisticky zaměření sociální relativisté a  konstruktivi-
sté, kteří reprodukují a udržují v akademickém prostoru rasovou rétoriku, 
protože jim slouží jako vhodný metaforický prostředek k  vyjádření poli-
tických poměrů údajně panujících v současném globálním světě .44 Ruth Wo-

40)  Jensenova práce How much can we boost IQ and Scholastic Achievement z roku 1969, podle 

níž jsou horší výsledky žáků afrického původu dány genetickými, a nikoliv sociálními 

faktory, vyvolala širokou diskuzi . Arthur Jensen citoval souhlasně marxistu J . B . S . Hal-

dana, že vědecké objevy povedou k závěru, že každý uspokojivý politický a ekonomický 

systém musí být vystavěn na zohlednění nerovnosti mezi lidmi: The test of the devotion … 

to science will, I think, come when the accumulation of the results of human genetics, de-

monstrating what I believe to be the fact of innate human inequality, becomes important. … 

I believe that any satisfactory political and economic system must be based on the recogni-

tion of human inequality (cit . Jensen 1975, 66–67) . Arthur Jensen byl pochopitelně obvi-

něn z  rasismu . Viz rovněž Jensen 1968, 1972, 1974, 1980; kritika Arthura Jensena viz 

Hamblin 1981; Milkman 1978; obrana Arthura Jensena, viz Sanders 1985 . Údajná souvis-

lost mezi výší IQ a národní prosperitou, viz Lynn a Vanhanen 2002 . 

41)  Psycholog J . Phillipe Rushton je oblíbeným terčem kritiků domnělého či skutečného rasis-

mu v americkém akademickém prostředí, viz Rushton 2000 . Obvinění Rushtona z propa-

gace fašismu, viz Hill 2002 . William H . Tucker označil J . Philippa Rushtona za  rasistu 

a stoupence eugeniky, jehož bádání sponzoruje Pionner Fund založený Wickliffem Drape-

rem, ze kterého čerpal již zakladatel americké eugeniky Charles Davenport (Tucker 2002) . 

42)  Evoluční biolog Vincent Sarich a publicista Frank Miele jsou autory pravděpodobně nej-

přesvědčivější obhajoby rasového konceptu v  uplynulém desetiletí: Race: The Reality of 

Human Differences (2004) . Na klasickou námitku Richarda Lewontina z roku 1972, že rasa 

není věrohodným nástrojem klasifikace, protože zahrnuje pouze 6 .3 % celkové variability 

(Sládek 2005, 41), Vincent Sarich odpověděl, že rasově morfologické rozdíly v rámci našeho 

druhu jsou v průměru srovnatelné s rozdíly mezi ostatními druhy savců. Neznám žádný 

jiný druh savce, jehož dílčí rasy by byly tak odlišné, jako jsou naše, s výjimkou, pochopitelně, 

psů … Lidské rasy jsou velmi silně morfologicky rozrůzněné a mladé; výrazná variabilita 

vytvořená během krátké doby bezpochybně musí mít funkční význam (Sarich a Miele 2004, 

170–173) . 

43)  Viz například Reilly, Kaufman a Bodino 2003, 7 .

44)  Například Gernot Köhler (1978) označil svět za „globální apartheid“; viz Wallersteinovy 

popularizující úvahy o „světosystému“ (Wallerstein 2005, 65–90), viz rovněž Harrison, 

Faye V ., 1995 . 



34

ZroZení rasové IdeologIe | úvod

daková a Martin Reisigl rozlišili ve své studii z roku 1999 několik základních 
diskursivně analytických přístupů k problematice rasismu, které zahrnují 
předsudky a  stereotypy, socio-kognitivní přístup, diskursivně historický 
přístup a kolektivní symboly (Wodak a Reisigl 1999, 181–196) . Tyto metodolo-
gické nástroje jsou bezpochyby významné pro výzkum projevů rasismu 
v soudobé společnosti, ale mají jen omezenou použitelnost, pokud se rozhod-
neme pro retrospektivní analýzu kombinující makrohistorický pohled s in-
spiracemi přicházejícími z dějin idejí . 

V této studii se nebudu zabývat diskuzí o relevantnosti kategorie 
rasy v  soudobé antropologii .45 Předmětem našeho zájmu je skutečnost, že 
v určitém historickém momentu lidé začali identifikovat sebe a  své bližní 
s určitými rasovými typy, přičemž toto ztotožnění se posléze stalo zámink-
ou mimořádně intenzivní skupinové nenávisti . Příčiny tohoto jevu nebyly 
navzdory mnoha pokusům doposud uspokojivě vysvětleny . Michel Foucault 
s odvoláním na Bachelardův pojem epistemologických aktů a prahů v knize 
Archeologie vědění uvedl, že 

dějiny pojmu nejsou vždy a zcela dějinami progresivního zjemňování, 
postupného růstu racionality, zvyšování abstrakce, nýbrž dějinami 
rozmanitých polí konstituce a platnosti, dějinami posloupností pra-
videl využívání, dějinami množství teoretických vrstev, v  nichž 
vypracování pojmu probíhá a završuje se (Foucault 2002, 11) . 

45)  Již od šedesátých let dvacátého století se někteří autoři (například Frank B . Livingstone) 

snažili namísto kategorie rasy prosadit tzv . klinální přístup k fyzické variabilitě lidstva 

spočívající v  zohlednění postupných změn v  souvislých populacích organismů a jejich 

vzájemného prolínání (klin nebo klina je překladem anglického termínu cline, jenž po-

chází z řeckého slova klinein – „naklánět se“) . Odpůrci konceptu rasy mezi biologickými 

antropology odmítají jeho relevantnost pro genetickou a evoluční perspektivu: Humans 

show only modest levels of differentiation among populations when compared to other 

large-bodied mammals, and this level of differentiation is well below the usual threshold 

used to identify subspecies (races) in nonhuman species. Hence, human races do not exist 

under the traditional concept of a subspecies as being a geographically circumscribed po-

pulation showing sharp genetic differentiation (Templeton 1998, 646) . There are heredita-

ry differences among human beings. Some of these differences have geographical correla-

tes. Some generic variants that produce physical or behavioral deficits occur significantly 

more often in some areas, or in some ethnic groups, than in others. However, none of these 

facts provides any intellectual support for the race concept, for racial classifications, or for 

social hierarchies Cartmill 1998, 651) . 
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Historické proměny konceptu rasy jsou jedním z důkazů oprávněnosti zmí-
něné teze .

Nemůžeme se nicméně v úvodu vyhnout otázce, od kdy lze hovořit 
o rasové animozitě a rasismu46 jako reálném společenském fenoménu . Kon-
cept rasy v moderním smyslu ve středověku a na počátku raného novověku 
v západním světě neexistoval . V patnáctém století označovalo italské slovo 
razza, kastilský pojem raza, portugalský výraz raça nebo francouzský ter-
mín race skupinu rostlin, zvířat nebo lidí, které mají shodný genealogický 
původ (McAlister 1984, 53; Wodak a Reisigl 1999, 176) .47 Pojem rasy se vyvíjel 
v sémantickém poli sdíleném se slovy vztahujícími se k národní a etnické 
existenci a  pospolitosti . V  klasické, středověké a  raně novověké literatuře 
označoval latinský termín gens „lid“ nebo „národ“; vzhledem k etymologické 
souvislosti se slovesem genero („plodím“, „vytvářím“) byl tak národ podobně 
jako rasa chápán jako společenství lidí spojené svým původem, rodovou li-
nií . Oba pojmy se tak mohly zcela volně bez jakýchkoliv vedlejších ideolo-
gických produktů prolínat, což bylo patrné třeba v  britské romantické 
literatuře na počátku devatenáctého století .48

Ačkoliv Nicholas Hudson (1996, 247) případně poznamenal, že 
slovníková hesla nejsou vždy dobrými průvodci při zkoumání historie reál-
ného užívání určitého pojmu, stojí za to nahlédnout do významných jazyko-
vých slovníků raného novověku . Například Slovník francouzského a anglické-
ho jazyka (Dictionary of the French and English Tongues, 1611) od  Randla 
Cotgrava, Slovník Francouzské akademie (Dictionnaire de ľAcadémie Fran-
çaise, 1694) nebo Všeobecný etymologický slovník (Universal Etymological 
Dictionary, 1721) vymezovaly rasu zejména ve smyslu rodové linie . Slovník 
anglického jazyka (Dictionary of the English Language) Samuela Johnsona 
zmínil v souvislosti s rasou následující spojení: a family ascendancy, a family 
descendancy, a  generation, a  collective family, a  particular breed (Hudson 

46)  Termín „rasismus“ pravděpodobně použil poprvé v nepublikované knize o antisemitismu 

z let 1933 až 1934 německý židovský a homosexuální aktivista Magnus Hirschfeld . Text byl 

přeložen do angličtiny a vydán v roce 1938 (Wodak a Reisigl 1999, 177; Winant 2000, 177) . 

47)  Nejstarší užití slova „race“ v angličtině údajně pochází z básně Williama Dunbara z roku 

1508 (Outlaw 2001, 63) . 

48)  Johnsonův Slovník anglického jazyka citoval definici národa od Williama Templa z roku 

1757: A nation properly signifies a great number of families, derived from the same blood, 

born in the same country, and living under the same government (An Essay upon the Origi-

nal and Nature of Government, in Works, 4 vols ., London, 1757, 1, 41; cit . Hudson 1996, 

248) . O etymologii pojmu „národ“, viz Shafer 1972, 14 . Zaměňování pojmu národa, etnika 

a rasy bez zjevného sklonu k rasismu za účelem vyvolání vyššího poetického účinku bylo 

relativně běžné mezi evropskými spisovateli v devatenáctém a dvacátém století .
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1996, 259) . Příslušné heslo v D’Alembertově a Diderotově Encyklopedii,49 je-
hož autorem byl Chevalier de Jaucourt, ztotožňovalo rasu se „vznešeným pů-
vodem“: Extraction, lignée, lignage; ce qui se dit tant des ascendans que des 
descendants d’une même famille: quand elle est noble, ce mot est synonyme à 
naissance (cit . Hudson 1996, 259) .50 Teprve šesté vydání Dictionnaire de 
ľAcadémie Française z roku 1835 uvádělo definici rasy, podle níž jde o skupi-
nu lidí žijících ve stejné zemi a vyznačujících se podobnými fyzickými rysy,51 
a Oxfordský anglický slovník (Oxford English Dictionary) z roku 1910 soudil, 
že rasa je a group of several tribes or peoples, forming a distinct ethnic stock, 
one of the great divisions of mankind, having certain physical peculiarities in 
common (cit . Hudson 1996, 259) .

I  když první známou rasovou klasifikaci lidstva zveřejnil až 
ve druhé polovině sedmnáctého století francouzský lékař a cestovatel Fran-
çois Bernier, lidé si byli bezpochyby vždy vědomi fyzických rozdílů existu-
jících mezi různými populacemi . Lawrence Hirschfeld ukázal prostře- 
dnictvím experimentů v oblasti kognitivní psychologie, že děti ve věku tří 
let dovedou rozeznávat příslušníky jednotlivých ras a že pokládají rasové 
atributy – na  rozdíl například od  zaměstnání – za  trvalou součást lidské 
identity (Hirschfeld 1996, 97; Sarich a Miele 2004, 25–26) . Výzdoba egyptské-
ho hrobu Seti-Meneptha I . stará tři a půl tisíce let znázorňuje čtyři odlišné 
fyzické typy lidí: Rot (červený, považovaný za nejvyšší), Namu (žlutý), Nahsu 
(černý) a  Tamhu (bílý) .52 Povědomí o  somatických rozdílech, které dnes 
označujeme za  rasové, nalezneme rovněž ve Velkém hymnu Atonovi, který 
vznikl ve čtrnáctém století před Kristem za vlády faraona Tutanchámona 
(Sarich a  Miele 2004, 35) . Nápis na  stéle vztyčené za  vlády Sesostrise III . 
(1887–1849 př . Kr .), faraona dvacáté dynastie, údajně zesměšňoval černé 
Afričany v duchu tradičních rasových stereotypů jako zbabělé a poslušné 
bytosti (Sarich a Miele 2004, 35) . S Afričany se setkáme rovněž na figurálním 
umění z  doby asyrských panovníků Asarhadona (680–669 př . Kr .) 

49)  Encyclopédie: ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts, et métiers, Paris, 1751–1780 .

50)  Již koncem sedmnáctého století, za vlády Ludvíka XIV ., napsal o Francích Audigier: Náš 

národ je stejného původu jako ona rasa, nejúctyhodnější, nejsmělejší a nejvznešenější, jakou 

kdy svět spatřil (1676, De ľorigine des Français et leur empire, Vol . I, Preface) .

51)  Une multitude d’hommes qui sont originaires du même pays, et se ressemblent par les traits 

du visage, par la conformation extérieure (cit . Hudson 1996, 247) .

52)  Alfred Cort Haddon k  tomu poznamenal: Na památkách starého Egypta nenalézáme 

pouze typická vyobrazení, ale rovněž pokus o klasifikaci, neboť Egypťané byli vědecky 

zaměření lidé, kteří se vyznali v lékařství a byli zdatnými matematiky, proto jejich primi-

tivní antropologie nepředstavuje nic neočekávaného (1910, 10–11; Odom 1967, 4; Sarich 

a Miele 2004, 33) .
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a Ašurbanipala (669–626 př . Kr .) . Egyptolog Flinders Petrie objevil na mem-
fiské keramice z pátého století před Kristem zobrazení osob s  výraznými 
„rasovými“ konotacemi (Sarich a Miele 2004, 36; Haddon 1910, 11) . Klasifi-
kace lidstva do  čtyř skupin na  základě jejich somatických vlastností má 
pravděpodobně hluboké empiricko-intuitivní kořeny .53

Proč se lidé navzdory veškerému osvětovému působení sociálních 
relativistů a  konstruktivistů tak houževnatě drží pojmu rasa (a  dalších 
tradičních označení skupinových identit)? Dává tato rezistence zapravdu 
primordialistům, kteří pokládají rasovou a  etnickou příslušnost 
za přirozenou a věčnou historickou entitu? (Gil-White 2001, 516) . Mnozí ba-
datelé hledají odpověď v kognitivně psychologických procesech . Rozvíjejí 
starší koncepci Jerry Fodora o modulární povaze lidské mysli (Fodor, 1983), 
kterou spojují se současnými přístupy evoluční psychologie . Například 
Francisco Gil-White se snažil prokázat, že existuje univerzální kognitivní 
adaptace, jež způsobuje, že určité endogamní lidské skupiny vnímáme jako 
kategorie obdařené esencí . Tento mechanismus, který vytváří v  určitém 
kulturně historickém kontextu vizi národů a  ras, vznikl původně pro 
rozlišování a  klasifikaci živočišných druhů . Evoluce vybavila náš druh 
sklonem ke konformismu, který podporuje formování relativně stabilních 
sociálních útvarů, pro něž je charakteristické sdílení jednotných norem, 
endogamie a  symbolická identita . Příslušnost k  určitému normativnímu 
společenství si osvojujeme v  raném období našeho postnatálního vývoje, 
a  internalizujeme ji proto zpravidla obklopeni jedinci, s  nimiž jsme 
příbuzensky spjati . Z  tohoto důvodu vzniká iluze, že pokrevní svazek 
primárně podmiňuje zmíněnou sociální integritu (Gil-White 2001, 517–
518) . Jsme odsouzeni výstavbou naší mysli vidět nekonečnou rozmanitost 
lidského světa prostřednictvím zřetelně ohraničených rasových a  et-
nických kategorií, do kterých náležíme . 

Dan Sperber (1996, 56–76) srovnával poměr mezi antropologií 
a psychologií se vztahem epidemiologie k fyziologii . Zatímco psychologie se 
zabývá konstitucí určité ideje nebo symbolické reprezentace, antropologie se 
věnuje jejich šíření . Vysvětlit kulturu znamená podle Sperbera (1996, 1) ob-
jasnit, proč se určité myšlenky staly nakažlivými . Pokusíme se zmíněný „epi-
demiologický“ přístup aplikovat na problematiku expanze rasové ideologie . 
Kategorie rasy se zrodila jako specifický výtvor raně novověké západní men-

53)  Alfred Cort Haddon označil ve svých Dějinách antropologie (History of Anthropology) 

z roku 1910 rozlišování ras za první předvědecké stádium vývoje antropologie: Z rozez-

nání stupňů podobnosti vyplývá identifikace odlišnosti. Můžeme hovořit o stádiu rasové 

diskriminace. Stará literatura a umění necivilizovaného lidstva oplývá příklady rasové 

diskriminace (1910, 8) . 
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tality . Maligní povahy nabyla v  důsledku velkých historických převratů 
probíhajících přibližně v údobí 1750 až 1830, které radikálně změnily posta-
vení Západu vůči ostatním euroasijským civilizacím . Chceme-li stanovit dia-
gnózu choroby rasismu, musíme se v  našem výkladu podrobně zaměřit 
na  intelektuální kontext makrohistorických procesů v  raném novověku 
a na prahu moderní doby . 

Jednou z hlavních pracovních hypotéz této knihy je tvrzení, že 
zrod a  expanzi rasového myšlení je třeba chápat v  kontextu globálních 
dějin a že rasová konceptualizace představuje vedlejší ideologický produkt 
rozsáhlé interakce mezi Západem a jinými civilizacemi, k níž došlo od kon-
ce středověku . V  současné době, kdy dochází k  nepřehlédnutelné 
hospodářské a politické marginalizaci Evropy, nám připadá myšlenka, že 
„světové dějiny“ musejí zohlednit ve stejné míře asijské, africké, americké 
a evropské společnosti, téměř banální . Přesto náš historický rozhled zůstává 
provinční . Jsme nadále zajatci intelektuálního horizontu národního státu, 
který vytvořil specifický typ historiografie jako důležité součásti své sym-
bolické legitimizační strategie . Není překvapivé, jak si všiml Immanuel 
Wallerstein (2005, 82), že devadesát pět procent světové historiografické 
produkce do roku 1945 bylo věnováno událostem ve Velké Británii, Francii, 
Spojených státech amerických, Itálii a  Německu . Povědomí o  tom, že 
dějinnost není výlučně západní kategorií, naráželo na postoj sekularizova-
né teologie nahrazující biblickou výpověď o  dějinách spásy historicitou . 
Metafora „chladných společenství“, kterou razil Claude Lévi-Strauss, byla 
často přenášena (proti vůli samotného autora) na sofistikované komplexní 
kultury a „zmrazila“ bohatství složitých osudů mimoevropských civilizací 
do umělého „bezčasí“ obdobně, jako mnozí autoři devatenáctého století re-
dukovali v Marxových stopách rozmanitost asijských politických systémů 
na homogenizující kategorii „orientálního despotismu“ . V roce 1939 napsal 
Frederick Teggart v knize Rome and China, že studium minulosti se stane 
efektivním pouze tehdy, pokud plně zohlední, že všichni lidé mají dějiny, 
které se často protínají, a že teprve z jejich srovnání se rodí historická zna-
lost (Darwin 2007, xi) .

Západní myšlení se nacházelo na  přelomu osmnáctého a  deva-
tenáctého století na rozcestí . Vyskytly se dva mocné pojmy, které aspirovaly 
na  zachycení totality lidské historické existence: civilizace a  rasa . Jejich 
vstup na scénu byl výsledkem procesu sekularizace západního myšlení či 
„odkouzlení světa“, jak tento fenomén nazval Marcel Gauchet (2004) . Ter-
mín „civilizace“ se stal součástí západního myšlení ve Francii druhé polo-
viny osmnáctého století . Již přibližně o dvě století dříve se slovo „civilizo-
vaný“ nebo „civilizovat“ užívalo k označení aktu spravedlnosti či výroku 
soudu (Braudel 1993, 3) . Sémantická pole civilizace a  spravedlnosti se 
původně překrývala a odhalovala se často skrytá souvislost mezi stavem 
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civilizovanosti a  schopností zjednávat prostřednictvím sofistikovaných 
a zralých mechanismů spravedlnost . Civilizovaný znamenalo být především 
spravedlivý (Budil, 2007, 40) . Bruce Mazlish (2004,14–15) zdůraznil, že po-
jem „civilizace“ se prosadil v historickém okamžiku, kdy západní seberefle-
xe propadla obsesi ze své sekulární zdokonalitelnosti . Být či stát se civilizo-
vaným představovalo úkol spočívající v kultivaci a rozvíjení všech aspektů 
sociálního a  materiálního života . V  tomto smyslu použil zmíněný pojem 
roku 1752 v nepublikovaném spise o obecných dějinách Anne Robert Jac-
ques Turgot, osvícenský fyziokrat a nepříliš úspěšný reformátor francouzs-
kých státních financí (Braudel 1993, 3) . O čtyři roky později uveřejnil Victor 
Riqueti, markýz de Mirabeau (otec známého politika z počátku Francouzs-
ké revoluce), Pojednání o populaci, ve kterém hovořil o rozsahu civilizace či 
přepychu falešné civilizace (Braudel 1993, 3–4) . V průběhu sedmdesátých let 
osmnáctého století se pojem civilizace rozšířil z Francie do dalších evrops-
kých zemí (Braudel 1993, 4–5), ve kterých mezitím vznikaly místní termíny 
obdobného významu (civility na Britských ostrovech; Bildung v Německu; 
beschaving v  Nizozemí; civiltà v  Itálii) . Termín civilizace vycházel vstříc 
reformním ambicím osvícenského věku, přičemž zejména po  napole-
onských válkách se prosadil konsensus, tlumočený například Jamesem 
Millem v  Dějinách britské Indie (History of British India, 1806–1816), že 
západní civilizační vyspělost, která nemá v  dějinách lidstva obdoby, 
ospravedlňuje zvláštní historickou misi . 

Francouzský historik a státník François Pierre Guillaume Guizot 
se významně zasloužil o  rozšíření termínu civilizace mezi francouzskou 
a posléze evropskou veřejností . Guizotovy přednášky probíhající v sále Staré 
Sorbonny během tří let, které předcházely červencové revoluci roku 1830, 
přitahovaly řadu zájemců, mezi nimiž nechyběl například budoucí politický 
filosof Alexis de Tocqueville (Siedentrop 1994, 7–8) . Guizot představil v roz-
sáhlých spisech Dějiny civilizace v Evropě (Histoire de la civilisation en Euro-
pe, 1851) a Dějiny civilizace ve Francii (Histoire de la civilisation en France, 
1840) civilizaci jako souhrn progresivních institucí a hodnot, jejichž histo-
rické vyústění ztělesňuje moderní liberální západní společnost . Pojem civili-
zace, zavedený Jamesem Millem a Françoisem Guizotem, v sobě zahrnoval 
dvě ideologické aspirace části evropské společnosti na počátku devatenácté-
ho století: imperialismus navenek a  liberalismus dovnitř . Existuje patrně 
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určitá souvislost mezi únavou z obtížnosti tohoto úkolu a následným šířením 
slova kultura .54

Zavedení pojmu rasy jako historického aktéra odráželo na přelo-
mu osmnáctého a devatenáctého století jednak sílící vliv romantismu a jed-
nak rezignaci na vymezení dějin jako sféry svobodné lidské aktivity . Ivan 
Hannaford (1996, 233) označil tuto změnu za přechod mezi kategorií popu-
lus, odrážející antickou snahu formovat politický život prostřednictvím ve-
řejné sféry vytvářené a udržované svobodně jednajícími občany, a Volk, po-
jmem ztělesňujícím chápání politické existence jako derivátu hlubších 
biologických sil vyvěrajících z národního či rasového organismu (Hannaford 
1996, 233) . Rasa představuje konzervativní princip podřizující člověka a jeho 
vůli archaickému pokrevnímu původu a  příbuzenství, ve  kterém nachází 

54)  Georg Wilhelm Hegel používal ve svých přednáškách na univerzitě v Berlíně ve třicátých 

letech devatenáctého století pojmy kultura a civilizace jako synonyma, ale záhy začaly být 

oba termíny stavěny proti sobě (Braudel 1993, 5) . Slovo kultura je starší než civilizace; jeho 

původ můžeme nalézt v antice, kdy Marcus Tullius Cicero nazval filosofii kulturou ducha: 

Cultura animi philosophia est . V sedmnáctém století vymezil Samuel von Pufendorf kultu-

ru v antropologickém smyslu jako souhrn veškerých hmotných artefaktů a idejí spjatých 

s lidskou existencí . V letech 1843 až 1852 vydával v Lipsku Gustav Friedrich Klemm mo-

numentální desetisvazkové dílo Všeobecné kulturní dějiny lidstva (Allgemeine Cultur-Ge-

schichte der Menschheit) . Tak jako narůstalo napětí mezi univerzalistickým odkazem 

osvícenství a partikularistickou revoltou romantismu, bylo zřejmé, že příměří mezi civi-

lizací, která byla chápána jako výraz dominance nad hmotným světem, a kulturou vzta-

hující se ke sféře ducha nemůže trvat věčně (Budil 2003 156–157) . Britský antropolog Ed-

ward Burnett Tylor se pokusil v roce 1871 v knize Primitivní kultura (Primitive Culture) 

zmíněné schizma překonat pomocí nového integrálního vymezení kultury, ale byl to bez-

nadějný zápas (Budil 2003, 139) . Mimo antropologické vědy převážilo pojetí vyjádřené 

Charlesem Seignobosem, že civilizace se týká silnic, přístavů a nábřeží (Braudel 1993, 5), 

zatímco kultura představuje slovy Matthewa Arnolda poznávání toho nejlepšího, co je na 

světě známo a co bylo vysloveno (Budil 2003, 16) . Harald Müller pokládal za příčinu vyhro-

ceného dualismu mezi kulturou a civilizací v  německých oblastech v  politické izolaci 

místního měšťanstva, které bylo na rozdíl od středního stavu ve Francii a Anglii odtrženo 

od politické a ekonomické moci a praktické politiky, a uchýlilo se proto do sféry pravdy, 

dobra a krásy, jejímž výrazem byla kultura (Budil 2003, 16) . Civilizace byla proto pokládá-

na za praktickou (a přízemní), zatímco kultura za normativní (a idealisticky vznešenou) . 

Proslulý německý historik Wilhelm Mommsen vyjádřil v roce 1851 přání, aby civilizace 

nezničila kulturu a technologie nezahubila lidskou bytost (Braudel 1993, 5–6) . Vyhrocené 

podoby nabylo napětí mezi kulturou představující mladou a vitální tvář společnosti a ci-

vilizací zastupující její starou a unavenou podobu zejména v díle Oswalda Spenglera Zá-

nik Západu z roku 1917 .
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své kořeny a autenticitu svého bytí . Není náhoda, že Alexis de Tocqueville 
pokládal rasový výklad dějin za sekulární variantu kalvinismu . 

Jacques Barzun zdůraznil, že rasový koncept odrážel zpočátku 
pouze snahu po větší specifičnosti, úsilí nahradit literární abstrakci konkré-
tním a nevyčerpatelným bohatstvím lokálních forem kultury a přírody (Se-
liger 1958, 273) . Z tohoto důvodu byl žánr historické literatury nejúčinnějším 
médiem pro šíření rasového pohledu na dějiny a společnost . Heinrich Heine 
napsal v  roce 1827 ve  stati nazvané Napoleon, Walter Scott a  historismus 
(1951, 228): 

Je to šťastná shoda, že Napoleon žil právě v době, která měla zvláště 
značný smysl pro dějiny, jejich výzkum a podání. Zůstanou nám 
tedy paměti současníků jen máloco dlužny o Napoleonovi, a den 
co den se množí počet historických knih, jež jej chtějí vylíčit více 
méně v souvislosti s ostatním světem. Ohlášení takové knihy z pera 
Waltera Scotta budí proto nejzvědavější očekávání. Všichni ctitelé 
Scottovi se musí o něho třást; neboť taková kniha se může snadno 
stát ruským polním tažením slávy, kterou si pracně získal řadou 
historických románů, jež spíše svým námětem než svou poetickou 
silou hnuly všemi srdci Evropy. Ten námět však není jen elegickým 
žalostněním pro slávu a nádheru národního Skotska, která byla 
ponenáhlu zatlačena cizím mravem, panstvím a myšlením; nýbrž 
je to velká bolest ze ztráty národních zvláštností, které se ztrácejí 
v obecnosti novější kultury, bolest, která teď cuká v srdcích všech 
národů. Neboť národní rozpomínky tkvějí hlouběji v lidských hru-
dích, než se myslívá. Jen se odvažme vykopat zase ty staré podoby, 
a  přes noc z  nich vykvete zas i  stará láska se svými květy. To 
neříkám obrazně, nýbrž je to skutečnost: když Bullock před několika 
lety vykopal v Mexiku starou pohanskou sochu, shledal příštího 
dne, že ji v noci někdo ověnčil květinami; a přec Španělsko ohněm 
i  mečem zničilo dávnou víru Mexičanů a  po  tři staletí věru 
mohutně zpřevracelo a přeoralo jejich mysli a osilo je křesťanstvím. 
Takové květy vzkvétají však i  v  básnických skladbách Waltera 
Scotta, ty skladby samy vzbouzejí dávné city, a  jako se kdysi 
v  Granadě muži a  ženy, vyjíce zoufalstvím, řítili z  domů, když 
na ulicích zazněla píseň o vjezdu maurského krále, do té míry, že 
bylo pod trestem smrti zakázáno zpívat ji: tak zvuk, který vládne 
ve Scottových skladbách, bolestně otřásl celým světem. Ten zvuk 
zaznívá ohlasem v srdcích naší šlechty, jež vidí, jak chátrají její 
hrady a  erby; zaznívá v  srdcích měšťanů, jimž širá neradostná 
modernost zatlačuje útulně úzký mrav předků; zaznívá v  kato-
lických dómech, z nichž uprchla víra, a v rabínských synagogách, 
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z  nichž prchají dokonce i  věřící; zaznívá po  celičké zemi, až 
do  banánových lesů Hindustánu, kde povzdychující bráhman 
vidí už dnes odumírání svých bohů, zničení jejich prastarého 
světového řádu a  dokonané vítězství Angličanů. Tento zvuk, 
nejmohutnější, jejž skotský bard dovede vyloudit ze své obří harfy, 
nehodí se však k císařské písni o Napoleonovi, muži novém, muži 
nové doby, muži, v němž se tato nová doba zrcadlí tak zářivě, až 
nás to skoro oslepuje, a nemyslíme zatím na propadlou minulost 
a její vyrudlou nádheru. 

Ve výše uvedeném úryvku se neobjevilo slovo rasa ani jednou, přesto jde o vý-
stižný popis romantického ovzduší, které bylo příznivé pro expanzi rasové-
ho myšlení prostřednictvím spisovatelů typu Waltera Scotta . 

Pravděpodobně prvním západním badatelem, který napsal po-
jednání o evropských dějinách z rasového hlediska, byl skotský historik 
a geograf John Pinkerton, autor Studie o původu a pokroku Skythů neboli 
Gótů (A Dissertation on the Origin and Progress of the Scythians or Goths) 
z roku 1787 . Zaujetí rasou jako historickým činitelem bylo patrné v díle 
o starověkém Římě pruského historika a patriota Bartholda Georga Nie-
buhra (Hannaford 1996, 237–239) .55 Ve Francii se rasový přístup k dějinám 
prosadil v  období restaurace, kdy k  jeho průkopníkům náležel zejména 
Augustin Thierry, který v roce 1825 vydal rozsáhlou studii Dějiny dobytí 
Anglie Normany (Histoire de la Conquête de l’Angleterre par les Normands), 
jeho bratr Amédée Thierry, autor Dějiny Galů od nejstarších dob (Histoire 
des Gaulois depuis les temps les plus reculés, 1844–1845) . Dále François Do-
minique de Reynaud de Montlosier, jehož dílo O  francouzské monarchii 
od jejího ustavení po naše časy (De la Monarchie Française, depuis son eta-
blissement jusqu’à nos jours, 1814–1815) Napoleon zavrhl, ale Ludvík XVIII . 
akceptoval, a také proslulý historik Jules Michelet, kterého proslavila zej-
ména syntetická díla Dějiny Francie (Histoire de France, 1833–1844) 
a Dějiny Francouzské revoluce (Histoire de la Révolution française, 1847–
1853) . Když Alphonse de Lamartine označil rasu za velké tajemství historie 
a  mravů, vyjádřil tím mínění řady představitelů francouzského kul-
turního a veřejného života v první polovině devatenáctého století . Pro gen-
eraci mladých britských historiků, kteří dozrávali v polovině devatenácté-
ho století, například Edwarda Augusta Freemana, měly značný význam 
přednášky Thomase Arnolda56 probíhající začátkem čtyřicátých let 

55)  Zejména Římské dějiny (Römische Geschichte, 1812) .

56)  Otec slavného viktoriánského básníka a literárního kritika Matthewa Arnolda (1822–

1888) .
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na univerzitě v Oxfordu . Arnold učil své posluchače zohledňovat při histo-
rickém bádání etnicitu, kterou chápal jako jednotu rasy, jazyka, instituce 
a náboženství (Parker 1981, 828) .

Romantické pojetí rasy v historickém myšlení bezpochyby vyvrcho-
lilo v proslulém Pojednání o nerovnosti lidských ras (1853–1855) literáta a di-
plomata Arthura Gobineaua . Zmíněný francouzský autor pokládal tradiční 
vysvětlení pádu velkých civilizací za nedostatečné . Není to změkčilost a roz-
klad mravů, náboženský fanatismus či naopak ztráta víry, korupce, vláda 
bezzákonnosti nebo hospodářský úpadek, které by způsobily smrt civilizace . 
Nemůže to být ani spiknutí, válka, okupace nebo politická krize: Osud civili-
zací … nezávisí od bodnutí dýkou (Gobineau 1942, 48) . K tomu, aby padla civi-
lizace, je zapotřebí zasáhnout její vnitřní vitální princip, kterým je rasa, a to 
prostřednictvím míšení . Civilizace opírající se o  vitální plemeno je 
nezničitelná . Číňané podlehli ve třináctém století mongolským nájezdníkům, 
kteří vyvrátili politický režim, ale nedokázali zlomit čínskou civilizaci, jež se 
jich po čase zbavila, aniž ji výrazněji poznamenali . Obdobně, Angličané jsou 
pány Indie a přes to jejich morální působení na jejich poddané jest skoro nula 
(Gobineau 1942, 47) . Domorodci se sklonili před cizí vojenskou převahou, ale 
vzhledem k tomu, že v  Indii nedochází k žádnému míšení, bytostné jádro 
lokální civilizace zůstává netknuto . Britský kolonialismus na  indickém 
poloostrově je proto epizodou podobající se mongolské nadvládě v Číně . Ana-
logicky, jestliže by si Peršané nebo Římané zachovali stále stejnou kvalitu 
krve, jejich říše by nezanikly (Gobineau 1942, 46) .

Základním destruktivním principem v Gobineauově vizi světových 
dějin bylo míšení ústící časem do degenerace (Gobineau 1942, 39): 

Mám za to, že slovo degenerovaný, pokud se ho užívá pro národ, zna-
mená a  má znamenati, že ten národ nemá již niterné hodnoty, 
kterou míval, protože již nemá ve svých cévách touž krev, jejíž hod-
notnost postupné míšení obměnilo; jinak vyjádřeno, že se stejným 
jménem nezachoval totéž plemeno jako jeho zakladatelé, konečně že 
úpadkový člověk, ten člověk, jenž je nazýván člověkem degenero-
vaným, jest výrobkem odlišným od hrdiny slavných údobí po stránce 
etnické. Zajisté připouštím, že má v sobě cosi z jeho podstaty; ale čím 
více se degeneruje, tím toto cosi více skomírá. Různorodé prvky, kte-
ré v něm nyní převládají, se skládají v národnost úplně novou a ne-
blahou co do  původnosti; nenáleží k  těm, jež nazývá ještě svými 
předky, leda v  linii velmi pobočné. Zemře úplně a  jeho civilizace 
s ním v onen den, kdy prapůvodní etnický prvek bude tak rozředěn 
dělením a tak zaplaven přínosem z plemen cizích, že virulence toho-
to prvku nebude již dostatečně působivá. Tato působivost dojista 
nezmizí úplně, ale v praxi bude tak napadána, tak oslabována, že 
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její síla bude čím dále tím méně postřehnutelná, a v tomto okamžiku 
bude moci býti degenerace považována za úplnou a tu všechny její 
účinky se projeví. 

Podle Gobineaua (1942, 47) byli Řekové a Římané ve svém pozdním období 
na rozdíl od Číňanů a Indů příliš smíšeni s ostatními středomořskými popu-
lacemi a jejich původní etnický princip byl vyčerpán . V důsledku degenerace 
byl den jejich porážky okamžikem jejich civilizační smrti .

Arthur Gobineau měl řadu pokračovatelů, kteří vytvářeli 
nejrůznější obrazy setkávání lidských ras v dějinách, o nichž budeme mluvit 
podrobněji později . Je paradoxní, že po příchodu kraniologie a sociálního 
darwinismu, které postavily rasovou teorii na zdánlivě pevnější biologický 
základ, než byla schopna tradiční srovnávací filologie, se hlavní proud západ-
ního historického myšlení začínal od rasového myšlení odvracet . Joseph Er-
nest Renan, Otto Ammon, Georges Vacher de Lapouge, Houston Stewart 
Chamberlain, William Z . Ripley nebo Madison Grant neobstáli při kon-
frontaci s podněty, které vyzařovaly z díla Maxe Webera a Émila Durkheima 
a jež změnily tvář moderních věd o člověku . Přesto sehrál rasový výklad lids-
kých dějin významnou úlohu při radikalizaci politické ideologie před dru-
hou světovou válkou . 

Přitažlivost rasového výkladu dějin spočívala i ve skutečnosti, že 
nabízel (podobně jako marxismus) teorii, která zdánlivě uspokojovala jak 
intelekt, tak emoce . Této dvojí tváře moderních ideologií, jež ve svém důsledku 
zrazují rozum, si povšiml například Gilbert Keith Chesterton (1992, 61): 

Pouhá šovinistická spokojenost se sebou samým je nejběžnější mezi 
lidmi, kteří mají pro své vlastenectví nějaký pedantský důvod. 
Nejhorší šovinisté nemilují Anglii, nýbrž nějakou teorii o Anglii. Mi-
lujeme-li Anglii proto, že je velkou říší, můžeme přecenit úspěch, 
s jakým vládne Indům. Budeme-li ji však milovat jen proto, že je to 
národ, můžeme čelit všem možnostem, neboť by zůstala národem, 
i kdyby Indové vládli nám. Stejně tak jenom lidé, jejichž vlastenectví 
závisí na historii, dovolí, aby jejich vlastenectví historii falšovalo. 
Tomu, kdo miluje Anglii proto, že je anglická, bude jedno, jak vznik-
la. Ale ten, kdo miluje Anglii proto, že je anglosaská, může se pro 
svou zálibu dostat do  rozporu se všemi fakty a  skončí třeba (jako 
Carlyle a Freeman) tvrzením, že normanské vítězství roku 1066 bylo 
vlastně vítězstvím saským. Skončí v  naprostém nerozumu – právě 
proto, že vychází z rozumu.

Významná díla zabývající se setkáváním a souhrou velkých civilizací publi-
kovali ve dvacátém století například Arnold Toynbee, William McNeill nebo 
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Fernand Braudel .57 Vzestup vlivu neomarxismu od šedesátých let dvacátého 
století se projevil i  v  historických vědách . Pozornost badatelů se obrátila 
k  neprivilegovaným, marginalizovaným či jinak znevýhodněným skupi-
nám . Ve zkoumání vztahů mezi civilizacemi se začala zdůrazňovat moc a její 
asymetrická distribuce, a to i v oblasti symbolické reprezentace .58 V tomto 
smyslu nemůžeme opominout postkoloniální studia rozvíjející zejména od-
kaz Frantze Fanona,59 Michela Foucaulta nebo Edwarda Saida .60

Americký marxistický historik Immanuel Wallerstein tvrdí, že 
rasismus a  antisemitismus jsou nedílnou součástí vnitřního řádu mo-
derního kapitalistického světového systému (2005, 72): Cílem rasismu není 
vylučovat lidi a už vůbec ne vyhlazovat je. Cílem rasismu je držet lidi uvnitř 
systému, ale jako méněcenné (Untermenschen), které lze ekonomicky 
vykořisťovat a používat jako politické obětní beránky . Tímto pojetím se bude-
me více zabývat v kapitole pojednávající o kolonialismu, rasismu a pigmen-
tokracii . Wallerstein si je vědom toho, že instrumentální vymezení rasové 
ideologie jako pouhé legitimizační strategie otrokářství mu neumožňuje 
vyložit například fenomén holocaustu, a pokládá jej proto za nesystémovou 
aberaci: Hitlerovo Konečné Řešení šlo zcela mimo smysl všeho rasismu v kapi-
talistické světové ekonomice. … To, co provedl nacismus, by Francouz nazval 
slovem déparage – přehmat, smyk, ztráta kontroly (Wallerstein 2005, 72) . 
Ve Wallersteinových odborných a esejistických pracích se vyskytují logické 
rozpory a občasné faktografické omyly, ze kterých je příliš patrná autorova 

57)  Středomoří a středomořský svět v epoše Filipa II. (La Méditerranée et le monde méditeranéen 

à l’époque de Philippe II.,1949) .

58)  Viz například sborník Writing Culture (1986), jehož editory byli George Marcus a James 

Clifford .

59)  Frantz Omar Fanon (1925–1961), psychiatr, filosof a radikální literát, narozený na Marti-

niku, pocházel z relativně zámožné kreolské rodiny; na lyceu byl jeho učitelem Aimé Cés-

aire (1913–2008), básník a přední představitel hnutí négritude . Po roce 1940 se Fanon 

připojil k protinacistickému odporu; bojoval v Alžírsku a Francii, kde byl u Colmaru ra-

něn . Po skončení války studoval ve Francii medicínu a psychiatrii a navštěvoval přednáš-

ky Merleaua-Pontyho . Působil jako psychiatr v Alžírsku, kde se v roce 1954 přidal k Front 

de Libération Nationale, v důsledku čehož byl o tři roky později vypovězen ze země . Frantz 

Fanon podlehl po dlouhém léčení v Sovětském svazu a Spojených státech amerických leu-

kémii . Nejznámější Fanonovo dílo Proklatci země (Les damnés de la terre) vyšlo posmrtně 

v roce 1961 a předmluvu k němu napsal Jean-Paul Sartre . Je to pravděpodobně nejvlivněj-

ší manifest ideologie třetího světa namířený proti politice kolonialismu . 

60)  Edward Said se pokusil v knize Orientalismus (Orientalism, 1978) ukázat, že mocenská 

asymetrie mezi Západem a Východem se údajně odrazila v symbolické konstrukci takové-

ho obrazu Orientu, který ospravedlňoval evropskou koloniální dominanci .
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snaha dokázat platnost apriorních a ideologicky podmíněných tezí (ve vy-
hrocenosti aktivistické rétoriky jej pravděpodobně předčí snad jenom Noam 
Chomsky) . Přesto mu musíme věnovat pozornost vzhledem k monumentál-
nosti jeho díla61 a skutečnosti, že v jeho makrohistorickém přístupu se set-
kávají mnohé podněty, k nimž se budeme polemicky či kriticky vztahovat 
v dalších částech této knihy .

Immanuel Wallerstein předpokládá, že na  sklonku středověku 
a počátkem raného novověku nastal v západní Evropě souběh tří faktorů, 
zahrnujících vleklou krizi feudální společnosti doprovázenou vyhrocený-
mi sociálními konflikty, hospodářskou stagnaci a zhoršení klimatických 
podmínek . Tato sociálně ekonomicky environmentální konstelace inicio-
vala teritoriální a obchodní expanzi, jejímž výsledkem byl zrod kapitali-
stického světového systému se středem v severozápadní Evropě . Vyznačovala 
se vysokými aspiracemi podnikatelů a  obchodníků, kteří překonali hra-
nice států a vymkli se přímé kontrole politických elit . Merkantilistické ob-
lasti Nizozemí, Anglie a  severní Francie se staly centrem či jádrem (core, 
nuclear area), jehož privilegované postavení vyplývalo ze schopnosti 
přivlastňovat si nadhodnotu vytvářenou ze zdrojů získaných v jiných obla-
stech . Kolem jádra se zformovala periférie (peripheral area), zahrnující 
v  raném novověku Latinskou Amerikou, východní Evropou a  větší část 
Středomoří, která byla mocenskou silou jádra udržovaná v permanentní 
ekonomické závislosti a poskytovala suroviny a levnou (nesvobodnou) pra-
covní sílu . Mezi oběma zónami vytvářejícími bipolaritu rozvoje a zaostalo-
sti se nacházela semiperiférie (semi-periphery), reprezentovaná zbývajícími 
regiony západní, jižní a  střední Evropy a  britskými koloniemi v  Severní 
Americe . Semiperiférie ležící na rozhraní může využít svůj rozvojový po-
tenciál, vytvořit vlastní periférie a splynout s jádrem, nebo naopak upad-
nout do  podřadného postavení periférie bez naděje na  emancipaci 

61)  Immanuel Wallerstein vydal od sedmdesátých let minulého století postupně tři svazky 

makrohistorického pojednání, ve kterém analyzoval v údobí 1450 až 1840 vznik moder-

ního světového kapitalistického systému (modern world-system): Moderní světový systém 

I, Kapitalistické zemědělství a původ evropského světového hospodářství v šestnáctém sto-

letí (The Modern World-System I, Capitalist Agriculture and the Origins of the European 

World-Economy in the Sixteenth Century, 1974); Moderní světový systém II, Merkantilismus 

a konsolidace evropského světového hospodářství, 1600-1750 (The Modern World-System II, 

Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750, 1980); Mo-

derní světový systém III, Druhá éra velké expanse kapitalistického světového hospodářství 

(The Modern World-System III, The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-

Economy, 1730–1840s, 1989) . 
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a civilizační vzestup .62 Reakce profesionálních historiků na teorii světového 
systému byla vesměs kritická; mezi Wallersteinovy kritiky náleželi 
například Jan de Vries, Patrick O’Brien, T . C . Smout nebo Peter Klein . Kromě 
patrných podnětů vycházejících z francouzské historiografické školy Anna-
les63 hledal Immanuel Wallerstein inspiraci pro svoji vizi světového sy-
stému v pojetí imperialismu, které jako první formuloval John Atkinson 
Hobston v knize Imperialismus: Studie (Imperialism: A Study) z roku 1902, 
a teorii závislosti (dependency theory) . Obě zmíněné školy se svým charak-
terem v mnoha směrech rozcházejí s makrohistorickým přístupem, který 
nastíním v  této knize, představují nicméně jeden z nejvlivnějších směrů 
moderního historického a politického myšlení . 

Jsem přesvědčen, že základní Wallersteinova představa (nezávis-
le ražená i jinými badateli) geografického prostoru jako hierarchického sy-
stému je bezpochyby pro naše účely nosná, a to bez ohledu na její ideolo-
gické implikace spočívající v autorově přesvědčení o potřebě opětovného 
sjednocení politické a ekonomické moci v podobě socialismu . Od okamžiku, 
kdy před pěti tisíci lety vznikly první projevy civilizovaného života, se 
vytvořila dynamická a  kreativní ohniska transformující své okolí 
prostřednictvím ekonomických, technologických a ideologických podnětů . 
Tato neodolatelná „jednota hmotné a  morální síly“ (jak civilizaci nazval 

62)  K úspěchu teorie světového systému bezpochyby přispěl Andre Gunder Frank . Pocházel 

z  německé židovské rodiny, která byla nucena po  Hitlerově nástupu k  moci emigrovat 

do Švýcarska a v roce 1941 se přestěhovala do Spojených států amerických . Andre Gunder 

Frank studoval na Chicagské univerzitě, kde vedl jeho disertační práci Milton Friedman, 

vůdčí reprezentant ekonomického neoliberalizmu, absolutní antitéze Frankova myšlení . 

Roku 1962 Frank odešel do Latinské Ameriky, působil v rámci Centra pro socioekonomic-

ká studia v Chile a spolupracoval s levicovou vládou Salvadora Allendeho . Po vojenském 

převratu přesídlil do Evropy, kde žil s menšími přestávkami až do své smrti v roce 2005 

v Lucembursku . Andre Gunder Frank měl pozoruhodný mezioborový rozsah, kromě eko-

nomie a antropologie, jimiž se zabýval již v Chicagu, se věnoval geografii, historii, politic-

kým vědám a mezinárodním vztahům . Vydal čtyřicet knih a tři sta článků, celkově pak 

přes tisíc publikací ve třiceti jazycích . Získal pověst pravděpodobně nejcitovanějšího eko-

noma světa . Ve studiích Reorientace: Globální hospodářství v asijském věku (ReOrient: Glo-

bal Economy in the Asian Age) nebo Světový systém: Pět set let nebo pět tisíc let (The World 

System: Five Hundred Years or Five Thousand) se Andre Gunder Frank pokusil rozšířit 

Wallersteinovu časovou perspektivu z  pěti století raného novověku a  moderní doby 

na údobí přinejmenším pěti tisíciletí . 

63)  Zejména díla Fernanda Braudela a jeho pojetí dlouhého šestnáctého století a longue durée; 

Immanuel Wallerstein vedl na New York State University v Binghamptonu institut Fernand 

Braudel Center for the Study of Economies, Historical System and Civilizations .
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Arthur Gobineau) proměnila rozsáhlé oblasti ve  svém bezprostředním 
okolí v závislé periferie, které byly zdrojem surovin a levné pracovní síly 
a odbytištěm výrobků . Periferie současně ztratily vlastní kulturní vitalitu, 
která by jim umožnila přistupovat flexibilně a  selektivně ke  vnějším 
podnětům, a pozbyly originality, jež je charakteristickým znakem každého 
kulturního společenství . Periferie je tak integrální součástí rozsáhlejší 
zóny, v jejímž rámci privilegované centrum asymetricky distribuuje ekono-
mickou, politickou a symbolickou moc . Její vývojový model imituje vzory 
„nadřazeného“ civilizačního jádra . 

Vývojovým omezením dominantní civilizace se vymyká mar-
ginální zóna, která se zpravidla vyznačuje tzv . „výhodou zaostalosti“ (advan-
tages of backwardness) .64 Marginální oblast se neuzavírá podnětům a inspi-
racím přicházejícím zvenčí, ale dokáže k  nim přistupovat výběrově 
a integrovat je do vlastního sociálního a kulturního kontextu . Díky této rezi-
stenci vůči hegemonickým nárokům jádra vytváří potenciální zárodek alter-
nativní civilizace . Ne vždy je tato rozvojová možnost plnohodnotně využita . 
Dějiny lidstva jsou posety troskami pokusů o  vybudování nové civilizace 
v  marginální zóně světového systému . Neznáme mechanismus „touhy 
po moci“ zrodivší se v odlehlých končinách obydleného světa . Mnohé příklady 
z dějin naznačují souvislost mezi zmíněnou aspirací a výskytem ambicióz-
ního vůdce s dostatečnou historickou představivostí . Osobnosti typu Abra-
hama, Romula či Kadma lze samozřejmě interpretovat jako produkt kolek-
tivní paměti vytvářející pomocí legend zakladatelský mýtus umožňující 
reprodukovat a legimizovat příslušnou kulturu . Čingischánova či Šakova hi-
storická fakticita je nicméně nezpochybnitelná . Velké osobnosti existují a je-
jich vliv na  průběh dějin nelze bagatelizovat . Když zmíněný „héros“ získá 
stoupence a vydá se z anonymity marginálního bezčasí na cestu za historick-
ou velikostí, musí ještě překonat okolnosti, které britský historik Arnold 
Toynbee nazval „výzvami“ (challenge) . Zvládnutí specifických politických, 
vojenských, ekonomických nebo environmentálních obtíží je prvním kro-
kem k  tomu, aby bylo určité původně nicotné společenství později známo 
jako Egypt, Asýrie, Řím, Řecko nebo Britské impérium . Psychická energie 
potřebná k  tomuto úkolu je čerpána z  podmínek geografické či mentální 
marginality, kterou Gilbert Keith Chesterton (1992, 61) označil za  „ira-
cionální vlastenectví“:

64)  Jeden z autorů tohoto pojmu, Thorstein Veblen, používal koncept „výhody zaostalosti“ při 

vysvětlení převahy německé a americké ekonomiky nad britskou na přelomu devatenác-

tého a dvacátého století (Nolan a Lenski 1985, 342) . 
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Tvrdíme, že je třeba mít vůči životu určitou primární oddanost; 
jde jen o to, má-li být přirozená nebo nadpřirozená. Vyjádřeno jin-
ak: Má to být rozumná nebo nerozumná oddanost? Zajímavé je, že 
špatný optimismus (který lakuje na  bílo a  hájí nepřesvědčivě 
všechno) se shoduje s  rozumným optimismem. Tento racionální 
optimismus vede k  stagnaci; jen iracionální optimismus vede 
k reformě. Použijeme k výkladu ještě jednou srovnání s vlastenect-
vím. Kdo nejspíš přivede ke zkáze místo, jež miluje, je právě ten, 
kdo miluje s rozumem. O zlepšení se zaslouží ten, kdo je miluje bez 
rozumu. Líbí-li se někomu nějaká zvláštnost Pimlica (což je 
nepravděpodobné), může dojít k tomu, že ji bude hájit i proti této 
čtvrti samotné. Má-li však rád samo Pimlico, třeba je i  zpustoší 
a udělá z něho Nový Jeruzalém. Nepopírám, že reforma může být 
přehnaná. Tvrdím jen, že reformy provádí právě iracionální vla-
stenec.

Rozsáhlá expanze Seveřanů, která od devátého století otřásla západní a již-
ní Evropou, vytvořila postupně rozsáhlou zónu kulturní, obchodní a poli-
tické interakce, jež se v  určité době rozprostírala od  vikingských osad 
na pobřeží Severní Ameriky a Grónska přes Středomoří a Povolží až po Kas-
pické moře, Bagdád a hedvábnou cestu . Seveřané na jedné straně brutálně 
zničili sofistikovanou anglosaskou křesťanskou kulturu a vyplenili irské 
kláštery, na straně druhé ale jejich bezprostřední potomci založili na Sicílii 
a v jižní Itálii prosperující a nábožensky tolerantní stát, získali anglickou 
korunu a postavili se do čela první křížové výpravy . Pokud by severní Evro-
pa stále prostoupená duchem pohanství na přelomu prvního a druhého 
tisíciletí po Kristu politicky zastínila otřesené románské Středomoří, moh-
lo se těžiště (výrazně odlišné) západní civilizace již od raného středověku 
(a  nikoliv až od  sedmnáctého století) nacházet v  severozápadní Evropě 
na  pobřeží Atlantiku . Zmíněný pokus vytvořit novou jádrovou civilizaci 
z marginální zóny světového systému (starověcí autoři neměli o existenci 
Skandinávie tušení) selhal . Říše Knuta Velikého se zhroutila a vítězství Vi-
léma Dobyvatele u Hastingsu v roce 1066 zpečetilo příslušnost Anglie k la-
tinskému civilizačnímu okruhu . 

Obdobně ve třináctém století vybudovali Mongolové největší konti-
nentální impérium všech dob sahající od syrského pobřeží Středozemního 
moře po  Čínské moře . Navzdory pozoruhodnému vojenskému výkonu 
mongolští pohlaváři nedokázali vytvořit politickou filosofii, která by 
překlenula eurasijský partikularismus, a  byli pohlceni asimilační silou 
lokálních kulturních společenství, která si původně podmanili . Japonsko, 
které se mezi sedmnáctým stoletím až první polovinou devatenáctého století 
ocitlo v politické marginalitě, převzalo v době Meidži mnohé západní inova-
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ce, jež mu rychle umožnily obnovit postavení regionální mocnosti . 
Ve dvacátých a  třicátých letech dvacátého století zesílily tradiční prvky ja-
ponské politické kultury, které by v případě realizace japonských válečných 
cílů pravděpodobně umožnily ustavit v pacifickém prostoru civilizaci, která 
by se bezpochyby příliš nepodobala západní . 

Občas byla revolta proti hegemonii civilizačního centra úspěšná, 
ale vítězové nedisponovali z různých důvodů dostatečným potenciálem kul-
turní kreativity či improvizace, aby dokázali překročit stín dominantního 
civilizačního řádu . Výsledkem byla více či méně zdařilá imitace . Makedonie 
byla polobarbarskou periférií klasického Řecka, která si díky válečnickému 
géniu Filipa Makedonského podmanila jádrovou civilizaci egejské oblasti, 
jež krátce předtím odmítla integraci do perské ekumeny . Makedonské vojsko 
posléze proniklo pod vedením Filipova syna až do  Baktrie a  povodí Indu 
a říše Alexandra Makedonského a jeho nástupců vyzařovala do rozsáhlých 
oblastí Blízkého východu a Středomoří helénistickou kulturu, která byla od-
vozena z originálního řeckého vzoru . V letech 90 až 87 vedli Italikové v čele 
se Samnity a Marsy poslední velkou válku proti hegemonii Říma na Apen-
inském poloostrově . Pokud by byli uspěli (mnoho k tomu nechybělo), byl by 
se zrodil nový samostatný státní útvar Italia s hlavním městem v Corfiniu, 
který by byl pouhou napodobeninou pozdní římské republiky . Spojené státy 
americké, které se zrodily z periferních osad v Novém světě, si vybojovaly ne-
závislost na Velké Británii, zůstaly navzdory pozdějšímu dramatickému roz-
voji zámořskou odnoží anglosaské kultury . 

Marginalita nemusí být důsledkem geografické odlehlosti, ale 
může představovat výraz radikální ideologie s totalitními aspiracemi vzni-
klé přímo v  ohnisku jádrové civilizace . Její reprezentanti, nositelé mar-
ginálních rysů nebo pocházející z marginálních sociálních vrstev, mohou 
za  příhodných okolností uchopit moc a  prosadit za  použití represivních 
prostředků a násilí alternativní společenský model . To byl případ nacismu, 
fašismu nebo komunismu . Kdyby se nacistům bylo zdařilo uskutečnit raso-
vou revoluci a zvítězit ve druhé světové válce nebo pokud by komunisté byli 
zažehli celosvětovou proletářskou revoluci a neutrpěli porážku ve studené 
válce, byli by (nacisté a komunisté) vytvořili civilizaci, která by byla v mnoha 
rysech radikální čirou antitezí liberálního Západu .

V létě 1899 se schylovalo v Jižní Africe k válce mezi Britským im-
périem a odbojnými búrskými státy . Tato oblast neztratila ani po otevření 
Suezského průplavu v  roce 1869 strategickou důležitost . Když koncem 
sedmdesátých let devatenáctého století hrozilo v důsledku ruského postu-
pu na Istanbul a bojů v Afghánistánu vypuknutí konfliktu mezi Velkou 
Británií a Ruskem, počítala britská generalita s jižní Afrikou jako zázemím 
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pro přesuny vojenských rezerv mezi Evropou a Asií .65 Vydavatel Manche-
ster Guardian C . P . Scott rozhodl, že vyšle do Jižní Afriky jako zahraničního 
korespondenta Johna Hobsona, který od  roku 1887 působil na  London 
School of Economics a  stýkal se s členy socialistického hnutí a  fabiánské 
společnosti . V roce 1889 vydal společně s Albertem Frederickem Mumme-
rym66 knihu Fyziologie průmyslu (Physiology of Industry), v  níž nastínil 
některé teze, které rozváděl ve svých dalších dílech . Po návratu z jižní Afri-
ky Hobson shrnul své články v  knize Válka v  Jižní Africe, její příčiny 
a důsledky (The War in South Africa, Its Causes and Effects), která byla pu-
blikována v roce 1900 . Podle Johna Hobsona ovládli hospodářství Trans-
vaalu Židé německého původu,67 jejichž intriky rozhodujícím způsobem 
přispěly k vypuknutí války .68 Velká Británie vede v jižní Africe válku kvůli 
zájmům mezinárodní židovské finanční oligarchie .69 Tento názor nebyl 
v soudobé Británii nijak ojedinělý .70

Hobsonova práce Imperialismus: Studie (1902) reagovala 
na rozčarování části britské veřejnosti, která po entuziasmu z imperiální hr-
dosti, podníceném velkolepými oslavami diamantového jubilea královny 
Viktorie, podlehla v  důsledku neuspokojivého průběhu búrské války po-
chybnostem o  „ušlechtilosti“ motivů britského kolonialismu (Fieldhouse 

65)  Jedním z vedlejších projevů těchto snah byla likvidace samostatného zuluského království 

v roce 1879 a neúspěšný pokus o anexi Transvaalu o dva roky později (viz Budil 2006) . 

66)  Albert Frederick Mummery (1855–1895), spisovatel a známý alpinista, který zahynul pod 

lavinou při pokusu o zdolání vrcholu Nanga Parbat .

67)  Tzv . židovský imperialismus (Jew-Imperialist, cit . Mitchell 1965, 398) .

68)  John Hobson na počátku uvedl, že váhal s uvedením „pravdy“ o událostech v Jižní Africe, 

protože nechtěl být zařazen mezi antisemity . Ale pocit, že nelze mlčet, byl silnější: Současný 

vývoj na zlatých dolech v Transvaalu uvrhl ekonomické zdroje země ve stále výraznější míře 

do rukou malé skupiny mezinárodních finančníků, většinou německého původu a židovské 

rasy. … Není příliš přehnané, když řekneme, že omezený kroužek mezinárodních finančníků 

již ovládá nejcennější ekonomické zdroje Transvaalu (cit . Mitchell 1965, 398) .

69)  Židé jsou mezinárodními finančníky par excellence. … Přivlastnili si Rand … tak jako jsou 

připraveni si přisvojit jakékoliv jiné místo na zeměkouli. … Primárně jde o finanční speku-

lanty, jejichž zisk nevyplývá z vlastní píle a důmyslu, nebo píle a důmyslu jiných, ale ze 

spekulace a finanční manipulace se společnostmi. … Bojujeme v mocenském zájmu malé 

mezinárodní oligarchie vlastníků dolů a spekulantů. … Angličané by si měli ve vlastním 

zájmu uvědomit, že ekonomické a politické osudy Jižní Afriky jsou v  rukou lidí, z  nichž 

většinu tvoří cizinci. Jejich doménou jsou finance a jejich hospodářské zájmy nejsou totožné 

s britskými (cit . Mitchell 1965, 399) .

70)  John Morley napsal, že kruh finančníků – většinou Židů – je zodpovědný za válku; John 

Burns označil britskou armádu v Africe za židovské janičáře (cit . Mitchell 1965, 401) .
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1961, 188; Koebner 1949) . Jak napsal D . K . Fieldhouse (1961, 188), v  letech 
1896 až 1902 imperialismus ztratil svoji nevinnost . John Hobson nabízel 
odpověď . V pozadí rozsáhlé koloniální expanze Západu se nacházejí zájmy 
imperialismu,71 jenž prostřednictvím akumulace kapitálu odváděného ze 
závislých zemí (sloužících zároveň jako odbytiště zboží) zvyšuje své vlastní 
bohatství a prohlubuje chudobu zbytku světa .72 Imperialismus představuje 
konspiraci hrstky podnikatelů, poháněných touhou po zisku . Levicově radi-
kální kruhy, tradičně spíše skeptické vůči imperiální myšlence, Hobsonův 
příspěvek přivítaly . Hobson splnil jejich očekávání rovněž knihou Psycholo-
gie džingoismu (Psychology of Jingoism, 1901), v níž označil lidový populi-
stický patriotismus nazvaný podle oblíbeného popěvku z roku 1879 za pro-
jev „divošské povahy“ v civilizovaném prostředí .73

Hobson nebyl pochopitelně prvním, kdo si všiml souvislosti mezi 
budováním koloniálního impéria a ziskem . Touha po bohatství představovala 
motiv prvních západních účastníků zámořských výprav . Jejich chaotická 
a  nedisciplinovaná žádostivost byla ukázněna podnikatelským duchem 
velkých obchodních společností sedmnáctého století . Označení „nabob“ 
na Britských ostrovech a „kreol“ ve Francii se vztahovalo k osobám, které na-
byly zámožnosti v Indii nebo v Saint Domingue . John Hobson vymezil impe-
rialismus jako systematickou snahu prostřednictvím koloniální expanze 
vytvořit a  petrifikovat mocenskou hierarchii různých světových teritorií 

71)  Hobsonovo pojetí pojmu „imperialismus“ reprezentovalo historicky čtvrtý výklad tohoto 

termínu, který byl poprvé použit na Britských ostrovech při úvahách o osudu „impéria“ 

Napoleona III, podruhé jako označení zahraniční politiky Benjamina Disrealiho a potřetí 

pro vyjádření víry a loajality vůči Britskému impériu (Koebner 1949, 2) . 

72)  John Hobson byl přesvědčen, jak to formuloval například v knize Evoluce moderního 

kapitalismu (The Evolution of Modern Capitalism), že vysoká míra investic spojená s níz-

kou kupní silou proletariátu je odpovědná za hospodářské potíže . Východiskem je buď 

všeobecné zvýšení mezd, nebo vyšší zúročení investičního kapitálu v zámoří (Fieldhou-

se 1961, 189) . 

73)  Džingoismus je ve své podstatě produkt civilizovaných společenství, i když se sytí přežíváním 

divošské mysli (Hobson 1901, 12) .
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a zajistit asymetrickou distribuci ekonomických zisků ve prospěch několika 
privilegovaných západních zemí .74

John Hobson inspiroval marxisty, například Otto Bauera, Rudolfa 
Hilferdinga, Rosu Luxemburgovou a  Vladimíra Iljiče Lenina, který v  roce 
1917 publikoval v  Petrohradě svůj propagandistický text o  imperialismu 
jakožto nejvyšším stádiu kapitalismu (Koebner 1949, 3) . Vliv zmíněných autorů 
v akademickém prostředí svobodných zemí byl až do šedesátých let dvacátého 
století zanedbatelný . Koncepci imperialismu v  Hobsonově pojetí rozvinuli 
další badatelé, zejména Leonard Woolf v knize Impérium a obchod v Africe 
(Empire and Commerce in Africa, 1920), Achille Viallate v pojednání Anglická 
krize, imperialismus a  protekcionismus (La Crise Anglaise, Impérialisme et 
Protection, 1905), W . S . Culbertson, Carlton Hayes nebo Parket T . Moon, autor 
studie Imperialismus a světová politika (Imperialism and World Politics, 1928) . 
Završení britské debaty o  imperialismu před vzestupem postkoloniálních 
studií představovala kniha Konec impéria (The End of Empire) z  roku 1959 
od  Johna Stracheye .75 Tento socialistický politik, který ve  funkci ministra 
války počátkem padesátých let dvacátého století spolupředsedal zániku Brits-
ké říše, se snažil obhájit klasické Hobsonovo vymezení imperialismu . 

Ideově s výše zmíněnými úvahami o imperialismu úzce souvisela 
teorie závislosti, která dodnes zůstává ideologicky nejvlivnějším nástrojem 
konceptualizace vztahů mezi tzv . bohatými a chudými oblastmi současného 
světa . Teorie závislosti měla tradičně nejsilnější zázemí v Latinské Americe, 

74)  Rezoluce přijatá v roce 1900 na 5 . mezinárodním socialistickém kongresu v Paříži hovoři-

la rovněž o přímé souvislosti mezi kapitalismem a kolonialismem: Que le développement 

du capitalisme mène fatalement à l’expansion coloniale, cette cause de conflits entre les 

gouvernements; que l’ impérialisme qui en est la conséquence excite le chauvinisme dans 

tous les pays et force à des dépenses toujours grandissantes au profit du militarisme; que la 

politique coloniale de la bourgeoisie n’a d’autre but que d’élargir les profits de la classe ca-

pitaliste et le maintien du système capitaliste, tout en épuisant le sang et l’argent du prolé-

tariat producteur, et en commettant des crimes et des cruautés sans nombre envers les ra-

ces indigènes des colonies conquises par la force des armes (cit . Koebner 1949, 16) . F . 

Sternberg napsal v roce 1926: Imperialismus, to je expanze kapitálu v nekapitalistickém 

teritoriu (Imperialismus, das heisst Kapitalexpansion in nichtkapitalistischen Territorien, 

cit . Koebner 1949, 1) . 

75)  John Strachey (1901–1963) byl zvolen do britského parlamentu v roce 1929 za fašistickou 

stranu Oswalda Mosleye; později rezignoval, podporoval komunistickou stranu a ve třicá-

tých letech dvacátého století se stal známým marxistickým publicistou . Za druhé světové 

války pracoval v BBC a přestoupil k labouristické straně, za kterou působil jako poslanec 

a v letech 1950 až 1951 ministr války ve vládě Clementa Attleeho . 
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jejíž relativní stagnace76 byla vysvětlována jako výraz ekonomické 
podřízenosti a  marginalizace především ze strany Spojených států ame-
rických . K jejím nejvlivnějším zastáncům náleželi argentinský ekonom Raúl 
Prebisch,77 ekonom a historik André Gunder Frank, Samir Amim, ekonom 
Celso Furtado a  sociolog a  bývalý brazilský prezident Fernando Henrique 
Cardoso, Maria del Rosario Green, Gonzáles Casanova,78 Osvaldo Sunkel, me-

76)  Latinská Amerika je ekonomicky, politicky i etnicky velmi heterogenním celkem, který se 

vzpírá generalizacím . Je obtížné vytvořit takový model, který by dokázal věrohodně zahr-

nout například Chile a Honduras . Studium hospodářských dějin by mělo vždy přihléd-

nout ke konkrétním sociálním a kulturním podmínkám . Například argentinská ekono-

mika rostla v  letech 1880 až 1920 průměrně o pět procent ročně, čímž zdaleka 

překonávala Spojené státy americké a rozvinuté evropské státy, rozsah obchodní výměny 

se zahraničím se zvýšil v  této době desetkrát, země přilákala tři milióny přistěhovalců 

z Evropy a zahraniční investice expandovaly ze 132 miliónů pesos v roce 1875 na 2 835 

miliónů pesos roku 1913 . V roce 1910 byla Argentina podle národního důchodu na osobu 

devátou nejbohatší zemí světa (Johns 1992, 188) . Roku 2009 dosahoval argentinský hrubý 

domácí produkt na hlavu (v přepočtu podle kupní síly) 13 800 dolarů (v České republice 

to bylo 25 100 dolarů) a země zaujímala osmdesáté druhé místo mezi dvěma sty dvaceti 

sedmi srovnávanými zeměmi za Polskem, Ruskem, Chile a Gabonem a těsně před Mexi-

kem, Botswanou a Libanonem (www .cia .gov/library/publications/the-world-factbook, 

14 . 8 . 2010) . Tato neschopnost Argentiny udržet a využít svůj původní ohromný hospodář-

ský potenciál byla pro řadu ekonomů záhadou; již v roce 1944 vydal Felix Weil studii Ar-

gentinská hádanka (The Argentine Riddle) - viz diskuze Johns 1992 . 

77)  Raúl Prebisch stál od padesátých do osmdesátých let dvacátého století v čele United Nati-

ons Economic Commission for Latin America (ECLA) a United Nations Conference on Trade 

and Development, a byl proto odpovědným za hospodářskou a rozvojovou pomoc zemím 

tzv . třetího světa . Raúl Prebisch považoval světovou ekonomiku za hierarchický systém, 

jehož „centrum“ vytváří závislou periférii, na jejíž úkor se prostřednictvím volného trhu 

obohacuje a které současně zabraňuje dosáhnout skutečné ekonomické autonomie a pro-

sperity . Ronald H . Chilcote charakterizoval Prebischův přístup jako nacionalistický, 

protiimperialistický, ale nemarxistický (Chilcote 1974, 10) . 

78)  Gonzáles Casanova se domníval, že důležitější než vnější ekonomické podněty, jejichž 

váhu spíše relativizoval, má pro vysvětlení zaostalosti jihoamerických společností dědic-

tví kolonialismu . V tomto směru se blížil například pojetí „kultury chudoby“ Oscara Lewi-

se a kulturologickým kritikům teorie závislosti (Chilcote 1974, 11) .
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xický antropolog Rodolfo Stavenhagen, Albert Memmi79 nebo brazilský so-
ciolog Theotonio dos Santos .80 Zásluhou úsilí výše zmíněných osobností 
a  dalších badatelů, mezi nimiž významné postavení zaujímal například 
americký antropolog Eric R . Wolf, autor knihy Evropa a lidé bez historie (Eu-
rope and People Without History) z roku 1982, Walter Rodney nebo ekonom 
Kenneth Boulding, se teorie závislosti rozšířila v západním akademickém, 
mediálním a politickém prostředí a stala se integrální součástí soudobé „po-
liticky korektní“ ortodoxie . André Gunder Frank a Ernesto Laclau zdůraznili 
rozdíl mezi kategoriemi undevelopment a  undervelopment . Zatímco první 
z  nich představuje univerzální historické stádium rozvoje, kterým prošly 
v minulosti i bohaté země Severu, druhá kategorie je dána ekonomicky a po-
liticky nerovnocenným vztahem určité oblasti ke kapitalistickému centru, 
jehož hospodářský rozvoj je zákonitě spjat a  podmíněn  ekonomickým 
podřízením a permanentně udržovanou nerozvinutostí zmíněného terito-
ria . Underdevelopment není přechodným stádiem, ale fatálním struk-
turálním stavem daným umístěním v hierarchii světového systému a výsled-
kem neustálého působení vnější ekonomické hegemonie . Řešení nepřinášejí 
tradiční rozvojové metody aplikovatelné v západních společnostech, ale poli-
tická emancipace od  nerovnoprávného vztahu rušící celou logiku me-
zinárodního ekonomického systému, což znamená vítězství socialistické re-
voluce sjednocující zdroje politického a ekonomického rozhodování . 

Kritici teorie závislosti pocházející především z řad žáků Maxe We-
bera zdůrazňují, že sociální prvek představuje nejdůležitější faktor ekono-
mického rozvoje . Příčinou chudoby a zaostalosti není globální asymetrická 
distribuce hospodářské a politické moci, ale historicky vzniklé endogenní 
kulturní dispozice tak, jak to v  jiné souvislosti ukázal Max Weber v Prote-
stantské etice a duchu kapitalismu . Průkopníkem kulturologického přístupu 
v rozvojových studiích byl Edward Banfield, autor knihy Morální základ zao-
stalé společnosti (The Moral Basis of a Backward Society), a Lawrence Harri-
son, bývalý ředitel US Agency for International Development (USAID), který 
publikoval mimo jiné knihu Nerozvinutost je stav mysli (Underdevelopment 
Is a State of Mind, 1985); k významným představitelům náležejí Peter Berger, 

79)  Albert Memmi nastínil ve svém pojednání o francouzském Tunisku psychologický vztah 

mezi „utlačovatelem“ a „utlačovaným“: První je zkarikován jako utlačovatel, zaujatá, nev-

lastenecká a zrádná bytost, která se stará pouze o svá privilegia a jejich obranu, zatímco 

druhý je představen jako utlačovaný tvor, jehož vývoj byl zlomen a znemožněn v důsledku 

historické porážky (cit . Chilcote 1974, 11) .

80)  Theotonio dos Santos napsal: Závislostí rozumíme stav, kdy hospodářský rozvoj jedné země 

je podmíněn rozvojem a expanzí jiného státu, na kterém je uvedená země závislá (cit . Chil-

cote 1974, 4) .
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James Fallows, Ronald Inglehart, Robert Putman, Lucien Pye, Francis Fu-
kuyama, Robert Kaplan, Seymour Martin Lipset, Thomas Sowell nebo 
Hernando de Soto .

Jak vyplyne z  našeho výkladu, západní expanzionismus, který 
započal v patnáctém století a završil se na sklonku devatenáctého století, zá-
sadním způsobem změnil podobu světa a vztahy mezi civilizacemi . Přesto je 
teze, že západní prosperita je výlučně plodem ekonomického vykořisťování 
závislých zámořských území, které se naopak propadly do  strukturálně 
podmíněné zaostalosti,81 po  bližším prozkoumání problematická . Ukazuje 
se, že tzv . imperialismus, pojem, který razil od roku 1872 Benjamin Disraeli, 
byl spíše projevem svébytné imaginace západní společnosti čelící vnějším 
politickým výzvám rané globalizace a vnitřním sociálním problémům mo-
dernizace než ekonomickou konspirací finančního kapitálu .

Patrick O’Brien ve své systematické kritice teorie závislosti a kon-
ceptu underdevelopment zdůraznil, že v období 1450 až 1750 probíhala ob-
chodní směna mezi „jádrem“ a „periferií“ pouze v omezeném rozsahu a ne-
mohla poskytnout rozhodující impulz ke  zrodu západního kapitalismu .82 
Evropské hospodářství se úspěšně rozvíjelo především díky obchodu mezi 
samotnými evropskými státy a technologickým inovacím, nikoliv v důsledku 
vykořisťování periferních oblastí .83 Je nepopiratelné, že dochované známky 
prosperity měst (dnes vyhlížející jako působivý anachronismus ve srovnání 
s  asijskými centry světového obchodu), jako byl Lisabon, Sevilla, Benátky, 
Janov, Bordeaux, Amsterdam, Bristol nebo Liverpool, svědčí o  významu 
zámořského obchodu, ale pro hospodářský růst evropského vnitrozemí byl 
přínos kolonií a zámořských území spíše symbolický (O’Brien 1982, 16) . Evro-
pané přivezli v letech 1500 až 1660 z Nového světa sto jedna a osmdesát tun 
zlata a šestnáct tisíc tun stříbra . Zmíněné množství zvýšilo zásoby drahých 
kovů ve  Starém světě asi o  čtvrtinu, což bezpochyby ovlivnilo španělskou 
mocenskou asertivitu v době protireformace, ale neznamenalo to žádnou zá-

81)  Viz například klasický marxistický přístup Waltera Rodneye v knize Jak Evropa způsobila 

nerozvinutost Afriky (How Europe Underdeveloped Africa, 1973) .

82)  Podle Patricka O’Briena byl zámořský obchod pro evropskou ekonomiku až do devatenác-

tého století s výjimkou států jako Velká Británie, Portugalsko nebo Nizozemí relativně ne-

významný . Na sklonku osmnáctého století směřovalo 76 procent zboží, které v Evropě pře-

kračovalo hranice, do jiného evropského státu, 10 procent do Severní Ameriky, 8 procent 

do Karibiku a Jižní Ameriky, 5 procent do Asie a 1 procento do Afriky (O’Brien 1982, 3-4) .

83)  Obchod se zeměmi tzv . periférie přispěl ve Velké Británii během průmyslové revoluce 

k akumulaci kapitálu přibližně z 15 procent (O’Brien 1982, 7) . Nelze tak potvrdit mínění 

například Erica Williamse, že bez levných surovin a otrocké pracovní síly by financování 

průmyslové revoluce na Britských ostrovech nebylo myslitelné (O’Brien 1982, 8) .
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sadní změnu v západním hospodářství (O’Brien 1982, 13) . Vlastní evropské 
stříbrné doly zvýšily bez ohledu na  zámořskou konkurenci těžbu v  údobí 
1460 až 1530 asi pětinásobně (O’Brien 1982, 13) . Ceny komodit dovážených 
z tropů – cukru, pepře, kávy, tabáku a čaje – od druhé poloviny sedmnáctého 
století na  burzách v  Amsterdamu, Londýně a  Paříži výrazně klesaly, což 
snižovalo jejich význam pro evropské hospodářství v kritické fázi prvotní 
akumulace kapitálu a rané industrializace (O’Brien 1982, 8) . Anglická Výcho-
doindická společnost proto začala počátkem osmnáctého století dovážet z In-
die především textil, který svojí cenou a kvalitou úspěšně konkuroval evrops-
ké produkci, jež se musela bránit vyššími cly . Britští obchodníci, kteří 
pochopitelně nemohli znát dílo Johna Hobsona, tak nepřímo – naprosto 
v rozporu s tezí o imperialismu – podporovali zrod potenciálního exportně 
orientovaného merkantilistického státu v  Bengálsku . Patrick O’Brien od-
hadl, že pokud by Velká Británie v letech 1780 až 1820 vůbec neobchodovala 
se zeměmi periférie, množství kapitálu na ostrovech by se snížilo asi o sedm 
procent, což by bezpochyby průběh průmyslové revoluce ovlivnilo pouze 
marginálně (O’Brien 1982, 17) .

Daron Acemoglu, Simon Johnson a James A . Robinson (2002, 1231) 
si ve své analýze světového ekonomického vývoje všimli, že na počátku západ-
ní expanze kolem roku 1500 byla indická, aztécká a  incká civilizace roz-
vinutá a prosperující, zatímco rozsáhlé oblasti v Severní Americe, na Novém 
Zélandu a v Australasii méně rozvinuté a relativně chudé . Po pěti stoletích je 
situace výrazně odlišná . Proč došlo k  tomuto obratu? Odpověď nacházejí 
zmínění autoři v  „institucionálním zvratu“ odrážejícím odlišné strategie 
hospodářské exploatace v rozdílných sociálních, demografických a environ-
mentálních prostředích (Acemoglu, Johnson a Robinson 2002, 1235) . V hustě 
zalidněných a  civilizačně pokročilých teritoriích Střední a  Jižní Ameriky 
a Indie Evropané převzali místní daňový a tributární systém a instituce do-
nucující obyvatelstvo pracovat v dolech a na plantážích . Naproti tomu v řídce 
osídlených regionech s méně komplexními společnostmi Evropané vytvořili 
etnicky homogenní kolonie a zavedli vlastní ekonomické a politické insti-
tuce podporující podnikatelské a  obchodní aktivity (Acemoglu, Johnson 
a  Robinson 2002, 1279) . V  rozvinutých civilizacích tak byly petrifikovány 
konzervativní instituce a  hodnoty rezistentní vůči požadavkům moderni-
zace, zatímco enklávy tzv . Neo-Evropy se plnohodnotně podílely na západ-
ním ekonomickém rozvoji . Tento rozdíl se projevil až v dlouhodobém hori-
zontu, například kolem roku 1700 byli obyvatelé dnešní Indie, Indonésie, 
Brazílie a Mexika zámožnější než evropští kolonisté na východním pobřeží 
současných Spojených států amerických, kteří je překonali až kolem roku 
1820 (Acemoglu, Johnson a Robinson 2002, 1258) .

Richard Koebner (1949, 7) upozornil na skutečnost, že zahraničně 
politické aktivity západních mocností v Africe, Asii, Australasii a Jižní Ame-
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rice byly příliš rozmanité a často protikladné, než aby bylo možno je shrnout 
pod jediný zobecňující pojem imperialismus . Mnohé zdánlivé projevy ex-
panzionismu nepředstavovaly v žádném případě výraz promyšlené a dlou-
hodobé „imperialistické“ strategie, ale okamžitou a často konfúzní improvi-
zaci . Takzvaní budovatelé impéria jako Sir George Dashwood Taubman 
Goldie v Nigérii, Sir William Mackinnon ve východní Africe, Sir Henry Ha-
milton Johnston v jihovýchodní Africe nebo Cecil Rhodes v jižní Africe jed-
nali zpravidla z vlastní iniciativy a těšili se pouze váhavé podpoře ze strany 
britské vlády (Koebner 1949, 8) . Skutečnými budovateli Britského impéria 
po roce 1870 byli výzkumníci, misionáři, inženýři, příslušníci patriotických 
spolků a  politici zaujatí myšlenkou národní velikosti, kteří nebyli ve  své 
většině investory (Fieldhouse 1961, 191) . Idealismus byl často důležitější 
hnací silou než kapitál . John Hobson si tuto skutečnost uvědomoval, ale viděl 
ve zmíněných osobách slepé vykonavatele skryté vůle finančních kruhů .84

Významná část britské vládnoucí třídy sdílela názor konzervativ-
ního ministra kolonií Fredericka Arthura Stanleye, lorda Derbyho, který 
během debaty o budoucnosti Nové Guineje a KwaZulu na přelomu roku 1883 
a 1884 prohlásil, že Anglie má již příliš mnoho černých poddaných (Koebner 
1949, 9) . Koebner podotkl, že oslavy Zlatého výročí královny Viktorie, které 
se konaly 20 . června 1887, postrádaly směs imperiální hrdosti a bizarního 
exotismu, jež byla charakteristická pro Diamantové výročí o deset let později . 
Rovněž Ferryho koloniální aspirace byly v samotné Francii přijímány s roz-
paky (Koebner 1949, 9−10) .

Z  tohoto důvodu by bylo bezpochyby logické, pokud by za  kolo-
niální expanzí Západu na sklonku devatenáctého století stály silné ekono-
mické zájmy, které by vyvážily nedostatek entuziasmu u  širší veřejnosti . 
Opak je pravdou . Jules Ferry nedokázal přesvědčit francouzské finančníky 
a podnikatele o přínosu zámořských území a lépe se nevedlo ani německým 
expanzionistům po roce 1884 (Koebner 1949, 10−11) . 

Podnikatelé Manchesterské obchodní komory odmítli vyhlídky 
na podnikání v povodí Konga a iniciativně navrhli, aby vznešený úkol šířit 
civilizaci a svobodný obchod byl ve  střední Africe svěřen belgickému králi 

84)  Finanční kapitál manipuluje patriotickými silami, které rozněcují politici, vojáci, filantro-

pové a  obchodníci. Zápal pro expanzi, který se rodí z  těchto lidských zdrojů, byť silný 

a  opravdový, je neukázněný a  slepý. Pouze finanční zájem se vyznačuje potřebným 

soustředěním a  předvídavou rozvahou, která je s  to uvést imperialismus do  chodu. 

Ctižádostivý státník, voják z  pohraničí, příliš horlivý misionář nebo dychtivý obchodník 

může předznamenat nebo dokonce iniciovat první krok imperiální expanze a  podílet se 

na vedení vlastenecké veřejnosti k potřebnému svěžímu rozmachu, ale konečná rozhodo-

vací síla spočívá v rukou finanční moci (cit . Fieldhouse 1961, 191) .
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Leopoldovi (Koebner 1949, 11) . Když se Joseph Hatton snažil v  roce 1881 
znovuoživit ducha Východoindické společnosti, označil ve  stejnojmenné 
knize severní Borneo za „nový Cejlon“85 a dovolával se „kolonizačního ducha 
Anglo-Sasů“, narazil na zeď lhostejnosti (Koebner 1949, 11) . Britské zámořské 
investice se mezi lety 1862 a 1893 výrazně zvýšily ze 144 miliónů na 1698 
miliónů liber, ale nově anektovaná území zůstávala stranou zmíněného 
finančního toku (Fieldhouse 1961, 190) .86

Nelze popřít, že Velká Británie, největší koloniální mocnost doby, 
disponovala před první světovou válkou nesmírným finančním potenciálem . 
V roce 1913 vyvezla země sedm set devadesát tři milióny liber, což činilo přes 
devět procent hrubého národního produktu (Ferguson 2004, 64) . Tyto inve-
stice směřovaly kromě tradičních součástí impéria (Indie, Kanady, Jižní Afri-
ky a  Australasie) především na  nákup akcií a  obligací zahraničních 
společností a vlád (Ferguson, 2004, 65),87 to znamená, že nesouvisely s kolo-
niemi získanými v  posledních desetiletích devatenáctého století . Naopak, 
ozývaly se kritické hlasy, že teritoria nabytá v  Africe jsou neproduktivní, 
nevhodná pro rozvoj obchodu a nezdravá pro evropské kolonisty .88

Je paradoxní, že mezi lety 1890 až 1901, kdy se konečně zrodil „im-
periální patriotismus“ artikulovaný například v Kiplingově díle, vývoz ka-
pitálu z Britských ostrovů výrazně klesal z více než sedmi procent hrubého 
národního produktu na méně než jedno procento (Ferguson 2004, 64) . Fran-
cie, druhý největší světový investor s třemi sty padesáti sedmi milióny liber 
roku 1913, umisťovala polovinu svého kapitálu přímo na  evropském 
kontinentě, kolem dvaceti procent v Asii, Africe a Australasii a deset procent 
v Americe (Ferguson 2004, 64−65; Stokes 1969, 295) . Známé byly francouzské 

85)  The New Ceylon, Being a sketch of British North Borneo, or Sabah.

86)  Tuto skutečnost si uvědomoval i John Hobson, který napsal, že nejsilnější formy me-

zinárodního kapitalismu spočívají v investicích v mocných civilizovaných státech … Maje-

tek a investice britských občanů ve Spojených státech amerických, Francii nebo Německu, 

ačkoliv jakožto ekonomická síla vytvářejí skutečný neformální politický internacionalis-

mus, nezpůsobují politické sjednocení těchto zemí … Zámožné a politicky vlivné třídy ve 

Velké Británii získávají stále větší díl svého příjmu z kapitálu investovaného vně Britského 

impéria (cit . Mitchell 1965, 412) .

87)  Eric Stokes uvedl, že v  roce 1910 třiapadesát procent britských zahraničních investic 

směřovalo na americký kontinent (1969, 295) . 

88)  Sám John Hobson uznal, že obchodní efektivita politiky imperialismu je nepřesvědčivá: 

The Imperialism of the last six decades is clearly condemned as a business policy, in that at 

enormous expense it has procured a small, bad, unsafe increase of markets, and has jeo-

pardized the entire wealth of the nation in arousing the strong resentment of other nations 

(cit . Fieldhouse 1961, 190) .
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investice v Rusku; v roce 1914 tvořily půjčky z Francie osmdesát procent rus-
kého zahraničního dluhu a přispěly ke zpečetění francouzsko-ruské aliance 
(Ferguson 2004, 71) . Velká Británie ani Francie v zásadě nepotřebovaly závis-
lá zámořská území k  exportu svého kapitálu, protože jej mohly úspěšněji 
uplatňovat na rozvinutějších a perspektivnějších trzích po celém světě tak, 
jak to dělají dnes . 

Celkové ekonomické výkony koloniálních mocností nebyly od kon-
ce devatenáctého století až do  druhé světové války ve  srovnání s  jinými 
zeměmi bez závislých držav nijak impozantní . V letech 1898 až 1913, v době 
„vrcholného imperialismu“, vzrostl procentuálně národní důchod Velké 
Británie a Francie, ovládajících rozlohou největší zámořská území, o 40, resp . 
59,6 procent, zatímco ruský národní důchod se zvýšil během zmíněného 
údobí o 96,8 procenta, rakouský o 90,9 procenta, německý o 84,2 procenta 
a italský národní důchod o 82,7 procenta (Ferguson 2004, 71) . Hrubý národ-
ní produkt Velké Británie rostl v letech 1913 až 1950 ročně o 0,84 procenta 
a Francie o 1,14 procenta; teprve poválečná konjunktura mezi lety 1950 až 
1973 doprovázená nicméně v obou případech rozpadem koloniálního impé-
ria zvýšila toto číslo na 2,53, respektive 4,43 procenta (Rossi a Toniolo 1992, 
538) . Není proto překvapující, že John Gallagher a Ronald Robinson tvrdili 
začátkem šedesátých let dvacátého století, že ekonomické zájmy nebyly hlav-
ním motivem západního expanzionismu, tradiční teorie imperialismu 
podceňuje aktivní úlohu místních afrických a asijských komunit a evropští 
státníci podlehli v závěru devatenáctého století spíše „geopolitické klaustro-
fobii“ než honbě za světovými trhy (Stokes 1969, 292) .

O tom, že ekonomický vzestup relativně chudého evropského státu 
na přelomu devatenáctého a dvacátého století (kdy údajně vrcholila „impe-
rialistická fáze“ vývoje kapitalismu) nemusel nutně souviset s  rozsahem 
zámořského koloniálního panství, svědčí příklad Itálie . Tato země procháze-
la od sedmnáctého století patrnou hospodářskou stagnací, která z ní učinila 
sféru mocenských zájmů Španělska, Francie a Rakouska . Itálie se v důsledku 
vnitřních ekonomických a politických omezení nezařadila po dovršení sjed-
nocení v roce 1870 mezi koloniální mocnosti, i když Řím jako významné cen-
trum evropského společenského života bezpochyby na sklonku devatenácté-
ho století dostihl Vídeň i Berlín . Pokus o ovládnutí Habeše ukončila neslavná 
porážka italského expedičního sboru 1 . března 1896 u  Aduy, kterou 
neodčinila ani úspěšná válka s Tureckem a obsazení Libye v roce 1911, které 
prakticky nemělo ekonomický význam (Procacci 1997, 298–299, 320–321) . 
Mussoliniho fašistická imperiální imaginace požadující obnovení Římské 
říše představovala do značné míry reakci na italské koloniální trauma . Itálie 
vstupovala do poslední dekády devatenáctého století jako nerozvinutá země . 
Roku 1890 činil průměrný příjem na osobu v Itálii čtyřicet dolarů, zatímco 
ve Francii sto třicet dolarů a ve Velké Británii sto padesát pět (Gregor 1997, 
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183) . Bylo to právě období mezi Aduou a Tripolisem, do značné míry spojené 
s působením politika Giovani Giolittiho, během něhož se uskutečnily zásad-
ní změny v ekonomickém životě země . V letech 1900 až 1913 dosáhl průměrný 
růst hrubého národního produktu na Apeninském poloostrově 2,16 procen-
ta, to znamená, že byl vyšší než ve  Spojených státech amerických (2,01), 
Německu (1,57), Francii (1,47), Japonsku (1,24) a Velké Británii (0,70), a nižší 
než v Kanadě (3,23) .89 Podíl zemědělství na tvorbě národního důchodu klesl 
ze 42 procent v roce 1890 na 35 procent roku 1913, zatímco podíl zpracova-
telského průmyslu stoupl ve stejné době ze sedmnácti na jednadvacet pro-
cent (Rossi a Toniolo 1992, 545) . Průmyslová výroba učinila ve dvou deseti-
letích před první světovou válkou v Itálii impozantní pokrok,90 a to především 
v  progresivních odvětvích, například v  produkci automobilů .91 Milán 
vystřídal Lyon jako hlavní středisko kontinentálního textilního průmyslu 
a Janov sesadil po několika staletích Marseille z pozice největšího přístavu 
ve Středomoří (Gregor 1997, 183) . Tento vzestup původně hospodářské peri-
férie (přinejmenším v severní části země) nebyl způsoben koloniální expan-
zí, ale otevřeností ekonomiky, legislativními změnami, vyšší mírou investic 
a lepším využitím sociálního kapitálu . Na předválečné úspěchy italské eko-
nomiky navázal v prvním období své vlády Benito Mussolini, který obnovil 
italskou prosperitu nikoliv vykořisťováním zámořských území, ale pragma-
tickou politikou laissez faire .92

Teorii závislosti můžeme z historického hlediska chápat jako pro-
jev revizionismu a  diverzifikace marxistického myšlení v  prvních deseti-
letích dvacátého století . Marxova předpověď o  neustálém zhoršování 
životních podmínek dělnické třídy, růstu vykořisťování a zostřování třídního 
boje se v podmínkách relativní prosperity v dekádách předcházejících první 
světové válce nepotvrdila . Tehdy se objevily snahy nalézt nové aktéry či 

89)  Pokud přihlédneme k údajům v delším intervalu 1900 až 1989, pak je Itálie s 2,23 procen-

ty průměrného ročního růstu hrubého národního důchodu ve srovnávané kategorii zemí 

třetím ekonomicky nejúspěšnějším státem dvacátého století za Japonskem (3,16) a Kana-

dou (2,32), ale před Německem (2,17), Francií (2,06), Spojenými státy americkými (1,81) 

a Velkou Británií (1,38); Rossi a Toniolo 1992, 538 .

90)  Mezi lety 1896 až 1908 činil roční přírůstek průmyslové výroby 6,7 procenta, v hutnictví, 

chemické produkci a strojírenství až 12 procent (Procacci 1997, 307) . 

91)  V roce 1907 existovalo v Itálii sedmdesát automobilek, mezi kterými již tehdy dominovala 

firma Fiat, založená roku 1899 (Procacci 1997, 307–308) .

92)  Pokud vezmeme rok 1913 jako východisko, pak v roce 1928 dosáhla Itálie 130,4 procent 

předválečné celkové produkce, Velká Británie 126,5 procenta, Francie 118,8 a Německo 

106,7 . Růst produktivity práce byl ve dvacátých letech dvacátého století v Itálii vyšší než ve 

Spojených státech amerických (Gregor 1997, 192–193) . 
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způsoby revoluční radikalizace; například francouzský syndikalista Geor-
ges Sorel přišel s  mýtem generální stávky jako faktoru, který zmobilizuje 
apatické davy, bývalý marxista Benito Mussolini nalezl v národní pospolito-
sti vedené měšťanskou vrstvou hegemona nacionální revoluce, který nahr-
adí „zkorumpovanou“ dělnickou třídu .93 Ekonomicky zabezpečená a  nezá-
vislá střední třída, která začala v letech 1870 až 1914 dominovat evropskému 
politickému prostoru, netoužila vést třídní boj, ale bylo možno ji radikalizo-
vat sny o národní a imperiální velikosti . Tato iracionální touha se rozcháze-
la s  potřebami praktického a  běžného života, ale právě zmíněná roztržka 
mezi banální racionalitou a  romantickou imaginací, nabývající stále 
vyhrocenější a latentně genocidní povahy, představovala největší riziko pro 
politickou kulturu v posledních dvou dekádách před první světovou válkou . 
Jak napsal David Rousset, normální lidé nevědí, že všechno je možné (cit . 
Arendtová 1996, 428) . Ústup normality otevíral cestu „nemožnému“ v podobě 
fašistického, nacistického a komunistického hnutí (Arendtová 1996, 429): 

Společnost je vždy náchylná k tomu, aby přijímala bez rozmyslu je-
dince jako takového, za jakého se vydává, takže i šílenec vydávající 
se za génia má velkou šanci být přesvědčivý. V moderní společnosti, 
pro niž je charakteristický nedostatek smyslu pro racionální 
soudnost, se tato náchylnost projevila ještě silněji; ten, kdo určité 
názory nejen zastává, nýbrž je prezentuje jako své neotřesitelné 
přesvědčení, neztratí věrohodnost, byť by se mnohokrát jasně ukáza-
lo, že pravdu nemá.

93)  Extrémní variantu revizionistického marxismu představovala rasová antroposociologie 

Georgese Vachera de Lapouge, která anticipovala nacistické rasové hnutí (Budil 2002, 

211–213) . 
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Neither Rome nor Constantinople can lay claim to that special 
glory which, in the eyes of any man of Teutonic blood, must set 
Ravenna above all the cities of the earth.

Edward Augustus Freeman

Byl to Edward Augustus Freeman, anglický historik žijící v deva-
tenáctém století, který napsal, že západní dějiny představují velké „drama 
árijské rasy“, jehož středem byl Řím .94 Na jedné straně od „Věčného města“ se 
nacházelo Řecko a  svět helénismu, na  straně druhé moderní civilizace . 
Zmíněný příběh vyzdvihuje především dvě epizody: Druhé století před Kri-
stem, kdy se Řím po definitivní porážce Kartága stává pánem Středomoří, 
a páté století po Kristu, kdy populace „teutonské rasy“ definitivně prolomily 
hranice impéria a položily základ národům moderní Evropy (Stephens 1895, 
I, 106; II,317–318) . Byly tyto dva klíčové mezníky dějin nutné a neodvratitel-
né? Mohl Hannibal zastavit vzestup Říma? A  bylo v  silách Říma 
prostřednictvím rozsáhlejší expanze předejít úpadku? Na  první otázku 
odpověděl podle Freemana Scipio Africanus, na druhou Arminius: Jupiter 
byl silnější než Baal, ale Wotan mocnější než Jupiter. A tak se zrodil náš svět 
(cit . Stephens 1895, II, 318) . Jak hrozivý je potenciál „severního světa“, to si 
uvědomil již Hérodotos (2003, 287; V, 3): Národ thrácký je po národu indickém 
největším národem na celém světě. Kdyby nad nimi vládl jeden člověk, nebo 

94)  Řím byl rozlehlým jezerem, ve kterém se ztrácely všechny proudy předchozích dějin a v němž 

pramenily toky pozdější historie (Stephens 1895, I, 105–106) .
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kdyby si to uvědomili, byli by nepřemožitelní a myslím, že by byli mezi všemi 
národy daleko nejmocnější. To však není u nich možné a nejsou toho schopni, 
v  tom je jejich slabost . Platformu pro osudový střet Severu a Jihu, z něhož 
vzešla politická imaginace naší civilizace, poskytl až Řím .

Edward Augustus Freeman výstižně vystihl úlohu, jakou Římské 
impérium sehrálo v  dějinách západní historické a  politické imaginace 
a vzdělanosti . S výjimkou starého Řecka neexistoval žádný jiný civilizační 
vzor, s  nímž by se Západ tak často poměřoval a  srovnával . Stín či přízrak 
Říma se více než půl druhého tisíciletí vznášel nad západní civilizací . Ještě 
za renesance byl Západ donucen rezignovat na originální symbolický výraz 
gotického slohu a  opětovně imitovat antické předlohy . Hmotná a  morální 
síla římské civilizace byla pokládána za „modernější“ a „impozantnější“ než 
údajný zatuchlý provincionalismus pověrečného a  zchudlého středověku 
(Halsall 2007,12) . Hranice bývalé Říše římské představují nejodolnější men-
tální rozmezí v dějinách Evropy, které nenarušila ani reformace, osvícenst-
ví, průmyslová revoluce, studená válka či evropská integrace . Nacistická 
ideologie byla ohlasem a specifickou interpretací etnických procesů, k nimž 
docházelo na sklonku existence Římské říše . Italský fašismus označil obno-
vení Říma za svůj prvořadý imperiální cíl . „Boj o Řím“ neskončil léty 476 či 
1453, ale pokračoval až do  roku 1945 . Studená válka byla pravděpodobně 
prvním globálním konfliktem evropských dějin, ve kterém neměly reminis-
cence na konflikt latinského a germánského světa, Středomoří a Severu prak-
ticky žádnou úlohu .

1. 1. Edward Gibbon a trosky starého Říma

Nelze nikdy dostatečně ocenit úlohu velkých literárních děl při výkladu či 
chápání určitých historických událostí minulosti . Fiktivní či reálná troj-
ská válka pozdní doby bronzové bude navždy spjata s Homérovým vyprávě-
ním, bitva u  Agincourtu se Shakespearovým Jindřichem V., Napoleonův 
vpád do Ruska vnímáme téměř výlučně skrze Tolstého epos . Několik gene-
rací západních vzdělanců bylo odchováno Úpadkem a pádem Římské říše95 
od Edwarda Gibbona .96 Toto dílo, napsané před Francouzskou revolucí, do-
sáhlo největšího ohlasu v době vzestupu nového západního impéria, které 
se nespokojilo s  pouhým provinčním Středomořím, ale do  svých mocen-
ských vazeb obsáhlo celý svět . Během svých studií v Magdalen College v Ox-

95)  The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 6 svazků, 1776–1788 .

96)  Edward Gibbon se narodil 27 . dubna 1737 v Putney, Surrey, a zemřel 16 . ledna 1794 v Lon-

dýně .
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fordu pod vlivem četby Bossueta se Edward Gibbon přiklonil ke katolicis-
mu, a  to celé dekády před érou Johna Newmana, jehož působení mělo 
na pravověrnost mladých anglikánů z urozených rodin tak devastující úči-
nek . Později se sice Gibbon vrátil k protestantismu, ale jeho osobní vztah 
k náboženství zůstal vlažný . Léta 1753 až 1758 prožil v Lausanne, kde se 
pod dohledem přísného kalvinistického duchovního věnoval latině a histo-
rii . Evropský kontinent byl v této době prakticky bez ohledu na místní kon-
fesi ozařován sluncem sofistikované francouzské kultury, a není proto pře-
kvapující, že Gibbon vydal svoji první studii Pojednání o studiu literatury 
(Essai sur l’étude de la littérature) v roce 1761 ve francouzštině, kterou vý-
borně ovládal . Rovněž během kavalírské cesty (Grand Tour), která byla ini-
ciačním předpokladem pro zahájení veřejné dráhy, se mladý anglický vzdě-
lanec seznámil v Paříži s osvícenskými filosofy D’Alembertem, Diderotem, 
Helvétiem a Holbachem . Později, během pobytu v Londýně, patřil společně 
s politikem a filosofem Edmundem Burkem, malířem Sirem Joshuou Rey-
noldsem a ekonomem Adamem Smithem do pověstného Klubu, vedeného 
neméně proslulým Dr . Samuelem Johnsonem . V Lausanne navázal Edward 
Gibbon celoživotní přátelství se švýcarským učencem Georgem Deyverdu-
nem a zasnoubil se se Suzanne Curchodovou . Ze sňatku z finančních důvo-
dů sešlo (potenciální nevěsta neměla dostatečně velké věno), Suzanne Cur-
chodová se později vdala za  ženevského bankéře Jacquese Neckera, 
pozdějšího ministra financí Ludvíka XVI ., který se stal jednou z iluzorních 
ikon prvních týdnů Francouzské revoluce (Gibbon 1998, viii) . Sepsat velké 
dílo o pádu největší říše západních dějin jej údajně napadlo 15 . října 1764, 
když navštívil trosky Kapitolu .97 První díl pod názvem The History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire vyšel v roce 1776 . David Hume a Wil-
liam Robertson, dva nejuznávanější historikové žijící na Britských ostro-
vech, knihu ocenili; patnáctá a šestnáctá kapitola pojednávající o vzniku 
křesťanství ovšem vyvolala pohoršení anglikánské církve . Na  zmíněnou 
kritiku reagoval Edward Gibbon o tři roky později v Ospravedlnění (Vindi-
cation) . Druhý a třetí díl líčící historické události od sesazení Romula Au-
gustula do vzniku merovejské Galie, vizigótského Španělska a anglosaské 
Británie, byl publikován roku 1781 . Od roku 1783 žil Gibbon prakticky až 
do své smrti v lednu 1794 v Lausanne . Tam na břehu Ženevského jezera do-
psal 27 . června 1787 mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou večerní posled-
ní řádky jednasedmdesáté kapitoly svého kultovního díla (Gibbon 1998, 
ix−xi), až do poloviny dvacátého století povinná výbava anglosaských vzdě-

97)  It was at Rome on the fifteenth of October 1764, as I sat musing amidst the ruins of the Capi-

tol while the barefooted friars were singing vespers in the Temple of Jupiter, that the idea of 

writing the decline and fall of the city first started to my mind (Gibbon 1998, viii) .
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lanců . Dílo oceňovali Thomas Carlyle,98 stejně jako Winston Churchill99 
nebo Herbert George Wells (1936, 650−654) . Teprve nivelizace a hodnotový 
nihilismus závěrečných dekád dvacátého století učinily z této knihy jakou-
si literární obdobu Trafalgarského pomníku . Je prostě nepřehlédnutelná, 
ale její jazyk je pro většinu dnešních obyvatel Západu prakticky nesrozumi-
telný . Zbytek nepřiznaného studu nad naším vzdělanostním úpadkem 
nám brání označit jej přímo za anachronismus .100

Edward Gibbon nenáležel mezi radikály; podporoval snahu vlády 
lorda Northa o potlačení americké revolty a Francouzská revoluce v něm vy-
volala hluboké znechucení . Více než jakýkoliv jiný autor na prahu moderní 
doby se zasloužil o rozšíření dualismu mezi civilizací a barbarstvím . Není 
důležité, zda mu za  přímou inspiraci posloužily trosky římských staveb, 
vyhlášení americké nezávislosti, které mnozí chápali jako příznak úpadku 
Britského impéria, nebo ohlas Pugačovovy vzpoury v Rusku, oživení přízraku 
ničivé invaze stepních barbarských nomádů (Gibbon 1998, ix–xi) .

Edward Gibbon byl v  mnoha směrech typickým představitelem 
britského osvícenství .101 Obdivoval Davida Huma, jehož nazval skotským Ta-
citem (Pocock 1977, 291) . Pád Říše římské byl podle jeho názoru způsoben 
rozkladem mravů jako základu dobrého chodu institucí . Gibbon nenáležel 
k obdivovatelům středověku, který po dlouhá staletí nebyl schopen obnovit 
nádheru antického Říma .102 Zhroucení impéria, které bylo přirozeným 
a neodvratitelným důsledkem nepřiměřené velikosti (cit . Pocock 1977, 290), 
představovalo podle Gibbona pravděpodobně nejhroznější událost v dějinách 
lidstva .103 Byl to triumf barbarství a náboženství nad civilizací (Gibbon 1998, 
xi) . Gibbonovo dílo paradoxně, a  to navzdory přání svého autora, vyslalo 

98)  Gibbon is a kind of bridge that connects the ancient with the modern ages. And how gor-

geously does it swing across the gloomy and tumultuous chasm of these barbarous centu-

ries (cit . Lentin a Norman in Gibbon 1998, x) .

99)  I devoured Gibbon, I rode triumphantly through it from end to end and enjoyed it all (cit . 

Lentin a Norman in Gibbon 1998, x) . 

100)  Určitou výjimku představoval například oxfordský profesor historie Hugh Trevor-Roper, 

který doporučoval studentům četbu Edwarda Gibbona jako obranu před přílišnou speci-

alizací (Gibbon 1998, x) . 

101)  Hugh Trevor-Roper jej nazval největším historikem osvícenství (Gibbon 1998, xii) .

102)  Devět set let po pádu Říše západořímské či dokonce gótského království v Itálii se nám 

naskytne melancholický obraz. Dlouhé údobí utrpení a anarchie, během kterého impe-

riální moc, umění a boháči uprchli od břehů Tiberu, nebylo schopno obnovit či zkrášlit 

město (Gibbon 1998,1036) .

103)  The greatest, perhaps, and most awful scene in the history of mankind (Gibbon 1998, 

1048) .



69

vzdělancům na  přelomu osmnáctého a  devatenáctého století důležité po-
selství: Barbarství a  náboženství vítězí . Dokázaly srazit nejmocnější říši 
starověku . Tento podprahový poznatek nezůstal nevyslyšen .

Bylo by však nespravedlivé, kdybychom postavili Edwarda Gibbo-
na po bok takového Johna Pinkertona jako vizionáře a proroka rasového ger-
manismu . V osmnáctém století se rozšířila idea, že po konečném rozkladu 
Říma byly ctnosti obnoveny Germány, reprezentovanými primitivními, ale 
činorodými komunitami ozbrojených svobodných vlastníků půdy .104 Edward 
Gibbon byl obdobně jako Daniel Defoe, Montesquieu, David Hume nebo 
Adam Smith přesvědčen, že na  zbrani a  půdě založené ctnosti Sparťanů, 
Římanů nebo Gótů byly nepřiměřeně kruté a barbarské . Pokud nás rozvoj 
obchodu a umění o podobné hodnoty připravil, lze to oprávněně pokládat 
za pokrok . Edward Gibbon proto nesouhlasil s Thomasem Jeffersonem, že 
Evropa osvícenských monarchií osmnáctého století připomíná „zlatý věk“ 
Říma za vlády Antoninovců; údobí prosperity, tolerance a sofistikované kul-
tury, která se však dříve nebo později zvrhne v tyranii a despocii . Obdobně 
jako jiní progresivně zaměření osvícenci Gibbon věřil, že starověké ctnosti 
byly zakotveny ve  válečnictví, protože existovaly v  primitivních ekono-
mických podmínkách . Rozvinuté tržní hospodářství je podle jeho názoru 
založeno na občanských ctnostech odlišného typu . Gibbon se bránil roman-
tické fascinaci barbarstvím a netrpěl v tomto směru žádnou nostalgií . V os-
mnáctém století bylo postulováno nomádství jako prvotní stádium vývoje 
lidské společnosti předcházející vzniku zemědělství . Byl to koncept otevřený 
arkadické idealizaci . Edward Gibbon se však na pastevecké společnosti díval 
obezřetněji . Jsou si podle jeho názoru všechny velmi podobné, protože repre-
zentují lidství v jeho nejanimálnější podobě; pastevci nepracují a nedosáhli 
žádné kulturní diverzity . Jejich jedinou charakteristikou je mobilita 
a válečnická divokost . Gibbon byl střízlivým myslitelem, stoikem a racionali-
stou, nedůvěřujícím platonismu, náboženské horlivosti a válečnickému éto-
su . Splynutí platónské metafyziky s křesťanstvím považoval za historickou 
pohromu a odmítal různé formy novoplatónské gnóze . Gibbonovou vlastí ne-
byla Anglie Blaka, Shelleyho či Coleridge . Juliánův pokus o  restauraci po-
hanství selhal (jak Gibbon s lítostí konstatoval), protože byl příliš kontami-
nován gnostickou tradicí a  postrádal přesvědčivost původního římského 
kultu . Edward Gibbon věřil v možnost soužití mezi širokými lidovými vrst-
vami naivně vyznávajícími určitý náboženský kult a  elitní hrstkou 
„vědoucích“ skeptiků a stoiků (Pocock 1977, 292−298) .

104)  Sám Edward Gibbon napsal: Divocí severští obři vtrhli na jih a obnovili mužného ducha 

svobody. Po uplynutí deseti století tak svoboda opět šťastně zrodila vkus a vědu (cit . Pocock 

1977, 291) .
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Edward Gibbon je uveden na  počátku našeho výkladu zcela 
oprávněně . Ztělesňuje přesvědčení, že síly obchodu, rozumu, osvícenství 
a  moderní civilizace učinily z  barbarství a  jeho ctností anachronismus . 
Obdobně jako o sto let později britský antropolog a religionista James George 
Frazer se i Gibbon domníval, že divošství je dávno překonaným vývojovým 
stádiem, vzpomínkou na  temnou dobu, kdy lidé podléhali vášním, násilí 
a  fanatismu . Nevěřil, že by se společenská revitalizace inspirovaná ima-
ginárním světem barbarství mohla stát nosným (a rozumným) politickým 
projektem . Jednoznačná porážka, kterou utrpěl nacistický rasový totalita-
rismus během druhé světové války, na první pohled dává Gibbonovi zaprav-
du . Snadnost, s jakou se tato ideologie dostala k moci v jedné z nejvyspělejších 
a  nejvzdělanějších západních zemí, však nastoluje otázky, na  které by 
pravděpodobně s obtížemi odpovídal i Edward Gibbon .

Gibbonův literární génius se stal prostředníkem mezi vzpomínka-
mi na první velké civilizační vzepětí evropského kontinentu a novodobými 
aspiracemi průmyslového a imperialistického Západu . Triumfující západní 
kultura, která od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století učinila 
z Evropanů prakticky „pány světa“, však v sobě obsahovala hlubší prvky po-
chybností a  skepse . Západní tradice byla příliš sebezpytující a  ironická, 
poučená Rabelaisem, Cervantesem a Voltairem, než aby netušila, že za svůj 
úspěch nevděčí morální převaze, ale zejména efektivní organizaci ničivé síly . 
Budeme-li parafrázovat výše zmíněný Freemanův výrok, pak nevyzpytatelný 
asijský „Baal“ se stal opět hrozbou . Západ se pokusil znovuvzkřísit nikoliv 
„Jupitera“, ale „Wotana“ jako mocnost, která kdysi revitalizovala upadající 
evropskou civilizaci . Rasová ideologie, jejíž vzestup je tématem této knihy, 
byla výrazem setkání „Wotanova znovuzrození“, romantické sensitivity, chto-
nického světonázoru a  moderní vědy . Pokud by se rasové učení neopíralo 
o svébytné uchopení událostí sklonku antiky a počátku středověku, mělo by 
výrazně odlišný charakter . 

„Pád Říše římské“ a  úloha „barbarů“ v  tomto dramatu patří 
mezi  nejdiskutovanější témata západního myšlení . Středomoří poznalo 
v  minulosti i  jiné velké civilizační katastrofy, například explozi vulkánu 
na ostrově Théra, která v roce 1628 před Kristem zdevastovala smrtonos-
ným zemětřesením a tsunami celou Egejskou oblast, či zhroucení sofistiko-
vaných civilizací pozdní doby bronzové ve dvanáctém století před Kristem . 
Vzpomínky na tyto epizody se zachovaly pouze v zamlženém a překrouceném 
jazyce mýtů, málo srozumitelných písemných záznamech a  ambivalent-
ních archeologických nálezech . Rozpad Říše západořímské, jehož průběh 
a  smysl si každá z  následujících epoch rekonstruovala na  základě svých 
vlastních potřeb a  charakteru, se stal v  západní imaginaci skutečným 
„vyhnáním z ráje“ civilizačního řádu, vlády zákona, občanských ctností, vo-
jenské síly, kulturní velikosti a ekonomické prosperity do světa barbarství, 
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bezzákonnosti, morálního úpadku, fyzické slabosti, negramotnosti, igno-
rance a chudoby, z něhož se Západ začal postupně vymaňovat až po probu-
zení z dlouhé „gotické noci“ .

1. 2. Germáni a meze římského expanzionismu

Koncem čtvrtého a v pátém století po Kristu římské impérium už nedokáza-
lo prosadit centrální autoritu . Odlehlejší provincie nabývaly autonomie a do-
konce samostatnosti, kterou však nadále artikulovaly v římském kulturním 
idiomu . Mocenská struktura římského státu se hroutila, ale duch římské ci-
vilizace nadále přežíval v terminologii politické, sociální a kulturní existen-
ce a životním stylu lokálních elit, pro něž římanství bylo nadále žádoucím 
vzorem imitace . Postupný vznik raně středověké společnosti musíme chápat 
v tomto kontextu . Zmíněná historická epocha je velmi důležitá pro náš vý-
klad, protože politické události a etnické procesy, které ji charakterizovaly, 
ovlivňovaly imaginaci Západu až do dvacátého století a jejich specifická in-
terpretace byla součástí politického myšlení, nároků a  aspirací prakticky 
všech evropských národů .

Arnold Toynbee zdůraznil, že od poloviny prvního století po Kri-
stu až do začátku třetího století po Kristu docházelo v rámci obrovské plochy 
Eurasie k  centralizačnímu procesu, jehož výrazem byly čtyři velké říše, 
zabírající celý prostor od Tichého k Atlantickému oceánu: Čínská, kušánská, 
parthská a římská (Toynbee 2001, 270) .

Kušánská říše, která vznikla v roce 48 po Kristu, zahrnovala se-
verozápadní Indii včetně helénistické Baktrie (pax Kushanica) . Parthové, 
původně indoevropští kočovníci ze středoasijských stepí, ovládli ve druhém 
století před Kristem Médii a  Babylónii a  stali se na  delší dobu hlavním 
východním rivalem Říše římské, od níž je oddělovala řeka Eufrat . 

Čínu sjednotil v roce 221 před Kristem král Čeng ze státu Čchin, 
který se stal „Prvním císařem“ (Čchin Š’ Chuang-ti) . Po  pádu jeho režimu 
v roce 207 před Kristem povstala z chaosu dynastie Chan (206 před Kristem – 
220 po Kristu), založená na konfucianismu a uniformní imperiální byrokra-
cii . Za vlády Válečnického císaře Wu-tiho (140–87 před Kristem) čínský stát 
expandoval do jižního Mandžuska, Koreje a severního Vietnamu (Fairbank 
1998, 72–73) . Čína rovněž pronikala na západ do Fergany a Tarimské pánve, 
kde narážela na mocenské zájmy kušánské říše . 

Řím, městský stát původně založený Etrusky, si postupně v  řadě 
místních konfliktů podmaňoval své sousedy a byl schopen po roce 390 před 
Kristem, kdy etruskou civilizaci zlomil keltský vpád, využít mocenského va-
kua k tomu, aby získal postavení lokálního hegemona . Do roku 264 před Kri-
stem se Římu podařilo sjednotit Apeninský poloostrov . Následovala první 
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a druhá válka s Kartágem (264 až 241 před Kristem a 218 až 202 před Kri-
stem), které z Říma učinily vládce západního Středomoří . Stačilo něco přes 
30 let (200–168 př . Kr .), aby se římská republika rozhodným způsobem pro-
sadila i ve východním Středomoří, římské legie v roce 197 před Kristem po-
razily v bitvě u Kynoskefaloi v Thesálii makedonské falangy, roku 190 před 
Kristem u Magnézie pod Sipylem pokořily armádu seleukovského panovníka 
Antiocha III . a v roce 168 před Kristem dokonaly u Pydny porážku Makedo-
nie . Roku 146 před Kristem Římané zničili dvě města, Kartágo a  Korint, 
ztělesňující zašlou obchodní a podnikatelskou slávu Féničanů a Řeků . Napětí 
mezi politickou strukturou městského státu a rozsahem imperiální expan-
ze, sociální konflikty mezi jednotlivými společenskými vrstvami – to všechno 
vyústilo v Římě do téměř stoleté občanské války, v níž se mezi sebou utkávali 
demagogové typu bratří Grakchů, populističtí generálové jako Gaius Marius 
či Gaius Iulius Caesar nebo konzervativci jako Lucius Cornelius Sulla nebo 
Gnaeus Pompeius . Vleklý konflikt, který uvrhl Středomoří do chaosu, skončil 
až Oktaviánovým vítězstvím v námořní bitvě u Aktia v roce 31 před Kristem . 
Oktavián, jenž do dějin vešel jako Augustus, vybudoval na troskách starého 
zřízení – obdobně jako císař Čchin Š’ Chuang-ti v Číně – centralizovanou im-
periální správu, která přetrvala téměř pět set let . Římské hranice se ustálily 
na Rýně, Dunaji a Eufratu . 

Řada autorů upozornila na pozoruhodné analogie mezi vývojem 
čínské a  antické civilizace: Platón a  Aristoteles byli prakticky současníky 
Konfucia, Alexandr Makedonský žil přibližně století před Čengem a k vze-
stupu císařství došlo v Číně a Římě téměř současně . Po „epoše filosofů“ přišla 
éra „válčících států“, která byla zakončena imperiální jednotou . Krize mezi 
třetím až šestým stoletím po Kristu, kdy se v západní Eurasii sužované inva-
zí kočovníků a barbarů úspěšně šířilo křesťanství (což inspirovalo Edwarda 
Gibbona k výroku o vítězném tažení barbarství ruku v ruce s náboženstvím), 
mělo obdobu v Číně . Tam za vpádu asijských nomádů získával oblibu bud-
dhismus (Fairbank 1998, 56) . William McNeill napsal, že imperiální expan-
ze Říma do polobarbarských oblastí kontinentální Evropy, do nichž přinášel 
vlastní variantu helénistické kultury, se podobala asimilaci jižní Číny 
prostřednictvím konfucianismu za dynastie Chan . Římský pokus o ovlád-
nutí odlehlejších oblastí Arábie, Arménie a  Kavkazu připomínal relativně 
úspěšnější chanskou snahu o  kontrolu Střední Asie . Severní barbaři, jež 
Římané najímali jako žoldnéře a usazovali je na svém území jako rolníky či 
jimi nechali střežit hranice, měli svoji obdobu v kočovnících (Siung-nu), kteří 
se vyznačovali symbiotickým vztahem k chanské Číně (McNeill 1990, 324) .

Kdybychom měli určit éru nejšťastnější a  nejplodnější prosperity 
lidstva, museli bychom bez váhání uvést období od smrti Domitiana 
do  Commodova nástupu (96–180 po  Kristu), poznamenal Edward 
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Gibbon a  pokračoval (1983, 7): Ve  druhém století křesťanské éry 
zahrnovala římská říše nejkrásnější země světa a nejcivilizovanější 
část lidstva. Stará sláva a ukázněná statečnost chránily hranice této 
rozsáhlé monarchie. Mírný, ale mocný vliv zákonů a  mravů 
upevňoval postupně jednotu provincií. Jejich mírumilovní obyvate-
lé využívali i  zneužívali výhod bohatství a  přepychu. S  patřičnou 
úctou bylo zachováváno zdání svobodné ústavy. Římský senát měl 
zdánlivě v rukou svrchovanou autoritu, císařům pak přenechával 
všechnu vládní výkonnou moc. V  šťastném období více než osm-
desáti let byla veřejná správa řízena ctnostmi a schopnostmi Nervy, 
Traiana, Hadriana a  obou Antoninů. Velikost a  životnost Říma 
spočívala podle Gibbona v občanské ctnosti,  kterou staří nazývali 
vlastenectvím, pramenící z neochvějného vědomí našeho vlastního 
zájmu o udržení a rozkvět svobodné vlády, k níž patříme. Takový po-
cit, díky němuž byly legie republiky téměř neporazitelné, znamenal 
pro námezdné služebníky despotického vladaře jen velmi málo; bylo 
proto nezbytné, aby tento nedostatek nahradily jiné, ale neméně 
působivé pohnutky: čest a náboženství (Gibbon 1983, 13) .105 

Edward Gibbon zdůraznil, že velikost Říma nelze posuzovat výlučně podle 
rozsahu výbojů . Rusové, Makedonci či Mongolové ho v mnoha směrech pře-
konali . Jejich expanze však byly pomíjivé, zatímco pevnou stavbu římské 
moci stavěla a udržovala moudrost celých věků . Gibbon si všiml, že úzkoprsé 
úsilí uchovat bez cizí příměsi čistou krev původních občanů ochromilo roz-
mach a urychlilo zkázu Athén a Sparty . Naproti tomu Římané se vyvarovali 
egoistického etnocentrismu, obětovali marnivost ctižádosti a zpočátku obe-
zřetně, později však velkoryse udělovali občanství (Gibbon 1983, 20−23) . 
V  roce 212 po  Kristu bylo římské občanství poskytnuto všem svobodným 
obyvatelům impéria . 

Civilizační dílo Říma bylo úctyhodné . Gibbon uvedl, že ve starověké 
Itálii existovalo tisíc sto devadesát sedm měst, Galie se mohla chlubit dvanác-
ti sty, Hispánie za  Vespasianovy vlády třemi sty šedesáti, provincie Africa 
třemi sty a provincie Asie pěti sty městy (Gibbon 1983, 35): 

105)  That public virtue, which among the ancients was denominated patriotism, is derived 

from a strong sense of our own interest in the preservation and prosperity of the free go-

vernment of which we are members. Such a sentiment, which had rendered the legions of 

the republic almost invincible, could make but a very feeble impression on the mercenary 

servants of a despotic prince; and it became necessary to supply that defect by other moti-

ves, of a different, but not less forcible nature – honour and religion (Gibbon 1998, 9) .
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Východní provincie názorně osvětlují kontrast mezi římskou veli-
kostí a tureckým barbarstvím. Rozvaliny dochované ze starší doby, 
roztroušené po  neobdělaných polích a  z  nevědomosti připisované 
čarodějným silám, stačily stěží poskytnout přístřeší ujařmenému 
venkovanu nebo potulnému Arabovi.

Jen málokterá oblast Středomoří dokázala v Gibbonově době překonat civili-
zační laťku nastavenou Římem . 

Slabinou Římské říše (obdobně jako chanské Číny) byla stále 
patrnější demografická stagnace bránící další expanzi . Populační exploze 
zahájená v osmém století před Kristem v řecké části Středomoří se zastavila 
ve třetím století před Kristem v Makedonii, ve druhém století před Kristem 
v dalších řeckých oblastech a v posledním století před Kristem zasáhl demo-
grafický pokles také Itálii (Toynbee 2001, 277) . Strategicky významné oblasti 
ležící mezi Rýnem a Labem a severně od středního Dunaje se římskými pro-
vinciemi nestaly . Edward Gibbon (1983, 7) měl dobrou vůli vidět v této zjevné 
slabosti střízlivost „římského míru“: 

Nejvýznačnějších územních zisků dosáhli Římané za  republiky; 
císařové se většinou spokojovali s tím, že uchovávali državy díky po-
litice senátu, činorodé řevnivosti konsulů a bojovému zápalu lidu. 
Prvých sedm století se vyznačovalo rychlým sledem triumfů; ale byl 
to Augustus, který se vzdal ctižádostivého cíle podmanit si celý svět 
a který ve veřejných záležitostech prosazoval umírněnost. 

Pokud se střední a severovýchodní Evropa, případně území ležící východně 
od  Eufratu, nezalidnily římskými osadníky, zbývalo ještě moře, rozsáhlé 
oceány západně od Héraklových sloupů či východně od Rudého moře, na něž 
mohly vyplout lehké římské fregaty a objevem Nového světa či nalezením 
nové cesty do jihovýchodní Asie a Dálný východ překonat středomořský pro-
vincionalismus . Římský Vasco da Gama či Kryštof Kolumbus se však nezro-
dil . Západ tak musel čekat na skutečné zámořské výpravy půl druhého tisíce 
let (Gibbon 1983, 18): 

Ctižádost Římanů se omezovala na pevnou zem; tento bojovný lid také 
nikdy neprojevoval podnikavého ducha, který nutkal tyrské, kar-
taginské a dokonce i marseilleské mořeplavce, aby rozšiřovali hranice 
známého světa a  prozkoumávali nejvzdálenější břehy oceánu. Moře 
probouzelo v  Římanech spíše strach než zvědavost; celá rozloha 
Středozemního moře byla po  zničení Kartága a  vyhlazení pirátů 
včleněna do jednotlivých provincií. Snaha císařů směřovala jen k za-
chování poklidné svrchovanosti nad tímto mořem a k ochraně obcho-



75

du poddaných. V duchu těchto umírněných nároků umístil Augustus 
dvě stálá loďstva v  nejpříhodnějších italských přístavech, jedno 
v Ravenně na Jaderském moři, druhé v Misenu v Neapolském zálivu.

Podle tradičního historického výkladu musel Řím v průběhu druhého století 
po  Kristu čelit germánskému tlaku na  severu a  aspiracím Parthů (které 
po roce 224 po Kristu vystřídali Peršané) na východě . Tato „válka na dvou 
frontách“ impérium vyčerpávala a kladla vyšší nároky na armádu, jejíž veli-
kost dosáhla čtyři sta tisíc mužů (Grant 1997, 2) . Nastával pozvolný soumrak 
antického světa neschopného čelit novým výzvám . Edward Gibbon vylíčil 
drama „pádu Říše římské“ jako moralizující a  protikřesťanský příběh,106 
jímž na prahu moderní doby otevíral cestu germanismu107 do výchovného 
a vzdělávacího programu západní elity . Od šedesátých let dvacátého století, 
kdy již zhroucení největšího impéria v dějinách Západu nevyvolávalo tako-
vou míru nostalgie a nacionálních emocí, se prosadil termín „transformace 
římského světa“ .108 V  podmínkách pozdní antiky a  raného středověku se 
do popředí dostal důraz na kontinuitu a reprodukci dílčích segmentů řím-
ského sociálního, politického a kulturního života . Tento přístup nebyl úplně 
nový . Na  sklonku devatenáctého století Fustel de Coulanges tvrdil, že ger-
mánská invaze měla na vývoj společnosti v římské Galii pouze zanedbatelný 
vliv (Halsall 2007, 20) . Na zmíněného francouzského historika navázal Al-
fons Dopsch (1987) a především belgický badatel Henri Pirenne, autor slavné 
studie Muhammad a Karel Veliký (1939) . Francouzští historici Jean Durliat 
a Elisabeth Magnou-Nortier zastávali názor, že římský daňový systém a další 
instituce přežily až do karolinské doby .109 Rozsáhlé rozhraní mezi civilizací 
a „barbarstvím“ táhnoucí se od Hadriánova valu přes Porýní a Podunají bylo 
zónou dlouhodobého soužití sofistikované kultury Středomoří a rozličných 
etnik, která se materiálně, politicky i symbolicky postupně přizpůsobovala 
římskému vzoru . Transformismus zdůrazňující dlouhodobý proces promě-
ny středomořské římské společnosti do  raně středověké civilizace, v  mno-
hém reprodukující původní římské vzory, převládl do značné míry v západ-

106)  Podle Waltera Goffarta rozvíjel Edward Gibbon teze, které předložil italský humanista 

Petrarca, Flavio Biondo (Decades historiarum) a především pozdně antický pohanský 

historik Zósimos, který dovedl své Dějiny do roku 410 (Goffart 1971, 412) .

107)  Přesvědčení o zvláštním historickém poslání starověkých Germánů a národů hovořících 

germánskými jazyky . 

108)  Jde o část názvu sborníku Transformace římského světa, Gibbonův problém po dvou sto-

letích (The Transformation of the Roman World, Gibbon’s Problem after Two Centuries) 

z roku 1966, jehož editorem byl Lynn White . 

109) Tuto tezi podrobil kritice C . J . Wickham (2005) . 
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ní historiografii na  přelomu dvacátého a  jednadvacátého století,110 i  když 
někteří autoři jako Guy Halsall polemicky poukazují na relativně krátké ob-
dobí, během něhož ústřední vláda ztratila kontrolu nad provinciemi a nastal 
definitivní kolaps říšské správy (Halsall 2007, 21–22) .

Výše zmíněný důraz na pozvolnou transformaci středomořského 
světa je v rozporu s tradiční západní fascinací Germány, která se zrodila v ra-
ném středověku a vyvrcholila v romantismu .111 V západní historické imagi-
naci zastínili Germáni i Řeky, přestože společně s nimi byli jedinými dvěma 
západními národy, které z východních kulturních podnětů údajně dokázaly 
díky svému tvořivému géniu založit svébytnou civilizaci . Germánství se tak 
stalo po staletí symbolem rezistence evropského Severu vůči kulturně sofisti-
kovanému latinskému Jihu, případně i  řeckému či slovanskému Východu . 
Kořeny germánství můžeme nalézt již u Tacita, který se po svých zkušenostech 
vojáka a správce více obával „germánské svobody“ než „parthské despocie“ 
(Tacitus 1976, 356): 

Naše město stálo šest set čtyřicet let, když jsme za konzulátu Caecilia 
Metella a  Papiria Carbona poprvé slyšeli řinčet zbraně Kimbrů. 
Počítáme-li od toho roku do druhého konsulátu císaře Traiana, vyj-
de nám zhruba dvě stě deset let: tak dlouho pokořujeme Germánii. 
Během tak dlouhé doby bylo mnoho ztrát na  obou stranách. Ani 
Samnité, ani Punové, ani Hispánie nebo Galie, ani Parthové nám 
nedali častěji ponaučení. Svoboda Germánů je nebezpečnější než 
královská moc Arsakova. Co jiného než zabití Crassa nám může 
vmést ve  tvář Východ, který sám ztratil Pakora a  musil se sklonit 
před Ventidiem! Avšak Germáni zabili nebo zajali Carbona, Cassia, 
Scaura Aurelia, Servilia Caepiona a  Maxima Pallia a  současně 
připravili římský národ o pět konsulských armád, a později i Caesa-
ra o tři legie spolu s Varem. A když je porazil Gaius Marius v Itálii, 
božský Caesar v Galii, Drusus, Nero a Germanicus na jejich vlast-
ním území, nebylo to beze škody pro nás. Později byly strašné 
výhrůžky Gaia Caesara jen pro smích. Pak byl pokoj, až využili 

110)  Viz například ideologický spor mezi Ravennou a Konstantinopolí ve dvacátých letech 

šestého století, ze kterého údajně vyplývá, že současníci si nebyli vědomi „pádu Říše zápa-

dořímské“ (Halsall, Guy, 2007, 21) . K minimalizaci vlivu „invaze barbarů“ na interpreta-

ci vývoje středomořského světa v prvním tisíciletí po Kristu přispěla od šedesátých let 

dvacátého století i procesuální archeologie, která se stavěla podezřívavě vůči všem pre-

historickým migracím (Halsall 2007, 26–27) .

111)  M . D . Knowles hovořil v této souvislosti o germánské romantické iluzi (Germanic roman-

tic fallacy, 1969) .
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našich vnitřních rozbrojů a občanských válek, zmocnili se zimního 
tábora našich legií a  dostali chuť i  na  Galii. Odtamtud byli sice 
vyhnáni, ale v poslední době jsme vítězství nad nimi víckrát slavili, 
než dobyli.

Raný středověk, reformace, romantismus i ideologie dvacátého století přiná-
šely další a další variace na Tacitovy postřehy a úvahy . Thomas Arnold vyjád-
řil počátkem čtyřicátých let devatenáctého století obecné přesvědčení, že 
moderní svět byl především dílem Germánů .112 Rovněž pozdně romantický 
francouzský spisovatel Arthur Gobineau vyzdvihl blahodárné působení 
omlazujícího germánského živlu na upadající semitský římský svět: 

Není ničeho slavnějšího v letopisech lidstva než úloha, kterou měli 
severští národové (Gobineau 1942, II, 211) . Germáni napadli Řím 
v den, kdy se stali jeho pažemi, jeho nervy, jeho silou. První jeho bod, 
jehož se zmocnili, byl trůn a ne snad násilím nebo uchvácením; do-
morodé obyvatelstvo samo, poznávajíc, že je v koncích, je volalo, jim 
platilo, je korunovalo (Gobineau 1942, II, 285) . 

Bez germánského vpádu na území Říše římské by se rasový úpadek nezasta-
vil a vše od Dunaje až po Sicilii a od Černého moře po Anglii by se rozpadlo 
v prach, jako se to stalo jižním provinciím království Neapolského a většině 
zemí přední Asie (Gobineau 1942, II, 289) . 

Pro Gobineaua byl „řecký zázrak“ pouhou historickou úchylkou 
danou nahodilým a v zásadě kontraproduktivním vítězstvím nad Peršany; 
skutečnými zakladateli moderního Západu byli Germáni, kteří přenesli 
do Evropy epochální ideu feudalismu (Boissel 1993, 184) . 

Arthur Gobineau spekuloval, že pokud by Gótové nebyli vytlačeni 
Huny ze severního Černomoří přes tok Dunaje, vytvořili by ve  východní 
Evropě silný germánský stát připomínající svým charakterem středověké 
monarchie . Všeobecný rozklad Itálie, Galie a  Hispánie by mezitím dovedl 
místní národy ke  konečnému zmaru . Jednoho dne by vysoce civilizovaní 
gótští kolonizátoři překročili Alpy a vstoupili na půdu jihozápadní Evropy, 
kde by na  zarostlých troskách civilizace nalezli společnosti připomínající 

112)  Ve své inaugurační přednášce v  roce 1841 Thomas Arnold prohlásil, že naše anglická 

rasa je rasou germánskou: Our English race is the German race; for though our Norman 

fathers had learnt to speak a stranger’s language, yet in blood, as we know, they were the 

Saxons’ brethren: both alike belong to the Teutonic or German stock. Now the importance 

of this stock is plain from this, that its intermixture with the Celtic and Roman races at the 

fall of the western empire has changed the whole face of Europe (cit . Augstein 1996, 191) .
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svojí chudobou a  bezvýchodnou zaostalostí Alžírsko v  roce 1830 . Západní 
Středomoří by se ocitlo v  postavení pouhého závislého přívěsku mocného 
germánského severovýchodu . Germánství podle Gobineaua představuje 
bytostné jádro Západu: 

Tam, kde germánský prvek nikdy nepronikl, tam není žádné civili-
zace po našem způsobu (Gobineau 1942, I, 83–84) .

Úpadek Říma se projevil i ve fyzické konstituci jeho obyvatel (Gobineau 1942, 
II, 209): 

Co byl tělesně a duševně Říman 3. a 4. století? Člověk prostředního 
vzrůstu, slabé konstrukce, nevzhledný, pravidelně snědý, mající 
v  žilách trochu krve každého z  nejnesmyslnějších plemen; po-
kládaje se za prvého muže Všehomíra byl na důkaz toho drzý, byl 
patolízalský, nevědomý, zlodějský, zpustlý, schopný prodati svou 
sestru, dceru i  vlastní ženu, svou zem i  svého vladaře, bojící se 
nade všecko chudoby, útrap, námahy a smrti. Ostatně nepochybu-
jící, že zeměkoule i se svým doprovodem planet byla stvořena jen 
pro něj. 

Jak výrazně s  tímto degenerovaným typem podle Gobineaua kontrastoval 
severský Germán (Gobineau 1942, II, 209–210):
 

Co byl ten barbar vůči této opovrženíhodné bytosti? Muž s plavými 
vlasy, s pletí bílou a růžovou, širokých plecí, veliký postavou, mohut-
ný jako Alcid, odvážný jako Theseus, obratný, hebký, ničeho na světě 
se nebojící a smrti z  toho nejméně. Takovýto Leviatan měl o 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 šťávami přísného a  vytříbeného náboženství, 
moudrou politikou a slavnými dějinami. Jsa přemýšlivý pochopil, 
že římská civilizace byla bohatší než civilizace jeho a hleděl vybáda-
ti 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 bu-
doucích staletí, aby ona pomstila civilisaci v jeho osobě utlačovanou. 
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Ubohý červík! Podobal se vrstevníkům Vergila a Augusta asi tak jako 
Shylock králi Šalomounovi. 

Pouze Germáni tak mohli spasit římskou civilizaci a to nejlepší z ní zachovat 
do příštího věku (Gobineau 1942, II, 298): 

V organizaci římské … tisíce soupeřících národů, tisíc vzájemně si 
nepřátelských zvyků, tisíc trosek rozháraných civilisací se vzájemně 
potíralo niterně. Nebylo tu ani jediné snahy po vybřednutí z tak ob-
ludného zmatku, jež by to všecko neohrožovala zhroucením do ještě 
větší hloubky. Jako jediné pouto tu byl katastr, nivelizující to pravid-
la finanční správy, tedy vlastně negativní nestrannost zákona; ale 
nebylo tu ničeho, co by připravovalo, co by uspíšovalo příští nějaké 
nové morálky, nebylo tu nějaké pospolitosti názorů, nějaké snahy 
po  jednotné pospolitosti lidstva ani také nic takového, co by 
ohlašovalo rozumářskou civilisaci, jako je naše dnešní, kterou by-
chom nikdy nebyli měli, kdyby germánské barbarství nebylo 
přineslo její vzácné rouby a kdyby se nebylo postaralo o to, aby se 
ujaly na vetché snítce pasivního, ovládaného, stísněného, vždy ne-
sympatického římanství.

Po druhé světové válce, která přinesla obrovské rozčarování z titánského ro-
mantismu, byla samotná idea o Germánech jakožto výlučných tvůrcích raně 
středověké civilizace vystavena kritice a pochybnostem . Například Reinhard 
Wenskus napsal, že „barbarské migrace“ nebyly masovými populačními pře-
suny (Völkerwanderung), ale šlo o putování relativně malých skupin válečné 
aristokracie, nositelů „jádra tradice“ (Traditionskern), souhrnu sjednocují-
cích mýtů, legend, norem a zvyků .113 Ke zmíněným družinám se postupně 
připojovali další bojovníci a  jejich příbuzní nejrůznějšího původu, čímž 
vzniklo ohnisko etnogeneze . Na Wenskusovy teze navázal v Rakousku Her-
wig Wolfram a ve Španělsku Luis García Moreno . Na dekonstrukci obrazu 
jednotné germánské etnicity v době krize a  rozkladu Římské říše navázal 
Walter Pohl, reprezentant tzv . vídeňské školy, který důkladně popsal proces 
utváření raně středověké etnické identity; na Britských ostrovech přispěli 
k novému pohledu na  „temná století“ zejména J . M . Wallace-Hadrill a  Ian 
Wood (Halsall 2007,14−16) . Do popředí se dostal výzkum strategií, jejichž pro-

113)  Naproti tomu britský historik Peter Heather, autor studií Gótové a Římané, 332-489 (Goths 

and Romans, 332–489, 1991) a Gótové (The Goths, 1996), soudí, že Gótové představovali 

početnou populaci svobodných mužů a jejich rodin, kteří si byli již ve čtvrtém století po 

Kristu vědomi své etnické výlučnosti (Halsall 2007, 18–19) . 
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střednictvím se pozdní římská společnost vyrovnávala s barbarským feno-
ménem, a tím se zároveň podílela na jeho konstituci . Ve studii Před Francií 
a  Německem, Vytváření a  transformace merovejského světa (Before France 
and Germany, The Creation and Transformation of the Merovingian World, 
1988), zdůraznil v tomto smyslu americký historik Patrick Geary tezi, že ger-
mánský svět byl pravděpodobně největším a nejtrvalejším výtvorem římského 
politického a vojenského génia (Halsall 2007, 17) . Můžeme pochopitelně na-
mítnout, že Patrick Geary sice dekonstruoval Germány, ovšem za cenu esen-
cializace Říma . Ve své další knize Mýtus národů: Středověké počátky Evropy 
(The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe, 2002) pak ukázal, 
do jaké míry je náš pohled na raný středověk nereflektovanou projekcí snahy 
ospravedlnit existenci moderních národních států . V obdobném duchu zdů-
raznil Walter Goffart v díle Barbaři a Římané: Techniky přizpůsobení (Barba-
rians and Romans: Techniques of Accommodation, 1980), že raně středověké 
„germánství“ je výsledkem ztotožnění novodobého politického myšlení 
s římským obyčejem označovat veškerá etnika žijící severně od Rýna a střed-
ního toku Dunaje jako Germány . Tito lidé však podle Goffarta nepociťovali 
žádnou kolektivní solidaritu, která by z nich učinila jednotnou historickou 
sílu (Halsall 2007,17) . 

Walter Goffart obrazoborecky popírá myšlenku, která je od časů 
romantismu a Edwarda Gibbona, téměř svatá a nedotknutelná, totiž, že Ger-
máni byli tvůrci politických a socioekonomických struktur raně středověké 
Evropy . Namísto toho Walter Goffart obdobně jako Alexander Callander Mur-
ray (a  jeho kolegové na  univerzitě v  Torontu) zdůrazňoval přetrvávání 
římských institucí na významné části západní Evropy i v průběhu „temného 
věku“ . Americký historik Patrick Amory pojal zrod „barbarské germánské 
etnicity“ v kontextu rozkladu Říše západořímské a působení klasické etno-
grafické tradice, bez nichž by údajně ke konstituování „germánství“ vůbec 
nedošlo (Halsall 2007, 17−18) . Heterogenní směs etnicky indiferentních 
klanů a populací se na sklonku antiky setkala s odumírající, nicméně stále 
inspirující strukturou římské politické a symbolické moci, která je proměnila 
v „Germány“ . Podle zmíněného pohledu by pak větší zásluhu na „vytvoření“ 
Germánů měli Caesar a Tacitus než Arminius . „Lež romantismu“ by spočívala 
v iluzi „autentického“ germánství jakožto vitální civilizační alternativy de-
kadentního Říma . Ve skutečnosti lze fenomén Germánů vyložit jako výraz 
mimetické rivality heterogenních etnických skupin v rozsáhlém římském 
pohraničí vůči hmotné a morální autoritě impéria, která byla završena selek-
tivním osvojením řady atributů římského politického, sociálního a  kul-
turního života včetně klasického kolektivního označení Germani převzatého 
od římských autorů . 

V  dnešní post-romantické éře je zřejmé, že germánské populace 
nepředstavovaly žádný „primordiální živel či génia“, jehož výsadní historick-
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ou úlohou bylo revitalizovat upadající římské Středomoří . Patrick Geary, 
který vychází z  tezí Fredrika Bartha (1969), tvrdí, že se na  jejich etnickou 
identitu musíme dívat jako na dynamickou, instrumentální, situační, více-
vrstevnatou a performativní interakci odehrávající se ve specifických pod-
mínkách přechodného a politicky krajně nestabilního prostředí . Peter Hea-
ther se naproti tomu snažil na základě konkrétních historických příkladů 
ukázat, že etnicita není zdaleka tak flexibilní a  konjunkturální, jak by si 
sociální konstruktivisté přáli (Halsall 2007, 37) .

Zdá se, že vůbec poprvé se Římané utkali s lidmi, kteří byli později 
identifikováni jako Germáni, v  roce 222 před Kristem v bitvě u Clastidia 
v Pádské nížině, kde germánští bojovníci sloužili v keltském vojsku .114 Poly-
bios uvádí, že konzulové Marcus Claudius a Gnaeus Cornelius vpadli na jaře 
zmíněného roku na  území keltských Insubrů a  zahájili obléhání města 
Acerrae . Insubrové ve snaze ulevit obléhaným překročili řeku Pád a pokusi-
li se zmocnit města Clastidium . Marcus Claudius na  ně zaútočil s  částí 
pěchoty a jízdy . I když Insubrové zpočátku římskému náporu odolávali, byli 
obklíčeni a z velké části pobiti . Keltové, kterým se podařilo vyváznout, se 
nejprve uchýlili do Mediolana, svého nejvýznamnějšího střediska, posléze 
však složili zbraně . Tak skončil poslední odpor Keltů jižně od Alp (Polybios 
2008, 133; 34, 3–14; 35, 2) . Pokud skutečně bojovali u Clastidia Germáni, pak 
byli podřízeni keltskému velení a  přišli pravděpodobně společně s  třiceti 
tisíci galskými Gaesaty, které od Rhodany přivedl náčelník Viridomar nebo-
li „syn Rýna“ (Ellis 1996, 41) .

Střetnutí u Clastidia bylo z hlediska římsko-germánských vztahů 
pouhou epizodou . K mnohem dramatičtější konfrontaci došlo v samotném 
závěru druhého století před Kristem . Plutarchos napsal, že v době, kdy byl 
Gaius Marius zvolen během tažení proti Iugurthovi v nepřítomnosti konzu-
lem, vynořily se na  severu jako hrozivý mrak početné zástupy Teutonů 
a  Kimbrů (Plutarchos 1967, I, 583) . Bylo to údajně tři sta tisíc bojovníků 
ve zbrani doprovázených množstvím žen a dětí, kteří hledali vhodnou půdu, 
na níž by se usadili . Podle Plutarcha svědčila velikost jejich těla, modré oči 
a skutečnost, že Germáni dávali jméno „Kimbrové“ loupežníkům, o tom, že 
náleželi ke  germánským kmenům sídlícím u  Severního moře (Plutarchos 
1967, I, 584) .115 Pýtheás z Massalie se ve čtvrtém století před Kristem zmínil 
o kmeni Teutones, který sídlil na ostrově Abalum (Esel) na baltském pobřeží 

114)  Římská Acta Triumphalia zmiňují, že Marcus Claudius Marcellus zde triumfoval nad 

keltskými Insubry a Germány (Ellis 1996, 42) . 

115)  Sextus Pompeius Festus odvozoval název Kimbrů z keltského slova cimber, to je „lupič“, 

ve staré irštině znamenalo slovo cimb „výkupné“ a combid „zajatec“ . Jména vůdců Kimb-

rů, například Claodicos, byla údajně keltská (Ellis 1996, 113) . 
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a obchodoval s jantarem (Ellis 1996, 113) . Za vlády císaře Augusta objevila 
expedice vyslaná k severnímu pobřeží Evropy na území Jutského poloostro-
va pozůstatky Kimbrů .116 Publius Cornelius Tacitus umístil Kimbry, dnes 
malou obec, ale velkou svou slávou, do malého koutu Germánie u samého 
Oceánu (Tacitus 1976, 356; 1, 37) . Někteří autoři nicméně považovali Teuto-
ny a Kimbry za Kelty .117

Kolem roku 113 před Kristem přišli Kimbrové na území dnešních 
Čech, odkud je však vypudili Bójové . Přes teritorium Volků-Tektoságů proni-
kli do  země Taurisků v  Noriku .118 Římané měli obavu, že by je Kimbrové 
mohli ohrozit či dokonce využít alpských průsmyků k pochodu do severní 
Itálie . Konzul Gnaeus Papirius Carbo na ně zaútočil s pravidelnou armádou, 
byl však s těžkými ztrátami odražen (Ellis, 1996, 114) . Kimbrové a Teutoni 
poté zmizeli z dohledu Římanů a v roce 111 před Kristem se vynořili v údolí 
Rhôny a směřovali k římské provincii Gallia Narbonensis, kde roku 109 před 
Kristem rozdrtili legie vedené místním guvernérem Iuniem Silanem . 
Úspěchy nájezdníků povzbudily místní kmeny, Tektoságy a  Tiguriny, 
k  protiřímskému povstání . Konzul Cassius Longinus byl poražen a  zabit 
v bitvě v údolí Garonny . Číše hořkosti však ještě nepřetekla . V roce 105 před 
Kristem byla římská armáda, v jejímž čele stáli Servilius Caepio a Gaius Man-
lius, zničena u Arausia (Märtin 2009, 15−16) .119

Gaius Marius, zkušený vojevůdce a opakovaně zvolený konzul, byl 
pověřen úkolem odvrátit hrozbu vznášející se nad Římem . Zatímco se Kim-
brové pokoušeli neúspěšně usadit v Hispánii, Gaius Marius provedl důležité 
reformy římské armády a společně s druhým konzulem Quintem Lutatiem 
Catulem byl připraven čelit první germánské invazi v  dějinách Říma . 
Útočníci se rozdělili . Kimbrové se vrátili do Norika a shromáždili se v Bren-
nerském průsmyku, zatímco Teutoni a jejich spojenci Ambroni postupovali 
od západu směrem k Ligurii a úpatí Alp . Gaius Marius ve dvou bitvách poblíž 

116)  Strabón nazýval Jutský poloostrov Kimberským (Ellis 1996, 113–114) .

117)  Sextus Pompeius Festus odvozoval název Kimbrů z keltského slova cimber, to je „lupič“, 

ve staré irštině znamenalo slovo cimb „výkupné“ a combid „zajatec“ . Jména vůdců Kim-

brů a  Teutonů, například Claodicos a  Teutobodunos, byla údajně keltská (Ellis 1996, 

113) . Sextus Pompeius Festus označil Teutony a Kimbry jako gens Gallica . Podle Diodó-

ra, Strabóna a Plinia hovořili Teutoni keltským dialektem . Henri Hubert se domníval, 

že Teutoni a Kimbrové byli původně Germány, kteří byli v důsledku styku s rozvinutěj-

ším keltským prostředím ve druhém a třetím století před Kristem „keltizováni“ (Ellis 

1996, 113) . 

118)  Dnešní Rakousko .

119)  Dnešní město Orange .
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Aquae Sextiae120 v roce 102 před Kristem Ambrony a Teutony prakticky vyh-
ladil (Plutarchos 1967, I, 592–593): 

Obyvatelé Massilie z kostí padlých stavěli ploty kolem vinic a země 
díky mrtvolám, které v  ní zpráchnivěly, a  zimními dešti byla tak 
pohnojena a tak se do hloubky naplnila zplodinami hnití, že v čas 
sklizně přinášela bohatou úrodu. 

Catulus ustoupil do Itálie a v srpnu 101 před Kristem spojená Catulova a Ma-
riova armáda u  Vercellae Kimbry porazila . Gaius Marius si tím vysloužil 
označení za „třetího zakladatele Říma“ . 

Mariova impozantní životní dráha, která z něj na čas učinila „prv-
ního muže Říma“, byla překonána oslnivou kariérou jeho mladšího 
příbuzného Gaia Iulia Caesara .121 Tento ambiciózní politik odmítl v roce 59 
před Kristem, kdy byl zvolen konzulem, spojenectví s  galskými Haeduy, 
ohrožovanými germánskými Svévy, a naopak požádal senát, aby uznal svév-
ského náčelníka Ariovista za „přítele římského lidu“, rex atque amicus (Ellis 
1996, 119–120; Caesar 1972, 57) . V  polovině prvního století před Kristem 
byla již etnická a politická mapa střední Evropy výrazně odlišná a Keltové 
se ocitali pod silným tlakem Germánů, expandujících k jihu a jihozápadu . 
Arvernové a Sekvanové, bojující s Haeduy o nadvládu nad Galií, verbovali 
germánské žoldnéře, kterých se v zemi usadilo sto dvacet tisíc (Caesar 1972, 
53) . Keltských potíží využil počátkem roku 58 před Kristem Caesar, jenž 
vojensky zasáhl proti Helvétiům, kteří opustili svoji původní domovinu 
mezi Rýnem a pohořím Jura a vydali se na západ (Caesar 1972, 32–52) . Poté 
vyzval Ariovista, aby propustil rukojmí, nenapadal Haeduy ani jejich spo-
jence a nedovoloval dalším Germánům překračovat Rýn (Caesar 1972, 64) . 
Na to Ariovistus odpověděl, že vládne v Galii stejným právem jako Římané 
v provincii Narbonne – právem dobyvatele (Caesar 1972, 65) . Caesar svedl 
s Ariovistovou armádou, která kromě Svévů zahrnovala Harúdy, Markoma-
ny, Triboky, Vangiony, Nemety a Eudusie, bitvu, v níž po prudkém boji pro-
tivníka rozdrtil . Pouze hrstce Germánů včetně Ariovista se podařilo 
uprchnout přes Rýn vzdálený asi padesát mil (Caesar 1972, 69–70) . Navzdory 
zmíněné porážce či možná i proto, aby zvětšil své zásluhy, označil Gaius Iuli-
us Caesar kmen Svévů za zdaleka největší a nejbojovnější ze všech Germánů 
(Caesar 1972, 112–113) .

120) Dnešní Aix-en-Provence .

121) Gaius Marius měl za manželku Caesarovu tetu Julii .
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Gaius Iulius Caesar přikládal válečnou výkonnost Germánů a rela-
tivní slabost Galů změkčujícímu vlivu civilizovaného způsobu života (1972, 
188–189):

A bývaly dříve doby, kdy Galové předčili Germány statečností, sami 
je napadali válkou a pro přelidnění i nedostatek orné půdy posílali 
za  Rýn osadníky. A  tak nejúrodnější kraje Germánie kolem Her-
cynského lesa, který, jak čtu, byl z  doslechu znám Eratosthenovi 
a ještě některým Řekům a který oni sami nazývají Orkynským, za-
brali Volkové Tektosazští a usadili se tam. Ten kmen se v těch sídlech 
drží podnes a  je nejvýš proslulý svou spravedlností a  slávou 
válečnou. Protože však Germáni setrvávají ve stejném nedostatku, 
nouzi, odříkání jako dříve, protože se živí stejnou potravou a stejně 
pečují o své tělo, kdežto Galům blízkost provincií a znalost zámořského 
zboží poskytuje hojnost věcí k  blahobytnému životu a  zvýšené 
potřebě, zvykli si Galové ponenáhlu Germánům podléhat, a  byvše 
od nich v bitvách mnohokrát poraženi, dnes už se s nimi ani sami 
nesrovnávají co do statečnosti. 

Germáni neznali podle Caesara kněze či druidy a nebrali příliš vážně oběti . 
Za bohy uznávali pouze viditelné a prospěšné objekty – Slunce, Oheň či Mě-
síc . Jejich život je celý zaplněn lovem a vojenským výcvikem (Caesar 1972, 
185) . Pravidelně jeden rok tráví na válečných výpravách a druhý se věnují 
svým hospodářstvím či lovu . Loupežné nájezdy na území sousedů nepoklá-
dají za nic nečestného . Jednoduchá strava, denní tělesná cvičení a naprostá 
volnost života neznajícího ani povinnosti ani kázeň způsobuje, že dorůstají 
do  ohromných, mohutných postav . Kromě kožešin nenosí Germáni žádný 
šat . Sedlo, víno a další výdobytky civilizace pokládají za změkčilost . Spíše než 
obilí je živí mléko, sýr a maso . Trvalé vlastnictví půdy mezi Germány neexis-
tuje; náčelníci přidělují vždy na rok tolik pole příbuzným či sdružení jednot-
livců, kteří se za tímto účelem spojili, tolik pole, kolik uznají za vhodné, při-
čemž následujícího roku je jim přidělena jiná půda . Takové rovnostářské 
opatření mělo zabránit tomu, aby se Germáni stali usedlými rolníky a ztrati-
li válečnický esprit, nevznikala ani majetková nerovnost, která by zničila 
soudržnost společenství a způsobila utlačování chudých bohatými (Caesar 
1972, 186) . Centrální vláda vzniká pouze v době války; v mírových dobách 
o všem rozhodovali místní náčelníci . 

Tajemnost a  děsivost germánského světa, která vyvolala paniku 
i mezi Caesarovými legionáři (Caesar 1972, 59–62), byla umocněna existencí 
Hercynského lesa, který začínal na území Helvétiů a táhl se podél Dunaje až 
do krajin Dáků a Anartů (Caesar 1972, 189) . Údajně nikdo nedokázal říci, že 
by třeba po šedesátidenním pochodu dospěl na jeho konec . V lese žila řada 
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druhů divokých zvířat, nikde jinde nevídaných, obrovští losové či zubři, jen 
o něco menší než slon (Caesar 1972, 189–191) .

V zimě na přelomu roku 56 a 55 před Kristem překročili germánští 
Úsipové a Tenktheři údajně v počtu čtyři sta třicet tisíc (Caesar 1972, 120) 
Rýn poblíž jeho ústí do moře (Caesar 1972, 112) . Caesar se současně dozvěděl, 
že mnohé galské kmeny uzavřely s Germány spojenectví a podporovaly jejich 
pronikání do země (Caesar 1972, 115) . Caesarovi se podařilo Úsipy a Tenkthe-
ry poblíž dnešní Koblenze zaskočit a zmasakrovat . Mnoho z nich se při útěku 
utopilo ve  vodách Mosy a  Rýna (Caesar 1972, 118–119) . Caesarův politický 
odpůrce Marcus Portius Cato Mladší dokonce v  senátu požadoval, aby byl 
Caesar vydán kvůli porušení smlouvy k potrestání Germánům (Plutarchos 
1967, II, 384) . Gaius Iulius Caesar nyní pokládal za užitečné provést trestní 
výpravu za Rýn, aby Germány přešla chuť na vpády do Galie (Caesar 1972,120–
121) . Během deseti dnů nechal postavit přes řeku most a na pravém břehu 
strávil se svými legiemi osmnáct dní, během kterých pálil usedlosti a obilí 
na poli, bral rukojmí a přijímal poselstva od řady germánských kmenů (Cae-
sar 1972, 122–123) .

V roce 53 před Kristem, po výpravě do Británie a během potlačování 
Indutiomarosovy122 a Ambiorixovy123 vzpoury, se Caesar rozhodl podniknout 
druhou výpravu přes Rýn do Germánie, odkud rebelující Tréverové získáva-
li podporu . Ubiové se podřídili římské moci, ale Svévové se stáhli do  roz-
sáhlého Bacénského lesa (Caesar 1972,175–176) . Caesar se vrátil na levý břeh 
Rýna, část mostu nechal strhnout a předmostí dal střežit ozbrojené posádce 
(Caesar 1972, 192) . Zatímco Caesarova vojska pronásledovala Ambioriga 
do  Arduenského lesa, překročili Rýn germánští Sugambrové a  po  plenění 
na území Eburonů se rozhodli napadnout římský tábor v Atuatuce,124 kte-
rému velel Quintus Tullius Cicero, mladší bratr známého právníka a státní-
ka Marca Tullia Cicerona (Caesar 1972, 196–197) . Germánským jezdcům se 
podařilo obránce překvapit a málem se ležení zmocnili . Teprve po těžkém 
boji, ve kterém se vyznamenal Gaius Trebonius, byli Germáni odraženi (Cae-
sar 1972, 197–201) . Caesar měl štěstí, že v  době zdaleka největšího 
protiřímského povstání v  Galii, v  jehož čele stál přední příslušník kmene 
Arvernů Vercingetorix, zachovali Germáni klid a nevyužili chaosu k opětovné 
invazi (Caesar, 1972, 205) . Naopak Caesar získal v  Germánii početné spo-
jenecké jezdectvo, které sehrálo klíčovou úlohu při porážce galské jízdy pod 
hradbami Alésie (Caesar 1972, 246–249) .

122) Náčelník Haeduů .

123) Náčelník Eburonů .

124) Dnešní Tongres .
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Podle Plutarcha bojoval Gaius Iulius Caesar v Galii téměř deset let, 
dobyl osm set měst, podmanil si tři sta kmenů a utkal se postupně se třemi 
milióny nepřátel, z nichž jeden milión zabil v poli a druhý milión zajal (Plut-
archos 1967, II, 379) . Pokud by podobná brutální síla uvedená do pohybu je-
diným nezdolným, autoritativním a houževnatým duchem dopadla v násle-
dující generaci na Germánii, dějiny lidstva mohly vypadat odlišně . Následující 
válka s  Pompeiem a  jeho stoupenci odvedla Caesarovu pozornost k  jiným 
záležitostem, smrt jej zastihla 15 . března  roku 44 před Kristem přímo 
uprostřed příprav tažení proti Dákům a  Parthům, které mělo mimo jiné 
pomstít smrt triumvira Marka Licinia Crassa v bitvě u Carrhae v  roce 53 
před Kristem . Germánský svět se však stal nadále nedílnou součástí římské 
i post-římské politické reality . 

Octavianus, který díky své politické obratnosti a  Agrippovu vo-
jenskému talentu zvítězil v občanské válce, založil v roce 27 před Kristem 
politický systém principátu . Jakožto císař Augustus stabilizoval vnitropoli-
tické poměry Římského impéria . Přišel čas obnovy Středomoří zdevastované-
ho stoletou anarchií . Po vítězství u Actia a okupaci Egypta Octavianus dispo-
noval impozantní silou přibližně padesáti legií (Hardy 1887, 626) . Jejich 
počet byl z ekonomických i praktických důvodů výrazně snížen; Augustův 
nástupce Tiberius velel počátkem dvacátých let prvního století po  Kristu 
pouze pětadvaceti legiím .125 Octavianus se nesnažil napodobit Crassa, Ceasa-
ra a Marca Antonia a neusiloval o vyvolání konfliktu s Parthií (Hardy 1887, 
626) . Nehodlal rezignovat na  udržení římského vlivu v  Arménii, v  Sýrii 
ponechal pod vedením legáta Quinctilia Vara pouhé tři legie,126 zcela 
nedostatečné pro vedení rozsáhlejší války (Flavius Iosephus 1992, I, 147) . 
Největší vojenské síly soustředil Augustus na  Rýně a  Dunaji . Od  Rýna se 
Římané snažili proniknout na východ k Labi a postupně romanizovat území 
mezi oběma veletoky . Nestabilní pomezí Ilýrie bylo vystaveno útokům 
dáckých a  sarmatských kmenů (Hardy 1887, 626) . Za  účelem pacifikace 
a  účinné obrany středního Podunají založil Augustus tři nové provincie, 
Dalmácii (Horní Illyricum), Panonii (Dolní Illyricum) a Moesii, které střežilo 

125)  Římská legie měla pořadové číslo a cognomen, přízvisko, odvozené často od místa zrodu 

či zakladatele; I Germanica; II Augusta; III Augusta; III Galica; III Cyrenaica; IV Macedo-

nica; IV Scythica; V Alauda; V Macedonica; VI Victrix; VI Ferrata; VII (později) Claudia; 

VIII Augusta; IX Hispana; X Fretensis; X Gemina; XI (později) Claudia; XII Fulminata; 

XIII Gemina; XIV Gemina; XV Apollinaris; XVI Gallica; XX Valeria Victrix; XXI Rapax; 

XXII Deiotariana (Hardy 1887, 626) . 

126)  Původně čtyři, ale jedna legie byla stažena do Panonie, aby pomohla potlačit v roce 6 po 

Kristu místní povstání (Hardy 1887, 629) .
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sedm legií umístěných v  místních vojenských táborech .127 Revoltu, která 
v  roce 6 po Kristu vypukla v  této oblasti a  jež měla setřást římské jho, se 
podařilo potlačit . V  Hispánii vyžadovala rezistence Asturů a  Cantabrů 
přítomnost tří legií, zatímco na pořádek v celé Galii dohlíželo pouhých tisíc 
dvě stě mužů v Lugdunum (Hardy 1887, 629) .

Neronu Claudiu Drusovi, nevlastnímu synu císaře Augusta 
a  mladšímu bratru císaře Tiberia, bylo pětadvacet, když mu bylo svěřeno 
velení nad rýnskými legiemi (Märtin 2009, 76) . Již předtím se osvědčil v bo-
jích s Vendeliky v Rhaetii . Císař Augustus zamýšlel vytvořit v Germánii no-
vou provincii k poctě svého božského strýce Gaia Iulia Caesara . Drusus, který 
chtěl sehrát v Germánii roli nového Caesara, měl v úmyslu obejít obávané 
Svévy sídlící v jižní Germánii v Hercynském lese a zřídit novou římskou pro-
vincii severně od řeky Mohan . Tento záměr mohl v případě úspěchu výrazně 
ovlivnit geopolitickou situaci v severozápadní Evropě . Římská pevnost, která 
by ovládala splavný tok Mosely a Mohanu, by držela v šachu Svévy, Trevíry, 
Úsipy a Tenkthery . Drusovou aspirací bylo dovést římské legie ke břehům 
Oceánu až tam, kam dosud nevkročila noha římského vojáka (Märtin 2009, 
78; Smith 1861, 61−63) . Na jeho příkaz bylo podél Rýna vybudováno padesát 
pevností jako základna pro připravované operace . Nový průplav nazývaný 
Fossa Drusiana spojil zmíněnou řeku se severním přítokem do moře (Sueto-
nius 1966, 202) . Město Duisburg (Drusus-burg), bývalý římský tábor, dodnes 
připomíná jméno svého zakladatele (Smith 1861, 65) . 

Drusus se na podzim roku 12 před Kristem nalodil a  vyrazil se 
svou armádou po vybudovaném průplavu k Severnímu moři (Suetonius 1966, 
202) . Potom postupoval jako první římský vojevůdce podél pobřeží obývané-
ho Frísy až k  ústí Emže . Přípravy k  vylodění však zhatil nečekaný odliv 
a blížící se zima přiměla Římany k návratu . Mezitím obavy z římské invaze 
přinutily severogermánské kmeny seskupit se do  obranného svazu, jehož 
jádrem byli Sigambrové . Na jaře roku 11 překročil Drusus se svými legiemi 
Rýn severně od soutoku s řekou Lippe, pravděpodobně nedaleko od dnešního 
města Wesel (Smith 1861, 66) . Porazil Úsipya vpadl na území Sigambrů, kteří 
však uprchli . Římané pronikali dál na východ až na teritorium Cherusků, 
které začínalo na  levém břehu řeky Vesery128 a  táhlo se severně od pohoří 
Harz až k Labi . Nero Claudius Drusus se nesetkal sice s žádným vážnějším 
odporem, ale tenčící se zásoby, blížící se zima a nepříznivé omen spočívající 
ve včelím roji, který se usadil na kopí prefekta tábora Hostilia Rutilia zabod-
nutém před jeho stanem, ho přiměly k návratu . 

127) Siscia, Carnuntum, Poetovio, Sirmium, Delminium a Burnum (Hardy 1887, 629) .

128) Dnešní Weser .
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Na zpáteční cestě k Rýnu bylo římské vojsko přepadeno v úzkém 
údolí ze zálohy germánskými spojenci a  uniklo zkáze pouze díky 
duchapřítomnosti vrchního velitele . Drusus založil dvě pevnosti, Castellum 
Cattorum129 na  území Chattů, a  Aliso,130 hlavní základnu pro zamýšlené 
římské expedice do  nitra Germánie . V  následujícím roce navštívil římské 
ležení na Rýně sám císař Augustus a Drusův bratr Tiberius, který byl jinak 
plně zaměstnán pacifikací Panonie a Ilyrie . Centrem římské moci na Rýně se 
stalo Moguntiacum,131 ležící naproti ústí Mohanu . Na jaře roku 9 před Kri-
stem opustil Drusus, toho roku konzul, Řím, aby se postavil do čela doposud 
největší římské invaze do Germánie . 

Drusovy legie provázené početnými pomocnými sbory postupova-
ly podél pravého břehu Mohanu na území Chattů, poté vstoupily do země 
Cherusků, nad soutokem s Fuldou překročily Veseru, pronikly do hloubi Her-
cynského lesa a konečně stanuly na břehu Labe (Albis) poblíž dnešního Mag-
deburgu (Smith 1861, 67−69) . Zde se údajně před Drusem zjevila v nadlidské 
velikosti kněžka Veleda a podle Dióna Kassia Kokkéiana k němu promluvila 
takto latinsky: Kam všude chceš, nenasytný Druse? Není ti přáno zde na vše se 
dívat. Vrať se! Neboť konec tvých činů i tvého života se blíží (cit . Schlette 1977, 
31) . Drusus odvedl legie zpátky do ležení na Rýně . Někde mezi Saalou a Rý-
nem jej shodil kůň a Drusus si zranil nohu . Zesnul po třiceti dnech vysokých 
horeček v táboře (Smith 1861, 70) . Tak zemřel ve třiceti letech největší římský 
dobyvatel Germánie, který se netajil tím, že pokud se dostane k moci, obnoví 
v Římě staré republikánské zřízení (Suetonius 1966, 203) . Drusův syn Ger-
manicus proslul jako vojevůdce na rýnské hranici a druhý syn Claudius se 
v roce 41 po Kristu stal císařem . 

Po Drusově smrti se o pacifikaci germánského vnitrozemí pokusil 
jeho bratr Tiberius Claudius Nero, budoucí císař a  zkušený válečník, ob-
líbený mezi legionáři . V  roce 8 před Kristem se Augustus dostavil osobně 
do Moguntiaka, nechal uvěznit řadu germánských pohlavárů, kteří se dosta-
vili na mírová jednání, a Tiberius pustošil oblasti mezi Rýnem a řekou Ve-
serou, odkud odvlekl čtyřicet tisíc zajatců, především Sigambrů (Smith 1861, 
75) . Během Tiberiova dobrovolného vyhnanství na Rhodu byl guvernérem 
Germánie Lucius Domitius Ahenobarbus, děd císaře Nerona, který pronikl 
do Germánie hlouběji než kdokoliv z jeho předchůdců (Tacitus 1975, 205; 4, 
44), překročil Labe a zřídil Augustův oltář na jeho pravém břehu . Augustus, 
který se zřejmě obával nesoudné rivality svých generálů, nicméně poté 
zakázal legiím zmíněnou řeku překonávat . Ahenobarbus se zasloužil o budo-

129)  Dnešní Kassel .

130) Dnešní Elsen, součást Paderbornu .

131) Dnešní Mohuč .
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vání silnic a mostů, které Římanům zpřístupnily oblast mezi Rýnem a Teu-
toburským lesem a mohly být velmi důležité pro romanizaci daného terito-
ria a jeho integraci do středomořského politického a ekonomického systému . 
Když se po  deseti letech vrátil do  Porýní Tiberius, nyní uznaný Augustův 
nástupce, zvolil opět ofenzivní politiku, potlačil menší odbojné kmeny 
a uzavřel spojenectví s Cherusky . Chaukové a Langobardi se poddali . Poprvé 
v historii se na Labi objevily římské válečné lodě . Podle Gaia Velleia Patercula 
jediným germánským kmenem, který si zachoval plnou nezávislost na Římu, 
byli svévští Markomani, pod Marobudovým vedením se stáhli od  Rýna 
přibližně do oblasti dnešních Čech, kde se Marobud prohlásil králem (Mär-
tin 2009, 129−133) . Tiberius si uvědomoval, že pro zabezpečení římské moci 
v severním Německu je zapotřebí zajistit přímou komunikaci mezi Rýnem 
a Dunajem, čemuž bránili Markomani . Tiberiův zástupce Gaius Sentius Sa-
turninus nahradil brutální politiku svých předchůdců milosrdnějším 
a  pragmatičtějším přístupem a  Germáni začali přivykat římské civilizaci 
(Smith 1861, 76−80) . Meče legionářů vystřídala měkká a rafinovanější moc 
obchodování (Brogan 1936) . Řím se postupně pro Germány stával vzorem 
a mimetická rivalita spočívající v osvojování římských artefaktů a životního 
způsobu mohla usnadnit konvergenci . 

Tiberius Claudius Nero připravil plán na  podrobení marko-
manského království . Gaius Sentius Saturninus měl táhnout se třemi legie-
mi přes území Chattů a Hercynským lesem k Dunaji, zatímco Tiberius by 
postupoval s  ilyrskými legiemi shromážděnými v  táboře v  Carnuntum .132 
Obě armády by se setkaly na určeném místě poblíž dnešního Řezna (Smith 
1861, 83) . Marobud strávil mládí v Římě, kde si jej údajně oblíbil císař Au-
gustus . Každopádně šlo o Germána, který ovládal mnohé středomořské vo-
jenské dovednosti a  získal politické zkušenosti, jichž využil při budování 
svého středoevropského státu (Smith 1861, 81) . Antičtí autoři odhadovali ve-
likost jeho ozbrojených sil na  sedmdesát tisíc pěších a  čtyři tisíce jezdců 
(Smith 1861, 80−82; Pitt 1989, 46) . Marobudův vzestup Tiberia znepokojoval 
a ještě po letech v senátu prohlásil, že tak nebezpečný nebyl ani Filip Make-
donský pro Athéňany nebo Pyrrhos či Antiochos pro římský národ (Tacitus 
1975, 112; II, 63) .

Tiberiovo a Saturninovo tažení zahájené na podzim roku 6 po Kri-
stu muselo být odvoláno kvůli vzpouře, která vypukla v Panonii a Dalmácii . 
Povstalci, kteří údajně shromáždili dvě stě tisíc bojovníků a devět tisíc jezdců, 
vpadli do  Makedonie a  ohrožovali Tergeste133 a  Nauportus . Pro Itálii byli 
považováni za  větší hrozbu než kdysi Kimbrové . Augustus dokonce řekl 

132) Dnešní Vídeň . 

133) Dnešní Terst .
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před  senátem, že pokud nebudou přijata mimořádná opatření, ocitne se 
nepřítel během deseti dnů na dohled od Říma . Ačkoliv panonské a dalmácké 
kmeny se souběžnou válkou mezi Římem a  Marobudem pravděpodobně 
počítaly, byly zklamány . 

Marobud uzavřel s Tiberiem mírovou smlouvu a zachoval neutra-
litu . Tím byla promarněna příležitost významně oslabit římskou moc severně 
od  Alp . Protivníci zůstali rozděleni, a  Řím triumfoval . Do  konce roku 9 
po Kristu byla revolta prakticky udušena, přičemž významnou úlohu sehrá-
ly na římské straně pomocné germánské sbory . V Římě vypukla euforie, lidé 
se shromažďovali spontánně v  ulicích, chrámy byly obloženy květinami, 
probíhala díkuvzdání, konaly se oslavy . Senátoři navrhli, aby „zachránci vla-
sti“ Tiberiu Claudiu Neronovi bylo uděleno cognomen Pannonicus, Invictus 
či Pius, což ale císař Augustus vetoval (Smith 1861, 84−90) .

Náhle se však římské nebe opět zlověstně zatáhlo . Přišla šokující 
zpráva, že v Teutoburském lese Cheruskové, jejichž náčelník Arminius se vy-
dával za římského spojence, zaskočili a zmasakrovali tři římské legie, sedm-
náctou, osmnáctou a devatenáctou, šest kohort a pomocné sbory vedené Pu-
bliem Quinctiliem Varem . Nato Augustus rozmístil vojenské hlídky po městě, 
aby nevznikly nepokoje, a místodržitelům v provinciích prodloužil pravomoc, 
aby byly spojenecké národy drženy v mezích lidmi zkušenými, na něž si již na-
vykly. Také zaslíbil veliké hry Jovovi Nejlepšímu Největšímu, zda by se stav 
státu obrátil v lepší, jak se to kdysi stalo za války s Kimbry a Marsy. Vykládá 
se, že byl Augustus tenkrát do té míry zděšen, že si po řadu měsíců nedával 
stříhat vousy ani vlasy a občas tloukl hlavou do dveří s voláním: Quinctilie 
Vare, vrať legie! Výroční den porážky každoročně mu byl dnem smutku a nářku 
(Suetonius 1966, 75) .

Vara nazvali někteří současní autoři poněkud anachronicky ge-
nerálem Custerem Teutoburského lesa . Je pravdou, že smutného hrdinu 
od Little Big Hornu spojovala s římským vojevůdcem – alespoň podle svědectví 
Velleia Patercula – arogance a  přezíravost vůči domorodcům, která vedla 
k  trestuhodnému podcenění jejich bojových schopností (Schama 2004a, 
88) .134 Publius Quinctilius Varus vystřídal na  podzim roku 6 po  Kristu 
ve funkci hlavního římského představitele v severní Germánii Gaia Sentia 
Saturnina, který vytáhl do  války proti  Marobudovi (Reinhold 1972) . Měl 
za sebou pestrou životní dráhu . V roce 13 před Kristem byl Varus společně 
s Tiberiem zvolen konzulem . Poté působil jako prefekt a prokonzul v Sýrii . 
V Římě se stýkal s básníky, literáty, filosofy a umělci, například Vergiliem 
a Horatiem, kteří jej oslavili ve svých verších (Smith 1861, 91–92) . A tento he-

134)  Na druhé straně „bitva“ u Little Big Hornu neměla na rozdíl od střetu v Teutoburském 

lese navzdory mediálnímu ohlasu v zásadě žádný historický význam .
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donistický milovník poezie a vína byl poslán do drsné Germánie, aby zde 
vládl místním „barbarům“ (Märtin 2009, 152−165) . 

Zdá se, že výběr Vara nebyl úplně nahodilý, ale že odrážel přehnané 
Augustovy představy o postupu romanizace nově dobytých oblastí . Bylo to 
oboustranné kulturní nedorozumění . Varus chtěl vládnout v Germánii jako 
v nordické Galii, zatímco Germáni stále nebyli připraveni na tak intenzivní 
dávku středomořské civilizace . Varus ponechal dvě legie na  Rýně pod ve-
dením svého synovce legáta Asprena a vyrazil v doprovodu tří legií a značného 
množství civilistů a administrativních pracovníků podél toku Lippe do ni-
tra Germánie . Varus pravděpodobně chtěl zřídit v Alisu, případně v novém 
táboře poblíž řeky Vesery stálé sídlo římské správy včetně soudního dvora . 
Strategickým zájmem Římanů bylo připoutat k  impériu Cherusky, jejichž 
území se táhlo od řeky Vesery až k Labi . Varus si bezpochyby neuvědomil, 
s jakým odporem se jeho necitlivá a uspěchaná asimilační politika mezi ger-
mánskými kmeny setká . Idea římského práva, jež spočívala v uplatňování 
trestu z  pozice despotické autority, byla konfrontována s  tradičním ger-
mánským principem kompenzace praktikovaným jako arbitráž mezi rovno-
právnými jedinci . Varus rovněž vyžadoval placení přímých a vysokých daní, 
které nahradily dosavadní mírnější tribut . Germáni, zvyklí na svá tradiční 
občinová společenství svobodných mužů, nebyli ochotni se podřídit byro-
kratické a centralizované římské správě . Tam, kde Římané narazili na od-
por, se uchýlili k  násilí . Gaius Iulius Arminius, který byl synem jednoho 
z vlivných cheruských náčelníků, žil od mládí v římském táboře a doprová-
zel Tiberia na jeho taženích . Ještě mu nebylo čtyřiadvacet let a už velel po-
mocnému germánskému oddílu (Märtin 2009, 134−151; Smith 1861, 93–98) . 

Spiknutí proti římské moci se připravovalo dlouho a pečlivě . Varus 
byl o něm informován, ale bral je na  lehkou váhu (Märtin 2009, 182−191; 
Smith 1861, 103) . Na začátku září roku 9 po Kristu se dozvěděl o vzpouře 
Ansibarů, sídlících v odlehlé oblasti na pravém břehu Emže . Rozhodl se, že 
příštího rána vyrazí všechny tři legie revoltu potlačit . Večer před odchodem 
uspořádal hostinu pro přítomné germánské pohlaváry včetně Arminia . Ger-
mánský náčelník Segestes znovu Vara varoval a naléhal, aby Arminia a ostat-
ní předáky uvěznil (Tacitus 1975, 56; I, 55) . Opět marně . Mnozí z civilistů 
zamířili do Alisa, ale řada z nich, v domnění, že kampaň bude krátká, zůstala 
u  vojska . Vzápětí vypuklo povstání v  celé severní Germánii . Cheruskové, 
Chattové, Marsové, Bructerové a  Sigambrové napadali římské legionáře 
a vraždili cizí kupce . Dokonce i loajální Segestes se přidal ke vzpouře (Tacitus 
1975, 57; I, 57; Smith 1861, 104–105) . 

Mezitím tři Varovy legie, celkem pětadvacet tisíc mužů, postupova-
ly podél toku řeky Vesery . Mezi Římany a příslušníky pomocných sborů pro-
pukaly konflikty . Cesta byla blokována spadlými kmeny stromů . Spustil se 
prudký déšť . Z okolních lesů zahalených do mlhy útočili na legionáře Che-
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ruskové . Počet mrtvých a  zraněných narůstal . Zalesněný a  bažinatý terén 
neumožňoval účinně manévrovat a čelit přepadům . Publius Quinctilius Va-
rus nařídil zastavit se na vyvýšenině obklopené lesy a vybudovat opevněný 
tábor . Vojevůdce upustil od záměru táhnout na sever proti rebelům, místo 
toho se rozhodl ustoupit nejkratší možnou cestou do  Alisa a  opevněných 
ležení na  Rýně . Varus nevěřil, že by dokázal provizorní stanoviště udržet, 
a po neklidné noci Římané opustili své útočiště a zamířili mezi pahorky Teu-
toburského lesa . Déšť neustával a k večeru se smrtelně znavení legionáři za-
stavili pravděpodobně poblíž pramenů Emže (Amisia) a Lippe (Lupia) .135 Stav-
bu náležitě vybaveného a  opevněného tábora nebyli s  to dokončit, 
Cheruskové však té noci nezaútočili . Arminius, jehož síly se neustále 
zvětšovaly, se připravoval k  závěrečnému náporu . Po  rozednění Publius 
Quinctilius Varus zjistil, že je obklíčen . Další pochod byl nemožný . Arminius 
se postavil na výčnělek a řídil bitvu .136 Římané bojovali statečně, ale proti 
mnohonásobné germánské přesile neměli šanci . Varus obdobně jako mnozí 
legáti spáchal sebevraždu vlastním mečem . Jen hrstce legionářů se podařilo 
probojovat si cestu k Rýnu, odkud vyrazil na pomoc Asprenas . Ostatní padli 
nebo byli zajati a  obětováni germánským bohům (Märtin 2009, 191−213; 
Smith 1861, 105–109) .

Málokterá bitva v dějinách Říma měla tak hluboký psychologický 
dopad .137 Itálie byla oslabena válkou v Dalmácii a Panonii; Tiberius se nalézal 
ve vzdálené Ilyrii; zdálo se, že Galie je ztracena, protože bude zaplavena ger-
mánskými válečníky hrnoucími se přes Rýn; panoval strach, že Marobud 
vyrazí k Dunaji a ohrozí samotnou Itálii (Märtin 2009, 213−216; Smith 1861, 
91) . Tyto obavy se nenaplnily a impérium krizi překonalo . Varova porážka 
nicméně ukončila římské aspirace na ovládnutí oblasti mezi Rýnem a Labem 
a potvrdila rozštěpení Evropy mezi latinské Středomoří a germánský Sever 
(Hardy 1887, 630) . Římský projekt romanizace severní Germánie se zhroutil, 
úsilí Drusovo, Tiberiovo, Ahenobarbovo a Saturninovo bylo marné . 

Když o  šest let později dorazily na místo střetu s Cherusky legie 
Drusova syna a Tiberiova synovce Iulia Caesara Germanica, naskytl se jim 
následující pohled (Tacitus 1975, 61; I, 61): 

135)  Francis Smith se domníval, že v této oblasti řada místních jmen připomíná Vara: Vari-

burg, Varenholt, Varendorp, Barntrup (1861, 106) .

136)  Pojednání o bitvě v Teutoburském lese, jehož autorem byl Plinius Starší, se bohužel nedo-

chovalo, takže se musíme spoléhat na stručnější podání (Schama 2004a, 88) .

137)  Čísla zničených legií, XVII, XVIII a XIX, nebyla již nikdy žádné římské legii přidělena 

(Hardy 1887, 628) . 
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První Varův tábor prozrazoval rozsáhlou rozlohou i rozměry hlav-
ního stanu práci tří legií, v dalším bylo vidět z náspu polorozbořeného 
a mělkého příkopu, že se tam usadily již zeslabené zbytky. Uprostřed 
planiny se bělely kosti, rozmetané nebo nakupené, jak vojáci prcha-
li, jak se stavěli na odpor. Vedle ležely kusy zbraní a koňské hnáty 
a  na  kmenech stromů visely přibité lebky. V  blízkých hájích byly 
oltáře barbarů, na nichž obětovali tribuny a setníky prvních setnin. 
A  ti, kteří přežili tu porážku, vyváznuvše z  bitvy nebo ze zajetí, 
vyprávěli, že tu padli legáti, tam byli vyrváni orlové, kde byla Varovi 
zasazena první rána, kde neblahým úderem své pravice nalezl 
smrt, z kterého výstupku řečnil Arminius, kolik bylo šibenic, které 
jámy byly vykopány pro zajatce a jak se Arminius zpupně posmíval 
praporům a orlům.

1. 3. Arminius a zrození germanismu

Když se v patnáctém a šestnáctém století Tacitův popis bývalého bojiště v Teu-
toburském lese opět rozšířil mezi humanistickými vzdělanci, zrodil se v ně-
meckojazyčných oblastech nacionalistický kult (Heather 2006, 46; Standing 
2005) . První veřejnou „patriotickou“ pouť na údajné místo Arminiova trium-
fu vykonal již koncem patnáctého století Georg Spalatinus (Schama 2004a, 
109) . Arminius, jehož latinizované jméno přeložil podle některých badatelů 
Martin Luther138 jako Hermann (Schama 2004a, 95),139 se stal jedním z prv-
ních novodobých symbolů rezistence znovuvzkříšeného germánského Seve-
ru proti kulturní hegemonii latinského Jihu (liberator Germaniae) . V tomto 
smyslu pochopili střet v  Teutoburském lese Conrad Celtis, Jakob Wimpfe-
ling, Johannes Nauclerus, Heinrich Bebel, Franciscus Irenicus, Andreas Al-
thamer, Johannes Carion nebo Johannes Aventinus (Bietenholz 1994, 182) . 
Jak ukázalo podle některých autorů v  roce 1527 v ulicích dobytého Říma 
řádění a brutalita německých žoldnéřů, kteří byli ve službách Karla V ., nemě-
la nenávist Severu vůči Jihu pouze symbolický ráz . 

Osoba Arminia neboli Hermanna v šestnáctém století zaujala Ul-
richa von Huttena (Märtin 2009, 288−290), Georga Spalatina (Bietenholz 

138)  Martin Luther napsal ve svém komentáři k osmdesátému druhému Žalmu: Hermann, 

den die Latini übel verkeren und Ariminium (sic) nennen, heisst aber ein Heer man, dux 

belli (cit . Benario 2004, 87) .

139)  Podle Petera G . Bietenholze ztotožnil jméno Arminius s Hermannem v roce 1565 Hein-

rich Pantaleon (1994, 182) .
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1994, 182)140 a  Burkharda Waldise . Ulrich von Hutten, příslušník nižší 
šlechty po krátkém pobytu ve Fuldském klášteře v roce 1505 ve svých sedm-
nácti letech uprchl a poté vedl život potulného básníka, studenta, rebela 
a  žoldnéře . Nakonec se díky podpoře arcibiskupa Alberta Braniborského 
usadil v Mohuči, významném středisku humanistické vzdělanosti . Jeho sa-
tirické spisy, ve stále výraznější míře zaměřené proti papeži a Církvi, získaly 
von Huttenovi proslulost po celém Německu a předznamenaly reformaci . 
Ulrich von Hutten vzhlížel k císaři Maxmiliánovi jako novému Arminiovi, 
jehož nazýval „germánským Brutem“ (Bietenholz 1994, 182), avšak ve svých 
nadějích se zklamal (Schama 2004a, 95) . Ani Karel V . nesplnil jeho očekávání . 
V dopise Fridrichu Saskému datovaném 1520 von Hutten připomněl Armi-
nia jakožto největšího a  nejstatečnějšího vojevůdce, který osvobodil svoji 
zemi od římského jha v době vrcholu moci impéria . Co by si Arminius po-
myslel dnes, kdyby viděl své potomky žít pod vládou poživačných biskupů, 
když on sám nestrpěl za své pány ani statečné Římany (Strauss 1874, 360)? 
Ulrich von Hutten označil Germány za  přirozené vládce světa (weltherr-
schendes Volk), jejichž mužnost kontrastuje se zženštilostí románských 
národů (cit . Budil 2002, 41): 

Zženštilé pokolení, dav slabochů, bez srdce, bez odvahy, beze cti. Nikdo 
z nich nebojoval v bitvě, nikdo z nich se nevyzná ve válečném řemesle. 
To jsou lidé, kteří nám vládnou! Takový výsměch mi láme srdce. 

V roce 1519 se Ulrich von Hutten, identifikující se s vůdcem Cherusků, jež 
pokládal za předky Sasů (Bietenholz 1994, 182), postavil na stranu Martina 
Luthera (Schama 2004a, 95) . V jeho osobě tak byla uzavřena aliance mezi re-
formací a germanismem . 

Dialog Arminius141 byl objeven v  Huttenově pozůstalosti v  roce 
1529, šest let po  básníkově smrti .142 Von Hutten, který byl inspirován Lu-
kiánovými Dialogy (Benario 2004, 86), uvedl Arminia do  podsvětí, kde si 
před Mínoovou soudní stolicí stěžuje, že v  Elysiu náleží mezi největšími 

140)  Georg Spalatinus byl autorem prvního stručného pojednání o Arminiovi v německém 

jazyce vydaného v roce 1535 ve Vitemberku .

141)  Celým názvem Arminius. Dialogus Huttenicus quo homo patriae amantissimus patriae 

laudem celebravit.

142)  Ulrich von Hutten podlehl (obdobně jako Conrad Celtis) chorobě syfilis . Je autorem prav-

děpodobně prvního detailního líčení průběhu zmíněné nemoci (De morbo gallico, 1519) . 

Na základě Huttenova popisu usuzují dnešní odborníci, že syfilis, která měla na počátku 

šestnáctého století mnohem dramatičtější průběh, přinesli z americké Guayany Španělé 

jako kožní nemoc, která se začala přenášet sexuálně i mezi evropským obyvatelstvem . 
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vojevůdci první místo Alexandrovi, druhé Scipionovi a  třetí Hannibalovi, 
zatímco on sám byl opominut . Mínos vytkl Arminiovi, že se dostavil pozdě 
a pověřil Merkura, aby se poradil se třemi zmíněnými generály a Tacitem . 
Arminius neskromně prohlásil, že prvenství patří jemu, protože porazil 
nejmocnější národ světa v době, kdy byl na vrcholu . Nebojoval pro slávu, bo-
hatství nebo moc, ale jeho cílem bylo navrátit vlasti svobodu, o kterou byla 
připravena . Mínos kupodivu Arminiovy zásluhy uznal, ale šalomounsky 
řekl, že nemůže měnit zavedený řád věcí . Arminiovi bylo přiznáno první mí-
sto mezi osvoboditeli svých zemí (Strauss 1874, 360−361) .143

Burkhard Waldis uveřejnil v roce 1543 v němčině spis Illustrierte 
Reimchronik, v němž představil dvanáct „německých hrdinů“, mezi nimiž 
Arminiovi náleželo jedenácté místo (Ariovistovi desáté a Karlu Velikému až 
dvanácté) .144 Daniel Casper von Lohenstein, proslulý jako „germánský Sene-
ca“, zemřel předčasně v roce 1683 jako 48letý, když pracoval na románu o Ar-
miniovi . Kniha vyšla v letech 1689 až 1690 pod názvem Velkomyslný velitel 
Arminius neboli Hermann (Grossmüthiger Feldherr Arminius oder 
Hermann) .145 Konečně v roce 1769 vydal básník a dramatik Friedrich Gott-
lieb Klopstock o životě a smrti germánského vůdce Arminia první díl silně 
vlastenecky zaměřené hry Hermannova bitva (Hermanns Schlacht) . Následo-
valo druhé a třetí pokračování: Hermann a princové (Hermann und die Für-
sten, 1784) a Hermannova smrt (Hermanns Tod, 1787) . Byl to výraz počínají-
cího německého romantického odporu vůči osvícenství a  klasicismu, 
přicházejících z Francie (Märtin 2009, 293−297) . Nebyla zapomenuta ani Ar-
miniova družka Thusnelda, kterou od manžela odloučila skutečnost, že byla 
dcerou prořímsky zaměřeného germánského náčelníka Segesta . Ačkoliv ji 
Tacitus nezmínil jménem a informací o ní je jen poskrovnu, Cornelius von 
Ayrenhoff ji představil jako skutečný vzor germánské ženy . V roce 1869 na-
maloval Karl von Piloty monumentální obraz Thusnelda v Germanikově tri-
umfálním průvodu (o velikosti přibližně sedmkrát pět metrů) oslavující ideu 
neporazitelnosti germánské rasy (Schama 2004a, 102; Benario 2004, 88–91) .

143)  Huttenovo dílo bylo publikováno v  latinské verzi v  letech 1538 a 1557 ve Vitemberku; 

německý překlad byl však vytištěn až v roce 1815 (Benario 2004, 87) . 

144)  Waldis věnoval Arminiovi následující verše: 

Arminius, den man nennt Hermann, 

Ein junger Held, ein kühner Mann, 

Von Leib und Gemüt wohl? Auferwachsen, 

Geborn vom Hartz, ein Fürst zu Sachssen (cit . Benario 2004, 87) . 

145)  Ačkoliv byl zmíněný Lohensteinův román nedokončen, měl úctyhodný rozsah 3076 stran 

(Benario 2004, 88) .
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Mezi lety 1676 až 1910 bylo složeno sedmdesát pět oper oslavu-
jících Arminiův čin (Heather 2006, 47; Benario 2004, 89) . Často vycházely ze 
stejného libreta a jejich názvy působí dosti monotónně (Arminius, der deut-
sche Erzheld, La Germania triomfante in Arminio, Hermann und Varus, Her-
mann und Thusnelda či Hermann der Deutsche) . Mezi jejich autory nicméně 
objevíme Alessandra Scarlattiho nebo Georga Friedricha Händela .146

V roce 1841 byl u městečka Detmold mezi Emží a Veserou poblíž 
místa zvaného Teutoburger Wald položen základní kámen pomníku, který 
byl dokončen roku 1875, čtyři roky poté, kdy se po vítězné válce s románskou 
Francií zrodila jednotná germánská Německá říše (Märtin 2009, 312−332; 
Heather 2006, 47) . Dvacet osm metrů vysoká měděná socha Hermanna 
třímajícího ve vztyčené ruce meč stojí na kamenném podstavci obdobné ve-
likosti, umístěném na kopci, který ční téměř čtyři sta metrů nad okolní kra-
jinu .147 První návrh Arminiova/Hermannova pomníku předložil v roce 1839 
neoklasický architekt Karl Friedrich Schinkel . Nakonec byl uskutečněn pro-
jekt Josepha Ernsta von Bandela, který myšlence na  vztyčení důstojného 
pomníku „německého velikána“ zasvětil prakticky celý život (Benario 2004, 
89) . Realizace narážela na obtíže, které vyřešil až politický vzestup Pruska 
a symbolická identifikace Fridricha Viléma IV . (a budoucího císaře Viléma I .) 
s Arminiem (Schama 2004a, 109−111) . Na Arminiově meči byl vyryt nápis: 
Německá jednota je moje síla (Deutsche Einigkeit meine Stärke) a  Moje síla 
tvoří Německo (Meine Stärke Deutschlands Macht, Benario 2004, 90) . Walter 
Laqueur napsal v knize z roku 1985 o moderním poválečném Německu,148 že 
i nyní je Arminiův památník cílem mnoha návštěvníků, kteří na zmíněné 
místo nepřicházejí pouze ze zvědavosti (či postmoderní ironie nebo recese), 
ale kvůli autentickému hledání kořenů národní identity (Benario 2004, 92) . 

Ironie, která je patrná v  básni Německo: Zimní pohádka z  roku 
1844, vzešla z pera básníka, který snil o zásnubách Německa s klasicismem 
a Francouzskou revolucí, a želel proto výsledku bitvy v Teutoburském lese 
(Heine 1951, 163−165, přeložil Pavel Eisner): 

146)  Společnost Sony vydala v  roce 2001 záznam opery o Arminiovi od Heinricha Bibera 

z roku 1687 a Händelovo dílo zkomponované v roce 1737 (Benario 2004, 89) .

147)  Lokalita u Detmoldu byla spojována se slavnou bitvou a Teutoburským lesem až od sedm-

náctého století . Skutečné místo Arminiova vítězství se nacházelo pravděpodobně sedm-

desát kilometrů severněji nedaleko Osnabrücku (Heather 2006, 47) . V roce 1987 objevil 

jeden britský důstojník pomocí detektoru kovů v  Kalkriese severovýchodně od Osna-

brücku množství římských mincí ražených před rokem 9 po Kristu . Četné archeologické 

artefakty posléze doložily, že právě zde došlo k osudné bitvě mezi Cherusky a Římany . 21 . 

dubna 2003 bylo na lokalitě otevřeno muzeum (Benario 2004, 93–94) . 

148)  Německo dnes. Osobní zpráva (Germany Today. A Personal Report) .
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A toť ten Teutoburský les,
jejž Tacitus nám popsal,
to bahno klasické, z něhož ven
už Varus nevyhopsal.

To Cherusků jej kníže zmoh,
ctná Hermannova síla; 
zde v samém bahně národnost
německá zvítězila. 

A nebýt Hermann vítězem,
lid v hordách plavobílý,
nás – sbohem, německá svobodo! - 
byli by pořímštili!

A vládla by nám ve vlasti
řeč římská, římské háby,
a vestálky by Mnichov měl,
Quirites slouli by Švábi!

Hengstenberg byl by haruspex
a ve střevech by bádal
volů. A augur Neander
z ptačího letu by hádal.

Birch-Pfeifferka by terpentin
pila, jak v Římě kdysi
dámy (to po něm prý se v moč
líbezná vůně mísí).
 
Raumer ne už německý lump,
on římský byl by Lumpacius.
A Freiligrath by bez rýmů
básnil jak Flaccus Horatius.

Náš krobiánský Otec Jahn,
on sloul by Grobianus.
Me hercle! By latinsky Massmann prál,
Marcus Tullius Massmanus!

Přátelé pravdy by se lvy teď 
rvali se, s hyenami
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v aréně, ne pořád se psy jen
a všivými novinami.

Nám jediný Nero jen by vlád,
ne trojtucet potentátů.
Žilou bychom si pustili,
když biřic jde jménem státu.

Schelling by celý byl Seneca,
dal život by za své dictum.
Corneliovi by zaznělo:
Cacatum non est pictum.

Tož bohudík! Hermann zvítězil,
v prachu jsou těžkooděnci,
podleh Varus i legie,
a Němci jsme zůstali, Němci!

Zůstali Němci, a německé jen,
německé zvuky nás vábí;
osel je osel, ne asinus,
Švábi zůstali Švábi.

A Raumer německý zůstal lump
a řád se mu Orla líhne.
Jen v rýmech básní Freiligrath,
být Horácem, to se mu vyhne.

Ne, neumí Massmann latinu,
Birch-Pfeifferka píše jen drámy
a nepije nectný terpentin,
jak římské galantní dámy.

Ó Hermanne, toť tvá zásluha! 
A žes to tak pěkně snoval,
dostaneš pomník v Detmoldu; 
já sám jsem subskriboval.
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1. 4. Impérium vrací úder

Arminius se po vítězství v Teutoburském lese stal nezpochybnitelným vůd-
cem germánského boje proti římské moci . Cheruskové a jejich spojenci ne-
překročili Rýn, ale dobývali římské pevnosti a  stanoviště ležící severně 
od řeky . Aliso, nejvýznamnější římská základna v severní Germánii, které 
velel Lucius Caeditius, dlouho odolávala germánskému obléhání . Nakonec se 
vojákům z Alisa podařilo probít k Asprenasovi na Rýně, kam již směřoval Ti-
berius Claudius Nero (Smith 1861, 115) . Zkušený válečník se nepokusil 
o  ukvapenou protiofenzívu a  místo toho se zaměřil na  budování dalších 
opevnění podél veletoku: Poněvadž si uvědomoval, že k Varově porážce došlo 
pro vojevůdcovu nerozvážnost a lehkomyslnost, nepodnikal nic, o čem se ne-
dohodla válečná rada (Suetonius 1966, 136) . Na jeho úsilí navázali později 
zejména Hadrianus a Marcus Aurelius . Vznikla tak jedna z nejznámějších 
bariér mezi „civilizací“ a „barbarstvím“, která byla definitivně prolomena až 
na sklonku Říše západořímské .149 V roce 10 po Kristu Tiberius s legiemi pro-
nikl na germánský břeh Rýna a dosáhl pravděpodobně Caesijského lesa roz-
kládajícího se severně od řeky Lippe (Smith 1861, 117; Tacitus 1975, 52–53; I, 
50) . Nenarazil na žádný odpor . Hvozdy Germánie zůstaly němé . Cheruskové 
byli rozděleni v důsledku roztržky mezi Arminiem a jeho tchánem Segestem, 
který znovu přešel na římskou stranu (Tacitus 1975, 56–58; I, 55, 57, 58) .

Po návratu Tiberia do Říma byl správou Porýní a obranou impéria 
pověřen jeho synovec Iulius Caesar Germanicus, který měl k dispozici osm le-
gií (Märtin 2009, 229−239) . Po smrti císaře Augusta v roce 14 po Kristu vypu-
kly v  římském vojsku nepokoje, které Germanica přiměly k  tomu, aby boj 
s barbary již déle neodkládal . Vystavěl přes Rýn most, po němž převedl dvanáct 
tisíc mužů z legií, dvacet šest spojeneckých kohort a osm čet jízd (Tacitus 1975, 
52; I, 49; Smith 1861, 124) . Římané prošli Caesijským lesem a přepadli kmen 
Marsů v době, kdy slavil svátek na počest bohyně Tanfany (Tacitus 1975, 52–53; 
I, 50) . Málokdo byl ušetřen . Při zpáteční cestě zaútočili na římské legie ze zálo-
hy Bructerové, Tubantové a Úsipové, ale byli s těžkými ztrátami odraženi (Ta-
citus 1975, 53–54; I, 51) . Iulius Caesar Germanicus poté porazil Chatty a vypá-
lil jejich hlavní sídliště Mattium (Tacitus 1975, 56–57; I, 56) . To byl počátek 
dlouhodobé války mezi Římem a germánskými spojenci . Arminia rozlítilo, že 
tchán Segestes s sebou k Římanům odvedl jeho těhotnou manželku Thusneldu 
(Tacitus 1975, 58–59; I, 59) . Germanicus, který pozorně sledoval události na le-
vém břehu Rýna, poslal legáta Aula Caecinu se čtyřiceti kohortami přes území 
Bructerů; jízda postupovala teritoriem Frisiů a čtyři legie k řece Emži vedl sám 

149)  Ve středověku byly zbytky římského valu pokládány za sídlo démonů a nazývány Teufels-

mauer, „Ďáblova zeď“ (Smith 1861, 116) .
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Germanicus (Tacitus 1975, 59; I, 60) . Římské síly dosáhly Teutoburského lesa 
a shlédly místo tragické bitvy (Tacitus 1975, 59–62; I, 60–62) . Mezitím se poblíž 
shromáždilo množství cheruských bojovníků v čele s Arminiem; Germanicus 
se snažil vítěze nad Varem pronásledovat, ale setkal se se zarputilým odporem 
a byl nucen ustoupit (Tacitus 1975, 62; I, 63) . Aulus Caecina, který se vracel 
údolím Lippe k Rýnu, se ocitl pod germánským tlakem a zbudoval tábor (Taci-
tus 1975, 63; I, 63), byl už zkušeným veteránem, sloužil již čtyřicátý rok; v noci 
ale propadl úzkosti (Tacitus 1975, 63–64; I, 64–65): 

Vůdce polekalo hrozné zjevení ve snách; neboť se mu zdálo, že vidí 
Quintilia Vara, jak se zbrocen krví vynořil z bažin, a že slyší, jako by 
ho volal, ale že ho neposlechl a odstrčil ruku, která se k němu vz-
tahovala. 

Arminius druhého dne počkal, dokud římské vozatajstvo neuvízlo v bahně 
a výmolech, a poté vydal rozkaz k útoku (Tacitus 1975, 64; I, 65): Hle, Varus 
a  legie, sevřené týmž osudem podruhé! Římany zachránila neukázněnost 
Cherusků zajímajících se více o kořist než o zničení nepřítele a Caecinova 
rozhodnost (Tacitus 1975, 64–65; I, 65–66) . Vojáci se opět uchýlili do ležení 
(Tacitus 1975, 64; I, 65) . Germáni, očekávající snadné vítězství, napadli fron-
tálně opevnění, ale k jejich překvapení se legionářům povzbuzeným Caeci-
novým projevem vrátila disciplína a bojový duch . Cheruskové utrpěli těžkou 
porážku (Tacitus 1975, 66; I, 68) . Mezitím se na hranicích rozšířila zvěst, že 
římské legie byly zničeny, a v nastalé panice pouze Germanicova manželka 
Agrippina (matka budoucího císaře Caliguly) dokázala duchapřítomně za-
bránit stržení mostu přes Rýn (Tacitus 1975, 66; I, 69) .

Germanicus se rozhodl v roce 16 po Kristu vést další ofenzívu proti 
Germánům za pomoci loďstva (Tacitus 1975, 77; II, 5) . Na ostrově Batavů v ústí 
Rýna bylo shromážděno tisíc lodí; legát Gaius Silio vpadl na území Chattů 
a Germanicus s šesti legiemi dosáhl bývalé pevnosti Aliso, odkud vyhnal Ger-
mány (Tacitus 1975, 78, II 7) . Germanicus nalodil osm legií a  přes Drusův 
průplav, pobřežní jezera a Severní moře dorazil k ústí řeky Emže . Zřídil zde 
tábor a vydal se k břehu Vesery, za níž začínala země Cherusků (Tacitus 1975, 
78−79; II, 8−9) . Arminius jej již očekával . Na rovině zvané Idistaviso byla sve-
dena bitva, na  jejímž počátku spatřil Germanicus osm orlů letících vstříc 
nepřátelskému vojsku (Tacitus 1975, 83; II, 16–17) . Cheruskové byli poraženi 
a Arminius s obličejem k nepoznání pomazaným krví uprchl (Tacitus 1975, 
83–84; II, 17–18) . Rovněž ve  druhém střetu na  Veseře byli Římané úspěšní 
a Germanicus, který prohlašoval, že jedině vyhlazení celého národa přinese 
konec války, nařídil navršit mohylu z  ukořistěných zbraní s  nápisem: 
Po zdolání národů mezi Rýnem a Labem zasvětilo vojsko Tiberia a Caesara tyto 
trofeje Martovi, Jovovi a Augustovi (Tacitus 1975, 85–86; II, 21–22) . Na zpáteční 
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cestě bylo římské loďstvo vážně poškozeno mořskou bouří (Tacitus 1975, 86–
88; II, 23–25) . Tato skutečnost povzbudila Chatty a Marsy k povstání, ale Ger-
manicus ho vzápětí brutálně potlačil (Tacitus 1975, 88; II, 25) .

Císař Tiberius, zneklidněný vypjatou situací na východě, se roz-
hodl Germanica ze severní Germánie odvolat (Tacitus 1975, 77; II, 5) . Ger-
manicus triumfálně oslavil 29 . května roku 17 po Kristu vítězství nad Che-
rusky, Chatty, Marsy, Angrivary, Bructery, Chauky a dalšími germánskými 
kmeny až k  Labi (Smith 1861, 163) . I  když Tiberius pravděpodobně 
na úspěchy svého synovce žárlil (Tacitus 1975, 77; II, 5), jeho argumenty 
měly vzhledem k omezeným možnostem říše racionální jádro: Sigambrové 
byli ovládnuti, Svévové a Marobud zavázáni mírovou smlouvou, Cherusky 
i  ostatní odbojné kmeny bylo možné ponechat jejich vnitřním svárům, 
protože již bylo učiněno zadost římské pomstě (Tacitus 1975, 89; II, 26) . Tím 
Tiberius potvrdil Augustovu rezignaci na  aktivní podmanění Germánie 
za řekou Rýnem a severně od Dunaje . Rýn se stal na příštích sedmdesát let 
římskou hranicí, kterou střežilo osm legií: první a dvacátá legie v Bonnae, 
pátá a jednadvacátá legie v Castrae Vestrae, druhá a šestnáctá legie ve městě 
Mogontiacum a třináctá a čtrnáctá legie pravděpodobně v leženích Argen-
toratum a Vindonissa (Hardy 1887, 631) .

1.5. Proč se Řím zastavil na Rýně a Dunaji?

Ponechme na  chvíli Arminia a  jeho protiřímský odpor v  péči romantiků 
a  nacionalistů a  zkusme se podívat na  hlubší strukturální důvody, které 
mohly vést k římskému nezájmu o území ležící východně od Rýna a severně 
od  Dunaje . Je skutečností, že Římané pohltili keltský svět, ale zastavili se 
na pomezí germánského „barbarica“ . Zapomeňme na etnická označení Kelto-
vé, Galové a  Germáni a  jejich romantické konotace a  zaměřme se výlučně 
na ekonomické faktory ovlivňující římskou expanzi . Základní podmínkou 
udržení římské legie v poli bylo zajištění jejího zásobování . Nebyla to vůbec 
jednoduchá záležitost, protože legie o síle přibližně pěti tisíců mužů spotře-
bovala denně přibližně sedm a půl tisíce kilogramů mouky a čtyři sta pade-
sát kilogramů píce, což činilo za měsíc dvě stě dvacet pět, respektive třináct 
a půl tuny . Legie sídlily vesměs v chudých pohraničních oblastech, takže ne-
bylo možné je živit výlučně z místních zdrojů . Rýn byl na rozdíl od jiných 
severoevropských řek (například Labe) z tohoto hlediska trvale udržitelnou 
hranicí, protože zásoby k němu přicházely ze Středomoří proti toku Rhôny 
a poté po řece Mosele . Expanze byla často vedlejším produktem politického 
klání probíhajícího v  Římě . V  tomto kontextu musíme posuzovat úsilí 
Pompeia, Crassa, Luculla nebo Caesara . Dobývání znamenalo kořist, která se 
měnila v tribut rozšiřující politickou klientelu v hlavním městě . Ekonomické 
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faktory hrály klíčovou úlohu i  v  době císařství . Pouze Claudiova invaze 
na Britské ostrovy byla přičítána jeho touze po osobní „slávě“ . 

Podle Petera Heathera se rozsah římského pronikání do  vni-
trozemí kontinentu v zásadě překrýval s šířením laténské kultury, vyznačující 
se vyspělou řemeslnou výrobou, sofistikovanými artefakty, rozsáhlým ob-
chodem se Středomořím, rozvinutou politickou organizací a  opevněnými 
sídlišti městského typu (oppida) . Nositelé laténské kultury vytvářeli nadhod-
notu, zajímavou pro římské kořistnické impérium . To v žádném případě ne-
platilo pro severoněmeckou jastorfskou kulturu, pro niž byla charakteri-
stická jednoduchá pastevecká obživa, primitivní sídla a  velmi slabá 
obchodní výměna s rozvinutějšími oblastmi Evropy . Zde se nenacházelo nic, 
co by mohli Římané ukořistit či zpeněžit . Laténská kultura je obvykle 
ztotožňována s Kelty, zatímco jastorfská kultura s Germány, ale archeologie 
učinila od  časů Gustava Kossiny příliš velký pokrok na  to, abychom stále 
rigidně identifikovali materiální kulturu s  procesem etnogeneze . 
Ve skutečnosti mnohé skupiny historických Germánů existovaly v horizontu 
laténské kultury . Řím tak pravděpodobně nezastavilo na  Rýně hrdinství 
Cherusků, ale materiální chudoba jastorfské kultury, která římským 
vojevůdcům nestála za vynaložené úsilí . Jastorfská Evropa byla proto z ro-
manizace vyloučena (Heather 2006, 55−57) .150

Jedním z hlavních důvodů změny římské politiky, která se zaměřila 
více na  Východ, mohla být rovněž zdánlivá slabost Germánů, kteří 
po  přesvědčivých Germanicových vítězstvích přestávali být pro Řím 
bezprostřední hrozbou . Mezi germánskými kmeny navíc vypukla válka . 
Markomani požádali Řím o pomoc proti Cheruskům . Podle Tacita Marobudův 
královský titul budil nenávist u krajanů, kdežto Arminius byl oblíben jako bo-
jovník za svobodu (Tacitus 1975,101; II, 44) . Arminius získal převahu a Maro-
bud byl nucen se uchýlit kolem roku 20 po Kristu do římského exilu; zbýva-
jících osmnáct let svého života strávil v Ravenně (Tacitus 1975, 112; II, 63) . 
Římané podpořili Marobudova rivala Katvaldu, který ovšem sám po  čase 
hledal azyl v Římě a žil ve městě Forum Julii (Pitt 1989, 47) . Tacitus uvádí, že 
Arminius začal usilovat o hodnost krále, a byl proto ve svých sedmatřiceti 
letech zabit příbuznými (Tacitus 1975,126; II, 88) .

Přízrak Kimbrů, Teutonů a Cherusků se začal rozplývat a Východ 
se zdál být pro Řím důležitější výzvou než Sever . Podle tradičního výkladu 
odrážejícího novověkou fascinaci germánstvím to byl z dlouhodobého hle-
diska strategický omyl . Od této chvíle to byl údajně germánský živel, který 
během následujících staletí pozvolna expandoval k Jihu a stal se dědicem 
impéria . Řím se poprvé ve  svých dějinách ocitl v  historické defenzívě . 

150) Viz rovněž diskuze Kagan 2006, 346–348 .
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Skutečnost však byla poněkud složitější . Římská říše hrála ještě dlouho 
po Augustovi a Tiberiovi ve vztahu k „barbarskému světu“ mnohem aktivnější 
a často ofenzivnější úlohu . Mezi Římany a obyvateli „barbarika“ docházelo 
pochopitelně k ozbrojeným konfliktům (a s touto skutečností souvisela i vý-
sadní úloha pohraničních legií v životě impéria), ale mnohem častější byla 
mírová koexistence umožňující postupné pronikání římských materiálních 
a symbolických artefaktů a životního stylu do germánského prostředí . Te-
prve politická krize zejména v  západních oblastech Středomoří umožnila 
Germánům získávat důležité pozice v  rámci římské společnosti a  zahájila 
proces transformace, který později dostal poetický název „pád Říše římské“ .

1.6. Mýtus „ušlechtilých Germánů“ 

Již jsme zmínili, že skutečným praotcem literárního germanismu byl Pub-
lius Cornelius Tacitus, pokládaný zřejmě právem za  největšího římského 
historika . Tacitus se narodil kolem roku 58 po Kristu v Narbonnské Galii 
ve městě Vasio (Fox 2005, 592) .151 Konec Neronovy vlády a následné politické 
převraty prožil jako malý chlapec . V době vlády císaře Vespasiana nastoupil 
v Římě úřednickou dráhu, později působil jako kvestor, praetor a člen kněž-
ského kolegia pečujícího v Římě o cizí kulty . Proslul jako vynikající rétor 
a působil jako soudní obhájce . Tacitovým velkým vzorem byl vojevůdce a po-
litik Gnaeus Iulius Agricola, který byl pro něj „ztělesněním ideálního Říma-
na“ a s jehož dcerou se oženil . V roce 97 po Kristu za vlády císaře Nervy se 
stal konzulem (tři roky před svým přítelem Pliniem Mladším) a v následují-
cím roce vydal jednak spis Život Iulia Agricoly a jednak Germánii, inspirova-
nou pravděpodobně pobytem v Belgické Galii (Fox 2005, 590) . Nesmrtelnost 
si vydobyl v rozsáhlých dílech Historiae152 a Annales .153 Ačkoliv se jako veřej-
ný činitel dokázal Tacitus politicky přizpůsobit i Domitianově autoritativní 
vládě, svoboda pro něj představovala zcela základní hodnotu . Tacitus roz-
hodně nebyl demokrat či liberál a  nevěřil v  politickou moudrost většiny . 
Na rozdíl od Cicerona či Platóna jej nezajímaly vize „dokonalé obce“ . Křes-
ťanství pro něj bylo pouze „škodlivou pověrou“, ale Neronovu persekuci 
(na rozdíl od svého současníka Suetonia) pokládal za nespravedlivou . Věci 

151) Dnešní Vasion .

152)  Dějiny (Historiae) měly čtrnáct knih, z nichž se dochovala v Medicejském rukopisu z je-

denáctého století, uchovávaném v knihovně sv . Vavřince ve Florencii, jedna třetina, prv-

ní čtyři knihy a začátek páté knihy . 

153)  Letopisy (Annales) obsahovaly šestnáct knih, z nichž se zachovala 1 . až 4 . kniha, začátek 

5 . a 6 . bez úvodu, a 11 . až 16 . kniha . 
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nadpřirozené či vymykající se běžnému chodu věcí sice zaznamenal, ale ší-
řeji nekomentoval . Dnes bychom Tacita označili nejspíše za konzervativní-
ho realistu . Tacitus výrazně ovlivnil Edwarda Gibbona, zatímco Napoleon 
k jeho textům cítil odpor . Nejvnímavější vůči němu byli Evropané pravděpo-
dobně v sedmnáctém století, kdy je oslovoval líčením despotismu a nostalgií 
za vytrácející se svobodou (Fox 2005, 592−595) .154 Tacitus žil v době, kdy stále 
ještě přežíval étos republikánských svobod, potlačovaných ve  stále větší 
míře císařskou mocí, a kdy se mezi příslušníky vzdělaných elit šířila obava 
z úpadku impéria . Obdiv k primitivismu primordiálního divošství, které si 
nezkaženo vlivem středomořské civilizace zachovalo původní morální 
ctnosti a válečné schopnosti, byl téměř logickým psychologickým řešením . 
Jeho náznak nacházíme v Caesarových spisech a u Tacita se vtělil do literár-
ního žánru (Krebs 2005, 31−110) . 

Tacitova Germánie byla od Galů, Raetů a Panoniů oddělena řekami 
Rýnem a Dunajem, od Sarmatů a Dáků pak strachem a horami (Tacitus 1976, 
331; I, 1) . Germáni jsou podle Tacita původní obyvatelé země, prakticky bez 
příměsi cizí krve, nesmíšení a neporušení sňatky s příslušníky jiných národů 
(1976, 331- 333; I, 2, 4): 

O  Germánech samotných bych věřil, že jsou původními obyvateli 
a  že jsou prakticky bez příměsi cizí krve, která by se tam dostala 
od příslušníků jiných národů, ať už by přišli jako dobyvatelé, nebo 
jako hosté, protože kdo chtěl v  dávných dobách změnit sídlo, 
nepřecházel po  zemi, ale jezdil na  lodi. Plavidlo z  našich krajů se 
však vzácně vypraví na onen nesmírný oceán, rozlévající se done-
dohledna a patřící tak říkajíc už jinému světu … Já sám se přikláním 
k názoru těch, kteří se domnívají, že Germáni jsou národem svébyt-
ným, nesmíšeným, jen sobě podobným, neporušeným sňatky 
s příslušníky jiných národů. Proto je také tělesný vzhled u všech týž, 
třebaže jde o tak velký počet lidí: sveřepé modré oči, nazrzlé vlasy, 
urostlá těla, silná, avšak jen tenkrát, když útočí. V práci a námaze 
nejsou zdaleka tak vytrvalí, vůbec nejsou schopni snášet žízeň a ve-
dro, kdežto na mráz a hlad jsou vlivem klimatu a půdy navyklí.

Tento stručný, jen mimoděk vyslovený Tacitův postřeh se stal jednou z nej-
vlivnějších a zároveň nejdestruktivnějších myšlenek v západních dějinách, 
jejíž skrytý potenciál plně ocenila až moderní doba . Spis Germánie byl ozna-
čen za nejnebezpečnější text, který byl kdy napsán (Fox 2005, 592) . Je para-
doxní, že málokterý autor v dějinách západního myšlení se zasloužil o rozší-

154) Tacitus v alžbětinské Anglii, viz Womersley 1991 .
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ření ideje svobody tak jako Tacitus a  málokterý tak vydatně inspiroval 
mohutnou vlnu novodobého nacionalismu, germanismu a rasové ideologie 
potlačující svobodu miliónů lidí jako tento římský moralista . Rasový germa-
nismus se do západního myšlení vloudil pod líbivým pláštíkem svobody .

 O existenci textu Germánie se Západ znovu dozvěděl pravděpodobně 
ve  dvacátých letech patnáctého století . V  roce 1457 napsal Martin Mair, 
kancléř mohučského biskupa, Aeneu Silviu Piccolominimu, budoucímu 
papeži Piu II ., že nynější politováníhodný stav Svaté říše římské byl způsoben 
příliš vysokými církevními daněmi, přičemž mu pro srovnání připomínal 
slavnou epochu vrcholného středověku . Piccolomini odpověděl rok na  to 
v  pojednání,155 ve  kterém čerpal přímo z  Tacitovy Germánie . Piccolomini 
zdůraznil především barbarské a primitivní zvyky a rysy starých Germánů, 
jejichž prostřednictvím chtěl ukázat, jaký pokrok učinili jejich vzdálení 
němečtí potomci díky vlivu křesťanství a Církve (Krebs 2005, 118−127; Bena-
rio 2004, 83) . Několik desetiletí před vystoupením Martina Luthera tak došlo 
k polemice mezi představitelem Severu, zdůrazňujícím ušlechtilé hodnoty 
germánství a  korumpující vliv Církve, a  reprezentantem Jihu hlásajícím 
civilizační roli latinského křesťanství .

Synovec výše zmíněného Pia II ., básník Giovannantonio Campano, 
strávil v  roce 1471 jakožto reprezentant Svatého stolce několik měsíců 
na  sněmu německých knížat v  Řezně . Campano se pokusil nadchnout 
přítomné šlechtice k  účasti na  křížové výpravě proti Turkům odvoláním 
na  slavnou válečnickou tradici Germánů evokujícím Tacitův spis (Krebs 
2005, 157−190; Schama 2004a, 92; Benario 2004, 84) .

Byl to básník, učenec a  rétor Conrad Celtis,156 kdo jednoznačně 
spojil prehistorickou realitu zachycenou v  Germánii s  novodobými 
německými nacionálními aspiracemi (Krebs 2005, 190−226) . Celtis, který 
o  sobě prohlašoval, že se narodil „uprostřed Hercynského lesa“, studoval 
v Kolíně a Heidelbergu, cestoval do Itálie a od roku 1492 působil na univerzitě 
v  Ingolstadtu . Císař Fridrich III . jej jmenoval v  roce 1487 „básníkem lau-
reátem“ (Benario 2004, 85) . Celtis zdůrazňoval, že starověké Germány je 
třeba odlišit od skutečně „barbarských“ Skythů a Sarmatů, a snažil se eman-
cipovat studium nejstarších německých dějin od italského či římského vli-
vu (Schama 2004a, 92–93; Benario 2004, 84) . Němci by se měli rozpomenout 
na skutečnost, že kdysi naháněli hrůzu Římanům, a sjednotit svá rozdělená 
a  zotročená teritoria . Po  korunovaci Maxmiliána císařem v  roce 1493 
přednášel Celtis o Tacitovi na Vídeňské univerzitě a vyzýval imperátora, aby 
se při obnově Německa (Germania nova) neváhal vzepřít papeži a  Církvi . 

155) De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae descriptio.

156) Původním jménem Konrad Bickel .
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Obdobně jako Celtis postavil Jakob Wimpfeling ze Štrasburku ve  spise 
Německo (Teutschland) z  roku 1501 proti sobě chorobný latinský Jih, 
zamořený syfilidou a  zotročený římským právem, a  zdravý, svobodný 
a zbožný Sever, k jehož vznešeným symbolům náleží štrasburská gotická ka-
tedrála (Schama 2004a, 93−94) .

Příznačný je osud Tacitova původního rukopisu Germánie .157 
V roce 852 citoval z Tacita benediktinský mnich Rudolf působící v proslulém 
klášteře ve Fuldě, takže je pravděpodobné, že rukopis se nacházel v místní 
klášterní knihovně . V roce 1425 napsal italský humanista a velký sběratel 
rukopisů Poggio Bracciolini svému příteli Niccolò Niccolimu, že Germánie se 
nalézá v německém klášteře Fuldě (Märtin 2009, 283−286; Schama 2004a, 
77) . Sám však nebyl při jejím hledání úspěšný . Roku 1455 přinesl Enoch z As-
coli, který byl ve službách papeže Mikuláše V ., množství latinských a řeckých 
spisů z Německa, mimo jiné rukopis zvaný Codex Hersfeldensis, zahrnující 
tři základní Tacitova díla a výběr ze Suetonia (Krebs 2005, 122−123; Benario 
2004, 83) . Mikuláš V . ještě před Enochovým návratem zemřel a Enoch o dva 
roky později prodal svoji sbírku Stefanu Guarnierovi, kancléři z  Perugie 
(Schama 2004a, 77) . Guarnieri uložil ve své knihovně v Jesi nedaleko Ancony 
na jaderském pobřeží rukopis Života Iulia Agricoly z devátého století, líčení 
trojské války ze čtvrtého století a  kopii rukopisu Germánie, která se 
pravděpodobně do  značné míry shodovala s  originálem . V  roce 1470 byla 
Germánie jako první z Tacitových spisů vytištěna v Benátkách . O  tři roky 
později následovala tištěná verze vydaná v Norimberku . Piccolominiho text 
byl vydán v roce 1496 a ve stejném roce vyšel v Lipsku nejstarší překlad Ger-
mánie do němčiny (Schama 2004a, 77; Benario 2004, 84) .

Guarnierové, vlastníci rukopisu Germánie, po mužské linii během 
Francouzské revoluce vymřeli; jejich paláce a  rozsáhlou knihovnu zdědili 
Balleaniové a nakonec se majetek ocitl v rukách hraběte Aurelia Balleaniho, 
který po první světové válce vedl blahobytný a bohémský život v New Yorku . 
Mezitím v  roce 1902 znovuobjevil v  Jeské knihovně rukopis Germánie, 
později známý jako Codex Aesinas lat. 8, profesor Cesare Annibaldi, místní 
středoškolský profesor . Zpráva o nálezu se dostala i do Německa, kde ji v na-
cionalistických a  proto-nacistických kruzích rozhodně nepřijali lhostejně . 
Když v roce 1936 navštívil Benito Mussolini Berlín, požádal jej Adolf Hitler 
o předání rukopisu, což duce v prvním hnutí mysli přislíbil . Hrabě Balleani 
byl znám jako zapřisáhlý antifašista a vyvlastnění Germánie by mělo nádech 
drobné politické vendety . Mussolini však narazil na odpor italské veřejnosti, 
které se příčilo rozdávat skvělé výtvory velké římské civilizace zdivočelým 
potomkům barbarů . Mussolini rychle pochopil, že role obránce národního 

157) Celý příběh, viz Schama 2004a, 75–81 .
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bohatství je pro danou chvíli vděčnější, a  rukopis Germánie zůstal v  Itálii 
(Schama 2004a, 77−79) .

Hitler, který vzhlížel k abstraktnějšímu árijství a vůči různým vari-
antám naivního germanismu a  teutonismu měl spíše rezervovaný vztah, 
na  celou záležitost zapomněl . Nikoliv však vizionářský excentrik Heinrich 
Himmler, který viděl v  germánském dávnověku tak, jak ho vylíčil Tacitus, 
ideologické ospravedlnění svého pojetí SS a programu Ahnenerbe .158 Po inter-
venci německého velvyslance v Římě Hanse Georga von Mackensena se Rudol-
fu Tillovi podařilo získat k artefaktu přístup a převézt jej do Berlína, kde byly 
pořízeny fotografické faksimile . Poté se však Germánie vrátila zpět na Apen-
inský poloostrov . V  létě 1943 Mussoliniho režim padl a Heinrich Himmler 
vycítil svou příležitost . Postup Spojenců byl na dlouhé měsíce na jihu země 
zastaven a k Jesi zamířil speciální oddíl SS s jednoznačným úkolem zmocnit 
se Tacitova díla . Nacisté důkladně, nicméně bezvýsledně, prohledali Balleani-
ho palác ve Fontedamo . Zatímco Balleaniho rodina, Aurelio, manželka Silvia 
a dvě děti Lodovico a Francesca, které jeden místní fašista předem varoval, se 
skryla do hlubokých sklepení usedlosti v horském městečku Osimu, rukopis 
Codex Aesinas lat. 8 vše bezpečně přečkal ve středu Jesi, ve třetím Balleaniho 
paláci, jehož si vojáci téměř nevšimli (Schama 2004a, 79–81) .

Tacitus uvedl, že název Germánů je nový; začali si tak říkat 
Tungrové, kteří jako první překročili Rýn a zahnali Galy; teprve později ten-
to název zobecněl (Tacitus 1976, 332; I, 2) . Život v drsné Germánii plné hlu-
bokých lesů a bažin je prostý . Zlata ani stříbra si místní obyvatelé neváží; 
nežijí ve městech a nesnášejí souvislé osídlení; domy si budují na různých 
místech, jak se komu zalíbila studánka, rovinka nebo lesík (Tacitus 1976, 
342; I, 16) . Nestavějí z  kamene nebo cihel, ale používají téměř výhradně 
hrubě otesané dřevo (Tacitus 1976, 342; I, 16) . Jako oděv jim slouží jedno-
duchý plášť občas sepnutý sponkou nebo zvířecí kůže (Tacitus 1976, 343; I, 
17) . Pokrmy zahrnují plané ovoce, čerstvě ulovenou zvěřinu nebo tvaroh; 
pijí odvar z ječmene nebo nápoj ze zkvašené pšenice; víno konzumují pouze 
kmeny sídlící poblíž Rýna (Tacitus 1976, 347; I, 23) . Půjčovat na úrok nebo 
provozovat lichvu není zakázáno, ale jednoduše neznámo . Orná půda se 
každoročně rovnoměrně rozděluje podle množství obdělávajících (Tacitus 
1976, 349; I, 26) . Otroctví je mnohem méně kruté než v římském světě; otro-
ci vlastní svůj dům a hospodářství a  svému pánovi pouze odvádějí určité 
naturální dávky; tělesné tresty jsou vzácné (Tacitus 1976, 348; I, 25) . Válka je 
privilegovanou činností (Tacitus 1976, 341; I, 14): 

158)  Ahnenerbe byla založena pod vlivem Hermanna Wirtha jako akademická instituce, která 

měla pod záštitou SS zkoumat germánský starověk a rasovou identitu (Schama 2004a, 

79) .
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Jestliže rodná obec malátní dlouhým mírem a nečinností, odchází 
mnoho urozených mladíků na svou pěst k národům, které v té chvíli 
vedou nějakou válku, protože Germánům je klidný život nepříjemný, 
dále nebezpečí poskytuje víc možností, jak se zaskvít, a konečně vel-
kou družinu není možno vydržovat jinak než násilím a válkou. Víc 
práce by ti dalo přemluvit Germány, aby obdělávali půdu a čekali 
na sklizeň, než aby vyzývali nepřítele k boji a sklízeli zranění. V je-
jich očích je leností a  zbabělostí dobývat v  potu tváře, k  čemu si 
můžeš pomoci krví. 

Když muži netáhnou do války nebo se nevěnují lovu, lenoší, oddávají se spán-
ku a jídlu; starost o dům, hospodářství a pole přenechávají ženám a starcům 
(Tacitus 1976, 341; I, 14): Strávit u pití den a noc bez přestávky není pro nikoho 
hanba (Tacitus 1976, 346; I, 22) . Mladíci tančí pro zábavu před diváky mezi 
meči a nastavenými oštěpy (Tacitus 1976, 347; I, 24) . Bojovníci si nepotrpí 
na okázalou výzdobu s výjimkou malovaných štítů, nepoužívají příliš meče 
nebo krunýř, ale každý nosí oštěpy, které se hodí k boji zblízka nebo hodu . 
Vrcholem hanby není ústup, ale ztráta štítu (Tacitus 1976, 334–335; I, 6) . Krá-
le Germáni vybírají podle urozenosti, velitele podle statečnosti . Král není 
neomezeným vládcem či tyranem a velitelé působí spíše svým příkladem než 
rozkazem (Tacitus 1976, 336; I, 7) . 

Ženy, které mají podle Germánů v sobě něco božského a věšteckého, 
jsou ceněny pro své rady nebo výroky . Často se stávají předmětem 
náboženského kultu (Tacitus 1976, 336–337; I, 8) . Náboženství je jednoduché . 
Bohům, kteří nejsou zobrazováni jako lidé, jsou zasvěcovány háje a hvozdy 
(Tacitus 1976, 337; I, 9) . Germáni věří, že Bůh Tuisto, zrozený ze země, měl 
syna Manna, praotce Germánů, jehož tři synové dali jméno Ingaevonům, 
Hermionům a Istaevonům (Tacitus 1976, 332; I, 2) . Přinášejí lidské i zvířecí 
oběti . Kněží mají právo odsoudit někoho k smrti nebo jej potrestat fyzicky či 
vězněním (Tacitus 1976, 336; I, 7) . 

O všech skutečně důležitých záležitostech rozhoduje lidový sněm, 
jehož účastníci dávají hlukem najevo svůj nesouhlas nebo bitím o sebe oštěpy 
projevují souhlas (Tacitus 1976, 339; I, 11) . Sněm umožňuje žalovat či vést hr-
delní pře: Zrádce a přeběhlíky věší na stromy, zbabělce, lidi vyhýbající se válce 
a mravně úchylné ponoří do mokřiny a bažiny a naházejí na ně roští (Tacitus 
1976, 339; I, 12) . Lidové shromáždění přijímá mladíky mezi dospělé předáním 
štítu a  oštěpu (Tacitus 1976, 340; I, 13) . Germáni jsou přísně monogamní 
a manželský svazek mají ve velké vážnosti . Nevěra je vzácná a je přísně trestá-
na (Tacitus 1976, 343–344; I, 18–19) . Děti jsou vychovávány polonahé a špinavé, 
až z nich vyrostou otužilí a dobře stavění jedinci; není rozdíl mezi výchovou 
dítěte urozeného a otroka, teprve dospělost je oddělí . Milostné vztahy v příliš 
mladém věku nejsou podporovány, protože předčasně vyčerpávají sílu . Mezi 
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syny sester a strýcem existuje privilegovaný vztah (Tacitus 1976, 345; I, 20) . 
Družnost a  pohostinnost Germánů nemá mezi jinými národy obdoby . 
Odehnat kohokoliv od prahu je pokládáno za těžký hřích . Pokud se vyčerpají 
zásoby, předá hostitel hosta jiné domácnosti (Tacitus 1976, 346; I, 21) . 

Mezi jednotlivými germánskými kmeny, které jmenuje Cornelius 
Tacitus, nalezneme jen málo těch, které sehrály důležitou úlohu během krize 
a pádu římského impéria . Na levém břehu Rýna sídlí Treverové a Nerviové, 
smíšení s Galy, dále Vangionové, Tribokové, Nemetové a Ubiové (Tacitus 1976, 
350; II, 28) . Na pravém břehu Rýna žijí Batavové, kteří předčí ostatní kmeny 
svou statečností, a Mattiakové (Tacitus 1976, 351; II, 29) . Dále na východ a se-
ver jsou Chattové, kteří na Germány mají hodně rozumu a bystrosti (Tacitus 
1976, str . 352; II, 30), Úsipové, Tencterové, Bructerové, Chamavové, Angriva-
riové, Dulgubinové, Chasuariové, Frísové, Chaukové, Cheruskové, Fosové, 
Kimbrové, Svévové, kteří si jako jediní Germáni vyčesávají vlasy z čela a sva-
zují je do uzlu, Semnonové, Langobardové, Reudignové, Avionové, Angliové, 
Varinové, Eudosové, Suardonové, Nuitonové, Hermundurové, Naristové, Mar-
komani, Kvádové, Marsignové, Kotinové, Osové,159 Burové, Lugiové,160 Goto-
nové, kteří žijí pod královskou vládou s uzdou už víc přitaženou než ostatní 
germánské kmeny, ne však tolik, aby byla ohrožena jejich svoboda (Tacitus 
1976, 361; II, 44), Rugiové, Lemoviové a  Suionové, kteří mají lodě brázdící 
Oceán bez plachet a pevných vesel, zato na obě strany vybíhající příď a svým 
čelem jsou stále připraveny k přistání (Tacitus 1976, 361; II, 44) . Za územím 
Suionů na  dalekém severu začíná moře, které obepíná a  uzavírá zemský 
kotouč . Údajně je zde slyšet šum způsobený vynořováním slunce a lze zahléd-
nout koně a paprsky toho, kdo řídí sluneční vůz . Na pravém břehu Svévského 
moře žijí Aestiové . Ti uctívají Matku bohů a sbírají jantar, který sami neužívají, 
ale dodávají kupcům . Hned za Suiony sídlí kmeny Sithonů, kterým vládne 
žena: Tak hluboko klesli pod úroveň národa nejen svobodného, ale i zotročeného 
(Tacitus 1976, 363; II, 45) . Tacitus si nebyl jist, zda řadit Peuciny (Bastarny), 
Venethy a Fenny ke Germánům nebo Sarmatům, které v mnohém připomínají . 
Například Fennové nemají zbraně, koně nebo pevný dům; jedí byliny, obléka-
jí se do zvířecí kůže a spí na holé zemi; nepoužívají železo; to nahrazují hroty 
z kostí: Bez starostí o lidi, bez starostí o bohy dosáhli toho, čeho dosáhnout je 
nejtěžší: necítí potřebu ani přát si něco (Tacitus 1976, 363–364; II, 46) .

159)  Kotinové hovoří galsky a Osové pannonsky a platí navíc poplatky; Tacitus je proto nepo-

kládá za skutečné Germány (Tacitus 1976, 360; II, 43) .

160)  Lugiové se člení na dílčí „obce“, které tvoří Hariové, Helveconové, Manimové, Helisiové 

a Nahanarvalové (Tacitus 1976, 360; II, 43) .
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1.7. Vzpoura Batavů

Na počátku vlády císaře Claudia v roce 41 po Kristu musely rýnské legie čelit 
vpádu Chauků . Vojevůdce Lucius Domitius Corbulo vetřelce vytlačil a rozší-
řil římské teritorium až po řeku Veseru . Dostal však z Říma příkaz stáhnout 
se zpátky k Rýnu, protože Claudius dal přednost dobytí Británie . Cílem pod-
manění většiny území dnešní Anglie, které uskutečnil roku 43 po Kristu Au-
lus Plautius v čele čtyř legií,161 bylo především zabezpečit severozápadní po-
mezí impéria, protože kmeny a  především druidové sídlící na  Britských 
ostrovech vnášeli neklid na území Galie (Hardy 1887, 632) . Za Claudiovy vlá-
dy se pravděpodobně na území jihozápadního Slovenska a východní Moravy 
nalézalo kvádské „Vanniovo království“ (Regnum Vannianum), označované 
občas jako „první klientský stát“ (Pitt 1989, 47) . V  průběhu celé Neronovy 
vlády docházelo k častým vpádům Roxolanů, Sarmatů a Dáků žijících sever-
ně od  Dunaje do  Moesie (Hardy 1887, 635) . V  roce 66 po  Kristu vypukla 
vzpoura v Judeji, jejímž potlačením byl po neúspěchu syrského legáta C . Se-
stia Galla pověřen Titus Flavius Vespasianus .162 Na sklonku své vlády Nero 
připravoval východní tažení k pobřeží Kaspického moře a proti Etiopanům . 
Za tímto účelem shromažďoval v Alexandrii početné síly čítající především 
třetí legii Cyrenaica a dvaadvacátou legii Deiotariana (Hardy 1887, 636) .

Neronova smrt 9 . června 68 znamenala konec julsko-klaudijské 
dynastie . Linie táhnoucí se od Gaia Iulia Caesara, přes Augusta, Tiberia, Ca-
ligulu, Claudia až po Nerona byla náhle přetržena . Vzhledem k tomu, že prin-
cipát, politický systém založený Augustem, dostatečně nevyřešil problém 
následnictví, rozpoutal se nemilosrdný boj o  moc, ve  kterém hlavní slovo 
měla armáda . Během dvaceti měsíců zemřeli násilně čtyři císaři (Henderson 
1908, 4) . Plutarchos k tomu napsal (1967, II, 739–740):

Ve  státě nic není hroznějšího než vojenská moc, která se řídí jen 
neukázněnými a  nerozumnými pudy. Vždyť i  Démádés srovnával 
po  smrti Alexandrově makedonské vojsko s  Kyklópem, jenž byl 
připraven o jediné oko, neboť viděl, že provádí mnoho neukázněných 
a  nerozumných pohybů. Avšak římská říše zakoušela neštěstí 
a  otřesy, jež se podobaly oněm tak zvaným titánským, neboť byla 
rozdělena na  mnoho částí a  na  mnoha místech se sama od  sebe 

161)  Devátá legie Hispana, dvacátá legie Valeria Victrix, druhá legie Augusta a čtrnáctá legie 

Gemina (Hardy 1887, 632) .

162)  Vespasianus disponoval v Judeji třemi legiemi, mezi nimiž byla desátá Fretensis, pátá 

Macedonica a patnáctá Apollinaris; v Sýrii byla přítomna čtvrtá legie Scythica, šestá le-

gie Ferrata a dvanáctá legie Fulminata (Hardy 1887, 635–636) .
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hroutila, a to nikoli tak vládychtivostí těch, kteří byli jmenováni pa-
novníky, jako chamtivostí a bezuzdností vojáků, kteří své vládce jed-
noho po druhém měnili jak špinavé prádlo.

Jak poznamenal Tacitus (1976, 22; I, 4): 

Neronův konec byl sice v prvním návalu radosti přijat s veselou, ale 
vzbudil různé pocity nejen v Římě u senátorů, u lidu nebo u městského 
vojska, nýbrž vzrušil všechny legie a  vůdce: neboť byla vyzrazena 
tajná zásada nástupnictví, že je možno stát se císařem jinde než 
v Římě.

Servius Sulpicius Galba, kterého bezprostředně po Neronově smrti provolala 
část armády a  senát novým císařem, byl pokládán za  vůbec nejbohatšího 
soukromníka v Římě (Plutarchos 1967, II, 740) . Galba, pocházející ze starého 
a urozeného rodu,163 měl ve svém pokročilém věku třiasedmdesáti let za se-
bou celkem úctyhodnou životní dráhu . Působil jako praetor, téměř rok stál 
v čele provincie Aquitánie, v roce 33 po Kristu zastával šest měsíců úřad kon-
zula a poté jej císař Caligula jmenoval legátem v Horní Germánii . Po zavraž-
dění Caliguly ho mnozí vyzývali ke vzpouře, ale Galba zachoval věrnost Clau-
diovi, a  tím si vysloužil mimořádnou císařovu přízeň . Dva roky spravoval 
jako prokonzul provincii Africa, za což získal odznaky triumfátora . Roku 60 
po Kristu jej Nero pověřil řízením Hispánie Tarraconské, které podle Sueto-
nia vládl zprvu přísně až tvrdě, nakonec však spíše netečně až lenivě, protože 
nikdo se nemusí zodpovídat ze své zahálky (Suetonius 1966, 273) . V březnu 68 
povstal v Galii Lugdonské místní praetor Iulius Vindex proti Neronovi, ozbro-
jil sto tisíc Galů a požádal Galbu o pomoc s tím, že mu nabídl v případě vítěz-
ství trůn . Současně Galba obdržel žádost od legáta Verginia Rufa, který velel 
germánskému vojsku v  Galii, aby mu pomohl vzpouru zdolat . Když Galba 
váhal, řekl mu Titus Vinius (Plutarchos 1967, II, 742): 

Galbo, jak se chcete radit? Uvažovat, máme-li zůstat Neronovi věrní, 
znamená už, že nejsme věrní. Proto se musíš dívat na Nerona jako 
na svého nepřítele a neodmítat přátelství s Vindikem, anebo ho ih-
ned vyzradit a vojensky zničit za to, že chce, abys raději ty byl vlád-
cem Římanů, než aby Nero zůstal tyranem. 

163)  Jeho předek z matčiny strany Lucius Mummius „proslul“ zničením Korintu v roce 146 

před Kristem (Henderson 1908, 5) . 
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Galba proto 2 . dubna roku 68 ve  městě Nova Carthago Vindika podpořil 
a prohlásil se za představitele římského senátu a lidu . Verginius Rufus, kte-
rému jeho vlastní legie nabídly císařskou hodnost (což odmítl), v květnu roku 
68 Vindika porazil . Galba se vyděsil, odešel do hispánské Clunie a vyčkával 
další události . K jeho úlevě jej po Neronově sebevraždě vojsko, lid i senát vy-
hlásili císařem (Plutarchos 1967, II, 743) . Galba tak sklidil plody Verginiovy 
neochoty vtáhnout se do politické hry (Henderson 1908, 6) . Musel se ovšem 
vypořádat s rivaly; v Římě se pokusil uchvátit moc vlivný prefekt pretoriánů 
Nymphidius Sabinus, který se vydával za Caligulova syna; vojáci jej však za-
bili (Plutarchos 1967, II, 744–749) . Verginia Rufa, nejproslulejšího vojevůdce 
doby, přiměl Galba odejít do ústraní (Plutarchos 1967, II, 745; Tacitus 1976, 
25; I, 8) . V polovině října 68 Servius Sulpicius Galba vstoupil do Říma (Hen-
derson1908, 6) . Tacitus, který byl vůči Galbovi zaujat, napsal (1976, 23; I, 6): 

Galbova cesta byla zdlouhavá a  zbrocená krví: byli usmrceni 
nastávající konzul Cingonius Varro a bývalý konzul Petronius Tur-
pilianus; zahynuli bez výslechu a bez obrany tak jako nevinní, první 
jako Nymphidiův společník, druhý jako Neronův vojevůdce. Galbův 
vstup do hlavního města po pobití tolika tisíc bezbranných vojáků 
měl být touto zlou předzvěstí neblahý a  vzbuzoval hrůzu i  u  těch, 
kteří vraždili.

Galbova vláda nebyla příliš populární . Bylo to dáno jednak jeho snahou ome-
zit výdaje po letech rozmařilé Neronovy vlády (Plutarchos 1967, II, 749), jed-
nak nepříliš šťastným výběrem poradců, mezi které patřil bývalý legát 
z Hispánie Titus Vinius, a také nový prefekt pretoriánů Cornelius Laco a pro-
puštěnec Icelos (Suetonius 1966, 276) . Prvního z  nich označil Tacitus 
za nejhoršího padoucha, druhého za největšího lenocha (Tacitus 1976, 23; I, 
6) . Postupně si tak Galba odcizil prakticky všechny složky obyvatelstva, ze-
jména však vojáky (Suetonius 1966, 277) .

Nejzkušenější a nejvýkonnější legie impéria byly již po několik de-
setiletí dislokovány na rýnských hranicích Germánie (Henderson 1908, 8) . 
Zmíněná oblast byla rozdělena na dva distrikty, z nichž každý střežily čtyři 
legie společně s pomocnými sbory, v jejichž čele stál guvernér (Legatus Augu-
sti pro praetore) . Horní Germánie sahala od Bodamského jezera k polovině 
cesty mezi dnešním Bonnem a  Koblencí; Dolní Germánie se pak rozpro-
stírala níže až k  Severnímu moři . Civilní správa obou Germánií náležela 
místodržícímu provincie Galliae Belgicae, který však neměl k  dispozici 
vlastní vojenské jednotky (což odráželo míru pacifikace Galie) . Galba krátce 
po svém nástupu na trůn odvolal z funkce Verginia Rufa, guvernéra Horní 
Germánie, a  nařídil popravu Fonteia Capita, místodržícího Dolní Germá-
nie . Vystřídali je v Horní Germánii Hordeonius Flaccus a v Dolní Germánii 
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Aulus Vitellius (Henderson 1908, 8−9) . Zejména v Horní Germánii se vojáci 
cítili okradeni o odměny za tažení proti Galům a Vindikovi (Suetonius 1966, 
277) . Galba byl navíc vnímán jako kandidát hispánských legií, jimiž drsní 
veteráni z Porýní hluboce pohrdali (Henderson 1908, 10–11) . Na lednové ka-
lendy, 1 .  ledna 69 po  Kristu, nechal Hordeonius Flaccus shromáždit 
hornorýnské legie, aby jako obvykle přísahaly věrnost císaři . Vojáci však od-
mítli, rozbili na  kusy sloupy s  Galbovými podobiznami a  složili přísahu 
římskému lidu a senátu . Druhého dne vyhlásily dolnorýnské legie v kolonii 
Agrippinině164 císařem svého velitele Aula Vitellia, k čemuž se Flaccovi vojá-
ci vzápětí připojili (Plutarchos 1967, II, 754; Tacitus 1976, 27; I, 12; Suetonius 
1966, 276; Henderson 1908, 11–12) .

Aulu Vitelliovi bylo v  té době pětapadesát let . Jako chlapec dělal 
společníka císaři Tiberiovi na  Capri (což pochopitelně vyvolalo mnohá 
podezření), jeho nástupce Caligulu si dokázal získat svým vozatajským 
uměním a Claudia zaujetím pro hazardní hry, zejména kostky . Byl to zkrátka 
člověk, který se vyznal . Když jej však Nero poslal jako guvernéra do provincie 
Africa, osvědčil se jako svědomitý administrátor (Henderson 1908, 9−10) .

Poté, co se Galba po několika dnech dozvěděl o vzpouře rýnských 
legií, rozhodl se ke kroku, který zvažoval již delší dobu . 10 . ledna adoptoval 
Lucia Calpurnia Pisona, čímž jej označil za svého nástupce . Byl to třicetiletý 
mladý muž z  urozené rodiny, která trpěla persekucemi za  císaře Claudia 
a Nerona . Piso, jenž až doposud ničím nevynikl, byl mírný, loajální a nikdo 
z dobových autorů (dokonce ani Tacitus či Suetonius) nezpochybňoval jeho 
mravní integritu (Plutarchos 1967, II, 755; Tacitus 1976, 28–31; I, 14–17; Hen-
derson 1908, 12–13) . Piso si však nedokázal naklonit radikalizované preto-
riány a  především Galbova volba smrtelně urazila Marca Salvia Othona, 
který napomohl Galbovi k  moci a  pokládal se za  přirozeného následníka 
(Plutarchos 1967, II, 755) . Události poté nabraly rychlý spád . 15 . ledna skupi-
na pretoriánů vyhlásila Othona císařem . Když se Galba a Piso pokoušeli si-
tuaci osobně uklidnit, byli oba zabiti (Tacitus 1976, 46–47; I, 41–43) . Skončilo 
sedmiměsíční Galbovo panování, které nemilosrdný Cornelius Tacitus zhod-
notil následovně (1976, 51; I, 49): 

Takový konec stihl Servia Galbu, který v třiasedmdesáti letech věku 
přežil pět císařů za příznivých poměrů a byl šťastnější za cizí vlády 
než za své vlastní. V jeho rodině byla dávná urozenost a veliké bo-
hatství; jeho povaha stála uprostřed, neboť byla spíše bez chyb než 
ctnostná. Ke své dobré pověsti nebyl ani lhostejný, ani se jí nevych-
loubal; po cizích penězích nebažil, svými vlastními šetřil, veřejnými 

164) Dnešní Kolín nad Rýnem .
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skrblil; k přátelům a propuštěncům, když padl na dobré, byl bez výt-
ky shovívavý, byli-li však špatní, až trestuhodně nic o nich nevěděl. 
Ale sláva rodu a strach tehdejších dob byly pláštěm, aby se nena-
zývalo moudrostí, co bylo malátností. Dokud byl v plné životní síle, 
skvěl se vojenskou slávou v  Germániích. Jako prokonzul ovládal 
umírněností Afriku a již ve starším věku stejně spravedlivě Přední 
Hispánii. Zdál se větší než prostý občan, dokud byl občanem, a podle 
souhlasného mínění všech schopný vlády, kdyby nebyl vládl.

Sedmatřicetiletý Marcus Salvius Otho byl Neronovým blízkým přítelem . Kon-
troverzní císař však nalezl zalíbení v Othonově půvabné manželce Poppaey 
a nepohodlný manžel putoval (na Senekovu přímluvu) jako místodržitel do Lu-
sitanie .165 Navzdory svému bouřlivému mládí spravoval provincii umírněně 
a zdrženlivě . Podpořil Galbovy aspirace, a cítil se jím být zrazen (Suetonius 
1966, 282−283) . S Vitelliem se snažil usmířit, což Tacitus s despektem charak-
terizoval jako nemužné lichotky nabízející peníze, vliv a jedno z klidných míst, 
kterékoli si k rozmařilému životu vybere (Tacitus 1976, 67; I, 74) . Vitellius měl 
o své budoucnosti jiné představy, a tak vypukla občanská válka .

Dalmatské, panonské, moesijské a podunajské legie se vyslovily pro 
Othona, za kterým stál i Východ, Sýrie, Egypt, Kartágo a Titus Flavius Vespa-
sianus potlačující povstání v Judeji . Vitellius, jehož podporoval Západ, musel 
vše vsadit na rychlou invazi přes Alpy do Itálie (Tacitus 1976, 69−69; I, 76−77) . 
Na  Východě bylo totiž dislokováno osm legií, jejichž zapojení by výrazně 
změnilo poměr sil v jeho neprospěch . Z celkového počtu třiceti legií, které měl 
Řím k dispozici, se nakonec do války zapojilo šestnáct . Byl to střet legií z Ger-
mánie a Galie s vojskem Itálie a Podunají, přičemž každý z protivníků dispo-
noval osmi legiemi (Henderson 1908, 23−35) . Vitellius se opíral především 
o dva pobočníky, kteří měli lví podíl na jeho vyhlášení císařem, legáta v Dolní 
Germánii Fabia Valenta a hornogermánského legáta Aula Caecimu Aliena . Co-
lonia Lugdunum166 aspirující na  postavení hlavního střediska římského 
Západu horlivě podpořila Vitellia, který v ní zřídil svůj hlavní stan, zatímco 
nedaleká Colonia Vienna,167 bývalé řecké obchodní středisko, si udržovala od-
stup . Tato rivalita se v  budoucnosti projevila v  soupeření císařského kultu 
v Lugdunu a ohniska křesťanství ve Vienně (Henderson 1908, 27) . Othonovi 
velitelé byli Suetonius Paulinus, Marius Celsus, Annius Gallus a Licinius Pro-
culus (Tacitus 1976, 78; I, 89) . 

165) Dnešní Portugalsko a západní Španělsko (Suetonius 1966, 282) .

166) Dnešní Lyon .

167) Dnešní Vienne .
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Po řadě potyček se střídavými výsledky došlo 15 . dubna 69 k roz-
hodující bitvě u  Bedriaka nedaleko Cremony, v  níž Otho utrpěl porážku . 
Ačkoliv jej vojáci přesvědčovali, aby vyčkal na dunajské legie, další posily 
z Východu a pokračoval v boji, spáchal po tříměsíční vládě sebevraždu, aby 
zabránil dalšímu zbytečnému krveprolití (Plutarchos 1967, II, 768–773; Taci-
tus 1976, 109–114; II, 43–51) . Ani sarkastický Tacitus nešetřil slovy uznání 
(1976, 114; II, 50: 

Dvěma činy, jedním hanebným, druhým skvělým, si zasloužil u po-
tomstva právě tolik dobré pověsti jako špatné. Třebas bych uznal, že 
se nesrovnává s  vážností počatého díla shánět vybájené věci 
a  smyšlenkami bavit čtenáře, přece bych se neodvážil upřít víru 
obecně rozšířenému ústnímu podání. V den, kdy se bojovalo u Be-
driaka, usadil se prý – tak vypravují tamější obyvatelé – v  hojně 
navštěvovaném háji u Regia Lepida pták nevídané krásy, a potom 
se nedal ani shlukem lidí, ani hejnem kolem poletujících ptáků 
vyplašit nebo zahnat, dokud se Otho sám neusmrtil; potom pták 
zmizel z očí. A uváží-li se časové okolnosti, shodoval prý se počátek 
a konec divu se smrtí Othonovou.

Respekt k Othonově skonu vyjádřil i básník Martialis (cit . Grant 1998, 168):

Hned sem, hned tam se kloní štěstí v boji.
Zda vyhrá zpupný Otho bitvu svoji?
Dost teklo krve, válko, kletá buď!
A vlastní rukou vnořil si meč v hruď.
Snad Cato, Caesar větší byli v žití,
Však mohou v smrti Othona předčíti?

Císař Aulus Vitellius vstoupil do Říma v čele šedesátitisícové armády . Tacitus 
byl k němu nemilosrdný (1976, 120; II, 62): 

Měl hnusnou a nenasytnou touhu po hodování; z Říma a z Itálie byly 
dopravovány lahůdky za  hlučného ruchu na  silnicích od  moře 
z obou stran. Nákladnými hostinami se vyčerpali předáci měst, byla 
vysávána města sama. Vojáci pozbyli vrozené pracovitosti a udat-
nosti, neboť si zvykali prostopášnostem a pohrdali svým vůdcem. 

Suetonius si přisadil (1966, 295–296): 

Ale nejvíce ho vyznačovaly dvě vlastnosti, zhýralost a ukrutnost. Své 
hodování rozděloval pravidelně ve  tři, někdy i  ve  čtyři doby, 
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ve snídaně, obědy, večeře a pitky. Snadno stačil na všechny, protože 
soustavně užíval dávidel. Při své náklonnosti odsuzovat na  smrt 
kdekoho a  pro jakoukoli příčinu, dal rozmanitými druhy lsti 
povraždit urozené muže, své spolužáky a vrstevníky, které předtím 
všemožným lichocením přilákal bezmála k podílnictví na vládě.

Již během cesty z Lugduna do Říma se Vitellius dozvěděl, že východní legie 
uznaly jeho vládu (Tacitus 1976, 127; II, 73; Henderson 1908, 129) . Ve skuteč-
nosti však Titus Flavius Vespasianus, pověřený před několika lety Neronem 
potlačit židovskou vzpouru, jednal se správcem Sýrie Liciniem Mucianem 
a místodržitelem Egypta Tiberiem Alexandrem o přípravě na svržení Vitel-
liova režimu (Tacitus 1976, 127; II, 74) . V Alexandrii přísahaly 1 . července 
legie Vespasianovi věrnost a o dva dny později je následovalo římské vojsko 
v Judeji (Tacitus 1976, 131; II, 79) . Postupně se k nim připojily další ozbroje-
né síly na  Východě, v  Malé Asii, Řecku a  legie v  Illyrii, Moesii, Pannonii 
a Aquilei (Tacitus 1976, 133–136; II, 81–86) . Tím se oheň vzpoury znovu roz-
hořel na prahu Itálie . 

Židovská válka sice nebyla ještě dobojována a  Jeruzalém nebyl 
pokořen, ale zásluhou předchozí Neronovy mírové politiky Parthové římských 
nesnází nevyužili . Parthský panovník Vologeses naopak poskytl Vespasiano-
vi armádu čtyřiceti tisíc vynikajících jezdců (Henderson 1908, 145) . Mezi 
vůdci flaviovského tábora to byl Marcus Antonius Primus, který navrhoval 
rychlý ofenzivní postup na Řím (Tacitus, 1976, 147; III, 2) . Vespasianus však 
doporučoval válku protahovat a nepřítele vyčerpat; kontrola Egypta a moře 
měla omezit dovoz obilí do Itálie, zatímco dunajské legie posílené Mucianový-
mi jednotkami by zaujaly defenzivní postavení u Aquileie (Tacitus 1976, 151; 
III, 8) . Jak poznamenal Bernard W . Henderson, podobná strategie se hodí více 
pro obránce než pro útočníka . Fabius Maximus ji použil proti Hannibalovi, 
ale byl to ofenzivní přístup Scipiona, který vyhrál válku Římu . Periklés se 
k  ní uchýlil na  počátku peloponéské války a  selhal . Fridrich Veliký takto 
zachránil Prusko, ale za dané situace mu nic jiného nezbývalo . Alexander I . 
obdobně udolal Napoleona, ale byl to Bonaparte, kdo uskutečnil invazi, 
ostatně Itálie není Rusko . Vespasianus navíc neměl převahu na moři, a to celý 
jeho plán znehodnocovalo . Několik generací před ním Sextus Pompeius ovlá-
dal Středomoří a úspěšně blokoval italské přístavy, ale Octaviana a Agrippu to 
nezlomilo (Henderson 1908, 150–153) . Vespasianus však měl štěstí, jakého se 
vojevůdcům dostává jen zřídka, totiž že jeho generálové byli moudřejší a jeho 
pokyny ignorovali, aniž by přestali být loajální .

Marcus Antonius Primus, který nečekal na syrské legie vedené Lici-
niem Mucianem, obsadil Aquileiu a  postupoval přes Veronu směrem k  Be-
driaku (Henderson 1908, 164; Tacitus 1976, 157; III, 15) . Zde svedl 27 . října 69 
nemilosrdnou a urputnou bitvu, v níž měli nejprve navrch vitelliovci, ale na-
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konec odešli z  boje poraženi (Tacitus 1976, 157–159; III, 16–19) . Následoval 
noční střet u Cremony, který skončil za rozednění vítězstvím Flaviovců (Taci-
tus 1976, 161–164; III, 22–25) . 31 . října 69 padla Cremona a  jednotky věrné 
Vespasianovi vyrazily na Řím (Tacitus 1976, 166–169; III, 30–34) . Vespasianův 
starší bratr Flavius Sabinus, v  minulosti působil jako místodržící Moesie 
a římský praetor, žil mezitím nerušeně v Římě, kde pobýval rovněž Vespasianův 
osmnáctiletý syn Domitianus (Henderson 1908, 220) . Flavius Sabinus zahájil 
s Vitelliem jednání o příměří (Tacitus 1976, 189; III, 65) . Ačkoliv Vittelius byl 
ochoten rezignovat na vládu, jeho radikalizovaní a frustrovaní stoupenci na-
padli 18 . prosince Sabina a Domitiana, kteří se společně se svými přívrženci 
opevnili na Kapitolu (Tacitus 1976, 191–192; III, 69) . Následujícího dne byl Sa-
binus zabit a Kapitol lehl popelem (Tacitus 1976, 195; III, 72): 

To byl od založení Říma nejtruchlivější a nejhanebnější zločin, který 
stihl obec národa římského, že bez účasti vnějšího nepřítele a při mi-
losti bohů, bylo běsněním předních mužů zničeno sídlo Jova Nejvýš 
dobrotivého a  mocného, jež za  šťastných znamení založili naši 
předkové jako záruku trvání říše a jež se ani Porsenna, když se mu 
město vzdalo, ani Galové, když ho dobyli, neodvážili zneuctít.

Těmito událostmi se z občanského konfliktu stala vyhlazovací válka . Antoni-
ovo vojsko vstoupilo do Říma a svádělo nemilosrdný boj jak s Vitelliovými 
vojáky, tak s ozbrojeným davem (Tacitus 1976, 202–203; III, 82–83) . Vitellius 
se po pádu města pokusil uprchnout (Tacitus 1976, 203–204; III, 84–85), ale 
byl 21 . prosince 69 zajat a surově usmrcen luzou, která jej ještě krátce před-
tím oslavovala (Tacitus, 1976, 206; IV, 206): 

Po  zabití Vitellia spíše přestala válka, než nastal mír. Ozbrojení 
vítězové stíhali po  městě nesmiřitelnou nenávistí poražené: ulice 
byly plné mrtvol, náměstí a chrámy byly potřísněny krví, poněvadž 
stále byli lidé vražděni, jak koho náhoda přivedla do cesty. Potom, 
když přibývalo zvůle, pátrali po ukrytých a vytahovali je ven. Jestliže 
spatřili urostlé mladíky ztepilé postavy, pobíjeli je, vojáky i prosté 
občany bez rozdílu. Tato zuřivost při čerstvé ještě nenávisti se ukoji-
la krví, potom se však zvrhla v hrabivost. 

Poměry v Římě se stabilizovaly po příchodu císaře Vespasiana, kterému i Su-
etonius přiznává nejen upřímnou, ale i  úspěšnou snahu stát bezmála 
zbědovaný a  rozkymácený především upevnit, potom i  ozdobit (Suetonius 
1966, 306) . Oživil Augustovu ideu „římského míru“ a jeho impozantní chrám 
bohyni Míru v  těsné blízkosti fóra zařadil Plinius Starší mezi divy světa 
(Grant 1998, 188) .
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Občanské války v letech 68 až 69, které můžeme pokládat za úspěšné 
vzpoury provinčních armád a elit proti oslabenému centru, využila některá 
etnika nacházející se na periférii či za hranicemi Římské říše ke kořistnictví 
nebo dokonce k získání nezávislosti . Počátkem roku 69 vpadl sarmatský kmen 
Rhoxolanů do  Moesie, kterou plenil, dokud jej třetí legie nepotřela (Tacitus 
1976, 71; I, 79) . Mnohem vážnější povstání vypuklo na severozápadě impéria, 
v  oblasti Porýní a  severní Galie . Jádrem revolty byli Batavové, germánský 
kmen příbuzný s  Chatty obývající „ostrov“ (Insula Batavorum) vymezený 
dvěma rameny Rýna – řekou Lek na severu a Waal (Vahalis) na jihu (Henderson 
1908, 232) . Řím se choval k Batavům mírně; neplatili tribut a dodávali římské 
armádě tisíc jezdců a devět set pěších bojovníků (Tacitus 1976, 213; IV, 12): 

Protože nebyli vysáváni hospodářsky, což je vzácný zjev ve  spolku 
s mocnějšími, dodávali říši jen mužstvo a zbraně. Byli totiž již dlou-
ho vycvičeni ve  válkách s  Germány, později vzrostla jejich sláva 
v Británii, když tam byly přeloženy jejich kohorty, jež podle starého 
zvyku vedli nejurozenější mužové z jejich národa.

Britský historik Bernard W . Henderson píšící na počátku dvacátého století 
přirovnal vzpouru Batavů k povstání indických sipáhíů, které v roce 1857 
otřáslo britským impériem .168 Je pravdou, že obdobně jako sipáhíové tvořili 
Batavové domorodé oddíly, jež se v určitém okamžiku obrátily proti svým „ci-
vilizovaným“ pánům, kteří museli vynaložit značné úsilí, než se jim podařilo 
revoltu udusit . V obou případech nápadně kontrastovala mimořádná brutali-
ta bojů s relativně mírným průběhem následné pacifikace . Řím i Velká Britá-
nie byly sice zmíněnou krizí hluboce zasaženy, ale nikoliv nevyléčitelně; Brit-
ské impérium se udrželo v  Indii po  zmíněných událostech devadesát let, 
zatímco Římská říše vládla nad severozápadní Evropou ještě čtyři sta roků .

Iulius Civilis, spiritus agens povstání, údajně pocházel z batavské-
ho „královského rodu“ . Sloužil pětadvacet let v římské armádě . Přišel o oko, 
a s oblibou se proto srovnával s Hannibalem a Sertoriem (Tacitus 1976, 214; 
IV, 13) . Kvůli obvinění z přípravy vzpoury jej za vlády císaře Nerona nechal 
guvernér Dolní Germánie Fonteius Agrippa poslat v řetězech do Říma, ale 
Galba jej propustil na svobodu (Tacitus 1976, 214; IV, 13; Henderson 1908, 
248) . Poté se ale Civilis dostal do sporu s Vitelliem, využil konfliktu mezi Vi-
telliem a Vespasianem a prohlásil se za stoupence Flaviovců . Civilis byl v kon-
taktu s  Primem Antoniem, který jej vyzval, aby pod záminkou povstání 
zadržel Vitelliovy legie v Germánii . Guvernér Horní Germánie Hordeonius 

168)  Bylo to skutečné indické povstání římských dějin: It was truly the ‘Indian Mutiny’ of Roman 

history (Henderson 1908, 237) .
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Flaccus jej navíc pověřil střežit levý břeh Rýna (Tacitus 1976, 214; IV, 13; Hen-
derson 1908, 248) . Civilis však využil občanské války pro rozpoutání svého 
vlastního osvobozeneckého boje . Teprve když jej po vítězné bitvě u Cremony 
v listopadu 69 Primus Antonius požádal, aby složil zbraně, odkryl Civilis kar-
ty (Henderson 1908, 249) . Nejprve v  posvátném háji strhl svou výřečností 
batavské kmenové předáky, a poté poslal vyslance k sousedním Canninefatům . 
Sestavil vojsko z Batavů, Canninefatů a Frísiů, pobil několik římských ko-
hort, vyhnal Římany z  „ostrova“ Batavů a  zmocnil se loďstva čítajícího 
čtyřiadvacet plavidel . Civilis byl vynikající řečník a neustále plamenně hlá-
sal konec římské hegemonie (Tacitus, 1976, 215–218; IV, 15−17): 

V první bitvě byli Římané na hlavu poraženi. Což teprve, setřese-li 
jho celá Galie? Kolik vojska ještě zbývá v Itálii? Krví provincií jsou 
zdolávány provincie. Ať nemyslí na vojsko Vindikovo; batavskou jíz-
dou byli ušlapáni Aeduové a  Arvernové; mezi Verginiovými po-
mocnými sbory byli Belgové, a uvažuje-li se správně, Galie podlehla 
vlastními brannými silami. Ať otročí Sýrie, Malá Asie a na krále zvy-
klý Východ; v Galii žije dosud mnoho těch, kteří se narodili před po-
platností. Vskutku teprve nedávno byla porážkou Quinctilia Vara 
vypovězena z Germánie poroba, a to nebyl vyzván k válce císař Vitel-
lius, nýbrž Caesar Augustus. Smysl pro svobodu byl přírodou dán 
i  němým tvorům, mužnost je výhradní předností lidí; bohové 
pomáhají statečnějším. Proto ať ničím nezaměstnaní napadnou 
zaneprázdněné, svěží unavené. Zatímco jedni přejí Vespasianovi, 
druzí Vitelliovi, oni mají volné pole proti jednomu i druhému.

Jaká byla v  této osudové chvíli síla římské armády na Rýně? Z původních 
osmi legií dislokovaných v Horní a Dolní Germánii přemístil císař Claudius 
jednu legii na Britské ostrovy . V létě roku 69 odvedl Vitellius sto tisíc mužů 
od Rýna do Itálie, aby bojovali s Othonem a poté s Flaviovci . Rýnská armáda 
byla sice doplněna, ale rekruti pocházeli především z místních germánských 
a galských kmenů, jejichž spolehlivost byla – jak se záhy ukázalo – nanejvýš 
pochybná (Henderson 1908, 252–253) . Hlavní římská pevnost v Dolní Germá-
nii byla Castra Vetera, v níž se v roce 69 nacházela Pátá legie Alaudae a Pat-
náctá legie Primigenia pod vedením legáta Munia Luperca . Většina mužů 
z Páté legie a menší část z Patnácté legie byla však odvelena do Itálie; celkově 
tak střežilo tábor stěží pět tisíc mužů, což odpovídalo síle jedné legie (Hen-
derson 1908, 252–253; Tacitus 1976, 222; IV, 22) . Přibližně padesát kilometrů 
proti proudu Rýna leželo Novaesium169 s Šestnáctou legií o čtyřech tisících 

169) Dnešní Neuss .
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mužích . V kolonii Agrippinině nebyla v této době žádná legie a v táboře Bon-
na přebývala První legie se třemi tisíci ozbrojenci . Čtvrtá legie Macedonica 
a Dvacátá druhá legie Primigenia vedená zkušeným legátem Dilliem Vocu-
lou byly ubytovány v hornorýnském táboře Moguntiacum a mohly dispono-
vat zhruba šesti tisíci vojáky . Znamená to, že v okamžiku, kdy Civilis vyhlásil 
válku Římu, bylo mu na Rýně připraveno čelit přibližně osmnáct tisíc legio-
nářů, oslabených morálně i materiálně . Pomocné sbory byly sestaveny z pří-
slušníků nejrůznějších kmenů, Batavů, Cannenefatů, Tungrů, Ubiů, Belgů, 
Nerviů, Nemetů, Raetů nebo Vindeliků (Henderson 1908, 254−256) . Zdaleka 
nejlepšími pomocnými jednotkami bylo osm batavských kohort, které byly 
přičleněny ke Čtrnácté legii . Sloužily na Britských ostrovech, a poté je Vitelli-
us odvedl do Itálie, kde byly umístěny ve městě Augusta Taurinorum .170 Kvů-
li zjevné nespolehlivosti se Vitellius rozhodl poslat je zpátky do Germánie, 
kde se vzápětí přidaly k Civilovi (Henderson 1908, 257–258) . 

Místodržící Flaccus Hordeonius pověřil legáta Munia Luperca, aby 
s dvěma legiemi a pomocnými sbory vyrazil proti vzbouřencům . Batavská 
jízda však přešla k nepříteli a pouze nedisciplinovanost Germánů umožnila 
Lupercovi a jeho mužům uniknout zničení a stáhnout se do Castrae Vestrae . 
Následovala takřka hromadná dezerce pomocných sborů ve všech porýnských 
leženích, které Flaccus Hordeonius nedokázal účinně čelit (Tacitus, 1976, 
218–220; IV, 18−19) . Civilis, jenž si uvědomoval obrovskou sílu impéria, se 
nadále pokoušel hrát dvojí hru a vyzval dvě legie uzavřené v Castrae Vestrae, 
aby přísahaly věrnost Vespasianovi (Tacitus 1976, 221; IV, 21) . Dostalo se mu 
velmi římské odpovědi, totiž že nepotřebují rady ani zrádců, ani nepřátel, že 
mají císaře Vitellia, jemuž zachovají věrnost a  za  něhož budou bojovat až 
do  posledního dechu; proto ať si batavský zběh nehraje na  rozhodčího 
o římském státu, ale ať očekává zasloužené tresty za svůj zločin (Tacitus 1976, 
221; IV, 21) . Následovalo strastiplné obléhání Castrae Vestrae, pevnosti, 
do níž se uchýlilo množství civilistů z širokého okolí . Castra Vestra nebyla 
původně stavěna pro obranu, nýbrž naopak jako základna pro římskou ofen-
zívu proti Germánii (Tacitus 1976, 222; IV, 23) .

Úkolem vyprostit Castrae Vestrae z  germánského sevření byl 
pověřen Dillius Vocula, legát Dvacáté druhé legie (Tacitus 1976, 223; IV, 24) . 
Vocula, v čele Čtvrté a Dvacáté druhé legie, dorazil podél Rýna do Bonny, 
aniž by se setkal s odporem . Zde se k němu připojila První legie (Henderson 
1908, 268) a v Novaesiu jej posílila Šestnáctá legie, které velel Herennius 
Gallus . Římská armáda se zastavila v Geldubě, malé pevnosti střežící Rýn 
přibližně pětatřicet kilometrů od Castrae Vestrae (Tacitus 1976, 225; IV, 26) . 
Mezitím dorazila zpráva o  Vitelliově smrti a  nástupu Vespasiana, jehož 

170) Dnešní Turín .
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rýnské legie uznaly za legitimního vladaře (Henderson 1908, 273) . Tato in-
formace byla pro jednání aktérů již zcela irelevantní . Nyní stáli s odkry-
tým hledím Germáni a  jejich galští spojenci proti celému Římu . Civilis, 
kterému se stále nedařilo zlomit odpor obránců Castrae Vestrae, vyslal část 
svých sil proti Voculovým legiím (Tacitus 1976, 229; IV, 33) . Římský legát 
svého protivníka očividně podcenil . Batavům se podařilo Římany překvapit, 
když pronikli do tábora, kde pobíjeli zaskočené legionáře . Před naprostou 
zkázou zachránil Voculovu armádu příchod hispánských kohort Vasconů, 
které napadly nepřítele zezadu a způsobily v jeho řadách paniku (Tacitus 
1976, 229; IV, 33) .

Dillius Vocula nyní již neváhal a před hradbami obležené Castrae 
Vestrae svedl s Civilem bitvu, v níž dosáhl vítězství (Tacitus 1976, 230–231; IV, 
34) . Pevnost byla vysvobozena . Další Voculovo počínání však bylo ze strate-
gického hlediska diskutabilní . Mohl odeslat všechny civilisty do  bezpečí 
v Novaesiu a vytvořit se všemi svými dostupnými silami v Castrae Vestrae 
mohutnou základnu, z níž by pokračoval v ofenzívě proti povstalcům, kteří 
právě utrpěli vážnou porážku . Bernard W . Henderson, který měl při líčení 
války v  Germánii stále na  paměti povstání sipáhíů, v  této souvislosti 
připomněl, že když generál Havelock prorazil obležení Lakhnaú a nedokázal 
udržet plynulost zásobování, připojil se k  obléhaným a  čekal na  další 
vyprošťovací armádu v čele s Colinem Campbellem (Henderson 1908, 282) . 
Vocula, který nemohl počítat s příchodem dalších legií, mohl dát přednost 
opatrnějšímu přístupu, zcela zničit pevnost, aby byla pro Batavy nepoužitelná, 
a stáhnout všechny legie do Moguntiaka . 

Tacitus ostře kritizoval Voculu za  váhavost . Nedocenil 
pravděpodobně, jak vážné problémy měli Římané se zásobovacími liniemi 
(i když se o nich sám zmiňuje), protože Rýn byl hluboko proti proudu prak-
ticky v rukách nepřítele (Tacitus 1976, 231; IV, 34−35; Henderson 1908, 277–
278) . Legionáři byli rovněž příliš vyčerpáni a oslabeni, než aby mohli vést 
další boje v obtížném bažinatém terénu severní Germánie (Henderson 1908, 
279) . Namísto toho Vocula ponechal v  Castrae Vestrae menší posádku 
tvořenou muži ze Čtvrté legie a se zbytkem armády ustoupil do Novaesia . To 
umožnilo Civilovi, aby opět převzal iniciativu, znovu oblehl Castrae Vestrae, 
dobyl Geldubu a nedaleko od Novaesia vybojoval úspěšnou jezdeckou bitvu 
(Tacitus 1976, 231–232; IV, 36) . 

Voculovo údajné zaváhání mělo osudové následky . Mnozí vojáci 
podporující dříve Vitellia dali přednost Batavům před Vespasianem (Tacitus 
1976, 245; IV, 54) . Horní Porýní včetně Moguntiaka ohrožovali Chattové, Usi-
pové a Mattiakové (Henderson 1908, 284) . Galové zaznamenali římskou sla-
bost a začali se bouřit . Druidové hlásali, že požár Kapitolu předznamenává 
konec římské nadvlády . Rozšířily se zvěsti, že Sarmaté a Dákové vpadli do Pa-
nonie a Moesie (Tacitus 1976, 245; IV, 54) . Římské ozbrojené síly byly v rozk-
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ladu . Guvernér Flaccus byl zabit vlastními muži, požadujícími výplatu žoldu, 
a Vocula unikl jen v přestrojení za otroka (Tacitus 1976, 232; IV, 36) .

Důležitou psychologickou podporu povstání poskytla jistá Veleda, 
kněžka, díky níž můžeme pokládat batavskou vzpouru za typické revitalizační 
hnutí, podobné tanci duchů mezi severoamerickými indiány nebo kultu car-
go v Tichomoří (Tacitus 1976, 251; IV, 61): 

Tato dívka z kmene Bructerů vládla daleko široko podle starého ger-
mánského zvyku, podle něhož oni pokládají přemnohé ženy 
za věštkyně a při vzrůstající pověrčivosti za bohyně. A tehdy vzrostla 
vážnost Veledy, neboť předpověděla Germánům štěstí a zkázu legií.

V kolonii Agrippinině proběhla v jednom domě konspirativní schůzka, které 
se účastnili významní galští předáci Iulius Classicus, Iulius Tutor a  Iulius 
Sabinus171 a další představitelé Ubiů, Tungrů, Treverů a Lingonů . Classicus 
byl velitelem treverské jízdy, který pocházel z urozeného „královského“ rodu . 
Iulius Sabinus z kmene Lingonů o sobě tvrdil, že je pravnukem Gaia Iulia 
Caesara . Přítomní se dohodli, že obsadí alpské průsmyky a znemožní tak pří-
sun čerstvých římských posil (Tacitus 1976, 246; IV, 55) . Znamenalo to, že 
Římané se na své galské spojence již nemohli spolehnout .

Vocula, jakmile se dozvěděl o Classikově a Tutorově neloajalitě, dospěl 
k názoru, že je třeba zvolit tvrdší přístup (Tacitus 1976, 247–248; IV, 57): 

Povaha Galů byla lépe známa zbožněnému Iuliovi a zbožněnému Au-
gustovi; ale Galba se svým snížením poplatků vzbudil u  nich 
nepřátelské smýšlení. Nyní jsou nepřáteli, protože poroba je mírná; 
až budou oloupeni a obráni, budou přáteli. 

Když se nicméně Dillius Vocula utábořil v Novaesiu, zjistil, že římští vojáci 
přecházejí hromadně za úplatu na stranu povstalců . Tato skutečnost, která 
neměla v římských dějinách obdoby, jím otřásla (Tacitus 1976, 249; IV, 58): 

Jen ať se nerozhlásí po celém světě ta hrůzná zpráva, že ve vašem 
doprovodu Civilis a Classicus napadnou Itálii! Nebo snad, povedou-
li vás Germáni a  Galové až k  hradbám Říma, začnete válku proti 
vlasti? Člověk se děsí při představě tak hanebného činu. Treverskému 
Tutorovi budou stát stráže k poctě? Znamení k boji dá Batav? A vy 
doplníte zástupy Germánů? Jaký pak bude konec zločinu, až římské 
legie vytáhnou proti vám k  boji? Jako zběhové ze zběhů, zrádci ze 

171) Je pozoruhodné, jak rozšířené bylo v Galii jméno Iulius .
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zrádců, odporní bohům budete tápat mezi novou a starou přísahou? 
Tebe, Jove, Nejvýš mocný a dobrotivý, kterého jsme po 820 let slavili 
v tolika triumfech, tebe, Quirine, otče města Říma, vroucně prosím: 
Jestliže vám nezáleželo na tom, aby za mého velení byl tento tábor 
zachován neporušený a  neposkvrněný, přece aspoň nedopusťte, 
aby byl znesvěcen a  zhanoben od  Tutora a  Classika, římským 
vojákům dejte buď bezúhonnost, nebo brzkou lítost bez provinění.

Poté Vocula, který odmítl uprchnout, pomýšlel na sebevraždu, ale Classicus 
byl rychlejší . Poslal dezertéra Aemilia Longina, aby ukončil Voculův život 
(Tacitus 1976, 249; IV, 59) . Theodor Mommsen poznamenal, že bitvy u Can-
nae, Carrhae nebo v Teutoburském lese byly slavnými kapitolami v dějinách 
Říma ve  srovnání s  hanebností, k  níž došlo v  Novaesiu (Henderson 1908, 
288) . Iulius Classicus si nasadil odznaky římského vrchního velitele a všichni, 
kdo tu byli, přísahali pro vládu Galie (Tacitus 1976, 249–250; IV, 59) . Zrodila 
se myšlenka galského impéria (Imperium Galliarum), které by se stalo riva-
lem a možná nástupcem Římské říše . 

Z dnešního hlediska vidíme, že zde nastal dalekosáhlý historický 
předěl . Až dosud vystupovali Římané jako příslušníci středomořské civili-
zace, kterou se snažili přenést do barbarského evropského vnitrozemí . Když 
Gaius Marius bojoval s Kimbry a Teutony nebo Gaius Iulius Caesar s galskými 
a  barbarskými kmeny, připomínal generály britských červenokabátníků 
zápasících s náčelníkem Otawů Pontiakem nebo zulským pohlavárem Cetva-
jem . Arminius nebo Marobud prošli již určitým procesem romanizace, ale 
jejich cílem bylo osvobození či uhájení nezávislosti svého lidu na  římské 
moci . Čtyři Iuliové, Civilis, Classicus, Tutor a Sabinus, se dostali ještě o stupeň 
dál . Byli nejen romanizováni, ale osvojili si i koncept „imperiálního panství“, 
prostředek jejich rivality s Římem . Vocula byl zděšen a morálně znechucen 
vizí římských občanů, kterým velí Germáni; od čtvrtého století po Kristu už 
to byla běžná realita . Poprvé se v severozápadní Evropě zrodilo ambiciózní 
mocenské ohnisko, které vyzvalo na souboj Itálii; poprvé stáli Germáni proti 
Římanům jako podílníci na obdobném kulturním substrátu, i když do zrodu 
Francké říše a pozdějšímu přenosu těžiště ekonomické aktivity a moci bylo 
ještě hodně daleko . Batavské povstání bylo prvním nesmělým zábleskem hi-
storické možnosti, která se realizovala až po několika staletích .

Tutor, který se snažil za Classicem nijak nezaostat, zavázal přísahou 
vojáky v kolonii Agrippinině a Mogontiaku, kterých se bez obtíží zmocnil 
(Tacitus 1976, 250; IV, 59) . Iulius Sabinus nechal strhnout všechny památní-
ky se smlouvami s Římem a dal se pozdravit jako Caesar (Tacitus 1976, 255; 
IV, 67) . Castra Vestra kapitulovala . Obránci, kteří byli nuceni složit přísahu 
Galii a jimž Civilis přislíbil svobodný odchod, byli nedaleko od pevnosti po-
biti nebo upáleni v ležení (Tacitus 1976, 250–251; IV, 60) . Zajatý legát Čtvrté 
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legie Munius Lupercus byl poslán jako dar Veledě, ale cestou jej usmrtili (Ta-
citus 1976, 251; IV, 60) . To byl konec římské Germánie, místní legionáři byli 
mrtví, zajatí nebo přešli k nepříteli . Civilis a jeho galští spojenci triumfovali . 
Jak napsal Theodor Mommsen, celá pyšná rýnská armáda, první armáda 
impéria, se vzdala svým vlastním pomocným sborům. Řím kapituloval před 
Galií (cit . Henderson 1908, 290) .

V Itálii mezitím skončila občanská válka vítězstvím Flaviovců a Mu-
cianus vládl v  Římě jako regent do  příchodu Vespasiána z  Východu . Pro 
potlačení vzpoury v Germánii bylo vyčleněno osm legií: V Itálii Osmá legie Au-
gusta, Jedenáctá legie Claudia, Sedmá legie Claudia, Druhá legie Adiutrix 
a Dvacátá první legie Rapax; z Británie byla odeslána Čtrnáctá legie a z Hispá-
nie První legie Adiutrix a Šestá legie Victrix . Velitel flaviovské jízdy Petilius 
Cerialis byl pověřen operacemi v Dolní Germánii; Annius Gallus v Horní Ger-
mánii (Tacitus 1976, 256; IV, 68; Henderson 1908, 292) . Zatímco se Římané 
připravovali k odvetě, germánští a galští vzbouřenci trpěli nejednotností a na-
prostou nekoordinovaností . Ukázalo se, že Galské impérium je chiméra vyvo-
laná nereálnými ambicemi a provinční snahou imitovat Řím . Jakmile se mno-
zí galští předáci mezi řekami Marnou a Aisne doslechli o blížícím se římském 
vojsku, svolali sněm, který se vyslovil pro mír (Henderson 1908, 294) .

Iulius Tutor, který se postavil v čele Treverů u řeky Navy172 poblíž 
Bingia173 pomocným kohortám Sextilia Felixe doprovázejícím Jednadvacátou 
legii, byl poražen (Tacitus 1976, 258; IV, 70) . Mezitím Petilius Cerialis dorazil 
do Mogontiaka, kde rozpustil všechny galské pomocné oddíly (Tacitus 1976, 
259; IV, 71) . Toto gesto demonstrovalo sílu a sebevědomí Říma a současně paci-
fikovalo Galy, kterým se navrátili domů jejich mladí muži . Cerialis poté zahájil 
tažení proti Treverům v údolí Mosely a obsadil město Colonia Augusta Trever-
orum (Tacitus 1976, 259–260; IV, 71–72) . Svolal shromáždění Treverů a Lingonů 
a podle Tacita k nim takto promluvil (Tacitus 1976, 261–262; IV, 73–74): 

Já jsem nikdy nepěstoval výmluvnost, a statečnost národa římského 
jsem dokázal zbraněmi. Ale protože u vás platí nejvíce slova a do-
bro a zlo se neposuzuje podle své podstaty, nýbrž podle řečí buřičů, 
rozhodl jsem se promluvit několik slov, jež vyslechnout by bylo asi 
pro vás prospěšnější než pro mne je povědět. Do země vaší a ostat-
ních Galů vstoupili římští vojevůdcové a císařové nikoli ze zištnosti, 
nýbrž proto, že se jich dovolávali vaši předkové, jež mořily sváry až 
do  zničení, a  na  pomoc povolaní Germáni uložili otroctví stejně 
svým spojencům jako svým nepřátelům. V kolika bitvách jsme bojo-

172) Dnešní Nahe .

173) Dnešní Bingen .
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vali proti Kimbrům a  Teutonům, s  jak velikými útrapami našich 
vojsk nebo s  jakým výsledkem jsme vedli germánské války, je 
dostatečně známo. A  neusadili jsme se proto na  Rýně, abychom 
chránili Itálii, nýbrž aby se už žádný jiný Ariovistus nezmocnil 
královské vlády nad Galií. Nebo snad myslíte, že jste milejší Civilovi 
a Batavům a zarýnským národům, než jejich předkům byli vaši ot-
cové a  dědové? Táž příčina pudila vždycky Germány přecházet 
do Galie, totiž chtivost, lakota a touha změnit sídlo, aby opustili své 
bažiny a pustiny a aby zabrali tuto velmi úrodnou půdu i vás samé. 
Ostatně svoboda a podobná zvučná jména slouží jim za záminku, 
a ještě nikdo netoužil po zotročení jiných a svém vlastním panství, 
aby neužíval právě těchto výrazů. Krutovlády a války byly v Galii 
vždycky, dokud jste nepřešli do naší pravomoci. My, ačkoli jsme byli 
tolikrát drážděni, uložili jsme vám jen tolik, čím bychom zachovali 
mír; neboť ani klid mezi národy nelze udržet bez branné moci, ani 
brannou moc bez žoldu, ani žold bez daní; ostatní máte s  námi 
společné. Vy sami velmi často velíte našim legiím, vy sami řídíte 
tyto i  jiné provincie; nic není odděleno nebo uzavřeno. Z  vynika-
jících císařů máte stejnou měrou prospěch, třebaže žijete daleko 
od nich; krutí doléhají na nejbližší. Snášejte rozmařilost nebo lako-
tu vládnoucích tak jako neúrodu nebo přílišné deště a  ostatní 
přírodní pohromy. Neřesti budou, dokud budou lidé, ale netrvají 
stále a bývají vyvažovány příchodem lepších časů; ledaže snad vy 
za kralování Tutora a Classica doufáte v mírnější vládu, nebo dají-
li se za menší daně než nyní pořídit vojska, aby zadržela Germány 
a Britanny. Neboť kdyby byli vyhnáni Římané, a tomu kéž bohové 
zabrání, co jiného by nastalo, než války všech národů mezi sebou? 
Štěstím a ukázněným řádem trvajícím osm set let se upevnilo toto 
státní ústrojí, které nelze podvrátit bez záhuby podvratitelů. Ale vy 
jste v největším nebezpečí, neboť máte v rukou zlato a bohatství, kte-
ré jsou hlavními příčinami válek. Proto milujte a  chraňte si mír 
a město, jež máme týmž právem, poražení i vítězové. Nechť jsou vám 
výstrahou zkušenosti obojího postavení, abyste raději nechtěli vz-
dor se záhubou než poslušnost s bezpečím.

Petilius Cerialis musel záhy čelit soustředěnému nočnímu útoku Batavů, 
Ubiů, Lingonů, Bructerů a Tencterů, kteří nechtěli čekat, až budou římské 
legie v plné síle . Římané byli překvapeni, nepřítel pronikl do tábora a jízda 
byla rozprášena . Naštěstí se Cerialis energicky ujal velení, nápor nediscipli-
novaného protivníka odrazil a zmocnil se dokonce jeho ležení (Tacitus 1976, 
264–265; IV, 77–78) . Poté vyrazil podél toku Rýna směrem k městu Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium, jejíž germánští obyvatelé se sami přejmenovali 
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na Agrippiňany; ze všech Germánů byli nejvíce romanizováni a zachovávali 
loajalitu vůči Římu (Tacitus 1976, 265–266; IV, 79) . 

Agrippiňané využili vhodné příležitosti, povraždili všechny Civilovy 
stoupence a nyní se právem obávali odplaty (Tacitus 1976, 265; IV, 79) . Zatímco 
se Cerialis, poté, co se jeho síly příchodem Druhé Adiutrix, Šesté Victrix 
a Čtrnácté legie z Británie zdvojnásobily, usadil v kolonii Agrippinině, jeho pro-
tivník Civilis zřídil svůj stan v  Castrae Vestrae (Henderson 1908, 282–283) . 
Římanům se tak podařilo izolovat a pacifikovat Galii a zatlačit Batavy a jejich 
spojence zpátky do severní Germánie . U Castrae Vestrae byla v bažinatém teré-
nu svedena bitva, během níž se po počátečním úspěchu Germánů válečné štěstí 
přiklonilo na stranu Říma (Tacitus 1976, 281–284; V, 14–18) . 

Naneštěstí římská flotila, která měla na Rýně poražené Germány 
odříznout, nedorazila včas a Civilovi se podařilo bez větších ztrát ustoupit 
na „ostrov Batavů“, kde se k němu připojili Chaukové (Tacitus 1976, 284; V, 
18) . Nastoupila zima a obě nepřátelská vojska trpěla deštěm, chladem a nedo-
statkem potravy . Cerialis nakonec po řadě menších srážek nabídl Germánům 
mírové jednání; Civilis a  další vůdci vzpoury měli získat milost . Samotní 
Batavové byli unaveni válkou a  mnozí z  nich poukazovali na  úděl Raetů, 
Noriků a  jiných spojenců Říma, kterým se neukládají poplatky, nýbrž 
statečnost a muži. To je svobodě nejblíže, a kdyby byla nutná volba pánů, s větší 
ctí se dají snést římští císařové než germánské ženy (Tacitus 1976, 289; V, 25) .

Petilius Cerialis a Iulius Civilis se osobně setkali na troskách mo-
stu přes řeku Nabalii a dohodli podmínky složení zbraní (Tacitus 1976, 289; 
V, 26) . Batavové a Canninefatové nemuseli platit tribut, ale pouze poskytova-
li (jak byli zvyklí) muže do  římských pomocných sborů . Věštkyně Veleda, 
která svými emocionálně vypjatými proroctvími rozněcovala protiřímskou 
vzpouru, byla zadržena a poslána do Říma, ale poté – jak se zdá – ušetřena . 
Další osudy Civila, Classica a Tutora nejsou známy . Lingonský předák Iulius 
Sabinus se skrýval devět let se svojí manželkou a dětmi v tajné jeskyni . Poté 
se objevil na  veřejnosti a  požádal císaře Vespasiana o  milost . Nebyla mu 
udělena a  Iulius Sabinus byl jako jediný z  vůdců povstání popraven . Jeho 
hříchem nebyl vzdor vůči Římu . To se dalo prominout či zapomenout . Sabi-
nus se ale prohlásil za Caesara, a to byl čin, kdy impérium neznalo slitování 
(Henderson 1908, 315−318) . 

Civilis se mnohem později stal obdobně jako Arminius symbolem 
raného nacionalismu – nizozemským národním hrdinou . Rembrandt 
vytvořil jeho obraz pro budovu amsterdamské radnice (Fox 2006, 543) . Byl to 
zjevný anachronismus; batavský předák neměl se sebevědomým národem 
obchodníků z Antverp a Amsterdamu nic společného . Přesto cítíme v opako-
vaných snahách o  vytvoření či přenesení mocenského těžiště Evropy 
k dolnímu toku Rýna, oblasti z přírodního hlediska zdánlivě velmi nevhod-
né k  budování rozvinuté civilizace, něco více než souhru nahodilostí . Po-
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malý posun civilizačního centra z Egejské oblasti přes Apeninský poloostrov 
do Horního a nakonec Dolního Porýní a přilehlých oblastí představuje dlou-
hodobý proces západních dějin . 

Civilis byl pouze epizodickou postavou v boji germánského Severu 
s latinským Jihem, který tak rozněcuje západní imaginaci . Romantici mohli 
v  jeho vystoupení zahlédnout výraz své skryté touhy: Zrod germánského 
středověku v době, kdy ještě nemohl být kontaminován vlivem křesťanství . 
Veleda však podlehla a s ní i naděje na triumf germánského pohanství nad 
Evangeliem . 

Po  potlačení germánské a  židovské vzpoury bylo třeba posílit 
především dunajské hranice, protože kromě Dáků a Sarmatů se množily in-
cidenty s Markomany (Hardy 1887, 645) . V opevněných táborech Carnuntum, 
Vindobona, Brigetio, Viminacium, Singidunum a  Durostornum bylo 
umístěno celkem sedm legií .174 Na Britských ostrovech udržovalo impérium 
za Flaviovců čtyři legie, na Rýně osm legií, na Dunaji sedm legií, na Východě 
(Kappadokie, Sýrie a Judea) šest legií, v Hispánii a Egyptě po dvou legiích 
a v provincii Africa jednu legii . Domitian posunul hranici za Rýn až do údolí 
Neckaru . Anexe území Decumates Agri za Trajána strategicky spojila Porýní 
s Podunajím . Decebalův vpád do Moesie v roce 86 byl odražen a dácký panov-
ník poražen a učiněn římským vazalem . Trajánus, jehož vláda se vyznačovala 
značnou asertivitou v podunajském prostoru, přeměnil Dácii v římskou pro-
vincii . Tento císař se však rovněž silně angažoval na Východě, kde okupoval 
Arménii a na úkor Parthské říše zřídil pomocí devíti legií dvě nové provin-
cie – Mesopotámii a Asýrii (Hardy 1887, 646−650) .

Ve  druhém století po  Kristu se těžiště římské vojenské moci 
přesunulo z Porýní do Podunají, přičemž – jak zdůraznil Theodor Momm-
sen – tato změna přispěla v rámci říše k výraznému vzestupu významu Ilyrů, 
mezi nimiž se rekrutovalo množství legionářů (Hardy 1887, 651) . Od Hadriáno-
vy války s Dáky vládl až do roku 168 po Kristu podél Dunaje mír . Poté početné 
kmeny Markomanů, Kvádů a  Jazygů pustošily Noricum, Rhaetii, Panonii 
a Dácii a přes Julské Alpy pronikly dokonce až do severní Itálie (Hardy 1887, 
652; Ammianus Marcellinus 2002, 593; XXIX, 6) . Marcu Aureliovi se postupně 
podařilo vytlačit útočníky z římského území . Císařův záměr završit Trajáno-
vy strategické ambice na středním Dunaji založením provincií Marcoman-
nia a  Sarmatia však ukončila jeho smrt (Hardy 1887, 653; Pitt 1989, 49) . 
Rovněž na Východě Marcus Aurelius navázal na Trajánovu expanzionistic- 
kou politiku, porazil po urputných bojích Parthy a ovládl Arménii . V jejich 
šlépějích se vydal i  Septimius Severus, a  to jak v  Arménii a  Parthii, tak 

174)  Sedmá Claudia; pátá Macedonia; čtvrtá Flavia Felix; první Italica; třináctá Gemina; pat-

náctá Apollinaris; pátá Alauda (Hardy 1887, 645) .
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na dolním toku Dunaje (Hardy 1887, 653−655) . Podařilo se mu zřídit dvě nové 
východní provincie: Osrhoene a Mezopotámii . 

Těžká porážka, kterou zasadil Severus Parthům v průběhu svého 
tažení v letech 197 až 199, kdy se zmocnil Ktésifóntu, východní velmoc nato-
lik destabilizoval, že v historicky krátké době došlo na Blízkém východě k zá-
sadním změnám geopolitických poměrů . Tato transformace měla drama-
tické důsledky i pro samotnou Římskou říši (Grant 1999, 304) .

Septimus Severus zemřel v roce 211 v Eburacu175 během expedice 
proti Piktům, kteří vytlačili Římany jižně od  Antoninova valu . Jeho smrt 
předznamenala období nestability, které se stalo římskému impériu téměř 
osudným . Mezi lety 218 až 268 povstalo až padesát usurpátorů a ze sedmad-
vaceti císařů třetího století jich bylo sedmnáct zavražděno a dva přinuceni 
spáchat sebevraždu (Grant 1999, 304–309) . Hlavní politickou silou při volbě 
nového panovníka se stala armáda, přičemž docházelo k soupeření mezi do-
minantními dunajskými a slabšími rýnskými a východními legiemi .

1.8. Perský stín: Sásánovská revoluce

Krize vlády parthských Arsakovců, kteří byli od porážky Seleukovců v letech 
138 až 129 před Kristem vládnoucí orientální dynastií, dodala sebevědomí 
místním knížatům a vládcům, z nichž někteří se dovolávali achaimenovské 
tradice či dokonce pokrevní přízně . Jejich životní styl, lokální autorita, způ-
sob obživy a vztah k ústřední moci v mnohém připomínal západní středově-
ký feudalismus a vzbuzoval zájem rasových germanistů devatenáctého a dva-
cátého století . 

Francouzský romantický vizionář Arthur Gobineau dával navzdo-
ry filhelénství přednost „árijským“ Peršanům před „smíšenými“ Řeky, jejichž 
vítězství u  Marathónu litoval (Gobineau 1967, 468–469) . Gobineau odmítl 
chápat zápas mezi Řeky a Peršany jako epochální střet mezi svobodou a ori-
entální despocií, bez něhož by se nezrodila západní civilizace . Peršané, poli-
ticky mnohem zralejší a moudřejší než Řekové, poskytovali uprchlíkům před 
řeckou demokracií a  patriotismem velkorysou ochranu . Řada řeckých 
vojevůdců, myslitelů, státníků a umělců, kteří se ve své vlasti ocitli v nemilo-
sti, se často přesvědčila o výhodách perské tolerance a pohostinnosti: Rozum-
ná, schopná a pevná vláda asijská zachovala více arijských ctností nežli vlády 
měst jihořeckých (Gobineau 1942, II, 47) . Arthur Gobineau označoval Peršany 
za příslušníky „zoroastrovských národů“ náležející k putujícím Árijcům, kte-
ré si zachovaly původní rasovou čistotu . Při vstupu do severní Indie se však 

175) Dnešní York .



129

odmítly připojit k sociální hierarchii bráhmanismu, jehož smysl nechápaly, 
a obrátily se proto k západu (Gobineau 1942, I, 289–290) . Pod jmény Baktrů, 
Médů a  Peršanů – prodchnuty duchem svobody – postupně ovládly Blízký 
východ a na  troskách místních degenerovaných hamitských a  semitských 
státních útvarů vybudovaly vznešenou árijskou civilizaci (Gobineau 1942, I, 
382–383) . Usilovaly o to, aby se každému dostalo spravedlnosti a aby veřejné 
ohavnosti přestaly. Od té doby ubývá grandiosnosti a všecko tíhne k jakési po-
sitivnosti. Správně řečeno, politika se dělá zdravým rozumem a  po  straně 
a  trochu i  nad hlučícími vášněmi (Gobineau 1942, I, 388) . Peršané nebyli 
na rozdíl od Hamitů a Semitů smíšeni s příslušníky černé rasy, kteří jsou 
nositeli symbolické tvořivosti a  nespoutané imaginace . Výsledkem byla 
věcná, střízlivá a blahobytná společnost bez uměleckého vzmachu .

Jistý vlivný pohlavár Sásán, představený Anáhitina chrámu, měl 
syna Pápaka, který se stal pánem území kolem města Chíru ve Fársu (Klíma 
1977, 134–135) . Zmíněný rod se označoval za  potomky velkých perských 
panovníků Xerxa a Dáreia a  jeho příslušníci vystupovali jako Fratadarové – 
„Strážci svatého ohně víry v Ahura Mazdu“ . Jejich nejvýznamnější svatyně se 
nacházela nedaleko od  pohřebiště králů achaimenovské dynastie (Kienitz 
1991, 219) . Pápakovi synové Ardašír a Šápúr rozšiřovali své klienty, vliv a území 
a dostali se zákonitě do konfliktu s parthským králem Ardavánem . Rozhod-
nutí padlo 28 . dubna 224176 v  bitvě na  planině Óhrmazdakán . Ardaván byl 
poražen a zabit a Ardašír byl prohlášen „králem králů (Klíma 1977, 137) .

Ardašírovi a jeho nástupcům se podařilo vytvořit vysoce centrali-
zovaný stát plně využívající ekonomický, přírodní, obchodní a lidský poten-
ciál rozsáhlé oblasti a aspirující na obnovení původní achaimenovské mon-
archie . Silnou oporu poskytl sásánovským panovníkům zoroastrismus, 
který se stal státním náboženstvím zaštítěným autoritou mazdovské církve 
(Klíma 1977, 137−138) . Perská armáda založená na  efektivním využití 
obrněné jízdy (savaran) překonávala tradiční římské vojenské umění . Roz-
sáhlé zavlažovací práce, na kterých se podíleli rovněž římští zajatci (například 
„císařův most“ Band-e Kaisar), umožnily růst zemědělské výroby a populace 
(Heather 2006, 61–62) . Sásánovská Persie tak ztělesňovala inovativní 
soustředění státní, vojenské a  ideologické moci, která se pro soudobou 
Římskou říši stala zároveň výzvou i inspirací . Konfrontace s Římem byla lo-
gickým důsledkem nastalé mocenské konstelace . Jak napsal řecký historik 
Héródianos (1975, 152; VI, 2), Ardašír (Artaxerxes) pokládal 

prý celou pevninu ležící proti Evropě, která je oddělena Egejským 
mořem a úžinou Propontskou, a vše, co se nazývá Asie, za dědičný 

176) 28 . nisanu 535 podle syrskojuliánského seleukovského letopočtu .
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majetek, a chce jej opět získat pro perskou říši. Říká, že od doby prv-
ního perského krále Kýra, který přenesl vládu od Médů na Peršany, 
až po  posledního perského krále Dareia, kterého připravil o  moc 
Alexandr Makedonský, spravovali celé území až k  Jónii a  Kárii 
perští satrapové. Je prý teď jeho povinností obnovit perskou říši 
v její bývalé celistvosti. 

Římský císař Alexandr Severus se zprvu rozhodl čelit tomuto agresivnímu 
výronu historické paměti politikou appeasementu (Héródianos, 1975, 152–
153; VI, 2) . Peršané mezitím plenili římské území a  delegace čtyř set per-
ských jednatelů požadovala v Antiochii, aby Římané a jejich vládci vydali ce-
lou Sýrii a Asii ležící proti Evropě a uznali perskou vládu až k  Iónii a Karii 
a nade všemi národy mezi Egejským mořem a Pontem. Tyto země jsou totiž ode-
dávna perskými državami (Héródianos 1975, 156; VI, 4; Klíma 1977, 140) . 
Nezbývalo než se uchýlit ke zbraním . Alexandr Severus, který zahájil tažení 
v Antiochii, rozdělil své vojsko do tří proudů, z nichž severní postupoval přes 
Arménii směrem na Médii, jižní k soutoku Eufratu s Tigridem, zatímco hlav-
ní síla Římanů byla soustředěna ve středu (Héródianos 1975, 157; VI, 5) . Zdá 
se, že koordinace mezi jednotlivými římskými armádami selhala a Alexandr 
Severus nedokázal podpořit legionáře, kteří náhle čelili celému perskému 
vojsku: Nakonec všichni padli. Tak potkalo Římany hrozné neštěstí, které mělo 
stěží obdobu. Byla zničena obrovská část vojska, jež si pověstí a silou nezadalo 
s  armádou z  dřívějších dob. Tak velký úspěch dodal Peršanovi sebevědomí 
k ještě větším činům (Héródianos 1975, 159; VI, 5) . 

Rovněž Peršané utrpěli těžké ztráty a tři až čtyři roky zachovávali 
mír (Héródianos 1975, 160; VI, 6) . Ukončení bojů využil Alexandr Severus 
k přesunu do Ilýrie, pustošenou útoky Germánů (Héródianos 1975, 161; VI, 
7) . Vojáky však definitivně znechutil jeho údajný defétismus a  císaře 
zavraždili (Héródianos 1975, 165; VI, 9) . Jeho místo zaujal Maximinus, obro-
vitý sedlák a „poloviční barbar“ pocházející z thráckého vnitrozemí (Héró-
dianos 1975, 162–163; VI, 8) . Jeho tvrdý režim se nicméně záhy stal natolik 
nepopulárním, že vypukla vzpoura v  Africe, nepokoje v  Římě a  občanská 
válka (Héródianos 1975, 171–201; VII, 3–12, VIII, 1–4) . Během obléhání Aqui-
leie byl Maximinus zabit (Héródianos 1975, 200–2001; VIII, 5) . Jediným, kdo 
ze sedmi uchazečů o  trůn přežil, byl třináctiletý Gordianus III ., za  něhož 
vládl pretoriánský prefekt (Héródianos 1975, 207; VIII, 8) . V roce 242 vyhlásil 
Gordianus válku Persii .

Sásánovská říše se za vlády Ardašírova syna Šápúra I ., panujícího v le-
tech 234 až 270 po Kristu, stala skutečnou supervelmocí, zcela rovnocennou 
Římské říši . Gordianova ofenzíva proti Peršanům byla zpočátku úspěšná 
a Římané se zmocnili Nisibis, strategicky důležitého obchodního střediska ov-
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ládajícího vstup ze západu do  Mezopotámie (Klíma 1977, 142) . U  Misiche,177 
severně od hlavního sásánovského města Ktésifóntu, došlo k bitvě, v níž Římané 
utrpěli porážku . Není zřejmé, zda Gordianus III . padl v bitvě (jak tvrdí Res ges-
tae divi Saporis) či zda byl zabit vlastními vojáky (Oost 1958) . Jeho nástupce 
Philippus uzavřel se Šápúrem mír, zaplatil výkupné 500 000 denárů a zavázal 
se k poplatku . Římské vměšování do arménských záležitostí poskytlo Šápúrovi 
I . vítanou záminku k obnovení bojů . V bitvě u Barbalissu byla šedesáti až sedm-
desáti tisícová Philippova armáda rozdrcena a  roku 256 vstoupili Peršané 
do bran Antiochie (Klíma 1977, 143) . Římský císař Valerianus se rozhodl v roce 
259 zvrátit novým tažením nepříznivý vývoj . Výsledek si můžeme přečíst vyte-
saný na kamenné věži v Persepolisu (cit . Klíma 1977, 143): 

A  na  třetím tažení, když jsme napadli Carrhy a  Edessu, … přišel 
na  nás císař Valerianus … s  armádou 70  000 … a  strhla se nám 
velká bitva a císaře Valeriana jsme se zmocnili vlastníma rukama 
i ostatních i náčelníků gardy a senátorů a důstojníků, kteří veleli 
onomu vojsku, ty všechny jsme zajali a  odvedli jsme je do  Persie 
a  zemi syrskou a  kilickou a  kappadockou jsme ohněm vypálili 
a zpustošili a lidi odvedli do zajetí.

Kromě Persie se nad římským impériem vznášela hrozba Gótů, kteří postup-
ně osídlili oblast dnešní jižní Ukrajiny a jejichž ozbrojené skupiny překračo-
valy dolní tok Dunaje (Grant 1999, 312) . V čele římských legií odrážel útoky 
Gótů, Vandalů a Karpů velitel dunajské armády Decius, kterého jeho vojáci 
provolali roku 249 císařem . Právě v této pohnuté době probíhaly impozantní 
(a nákladné) oslavy tisíciletého výročí založení Říma . O dva roky později v kr-
vavém střetu v bažinách u Abrittu nedaleko dnešní Varny gótský náčelník 
Kniva Deciovo vojsko porazil a římského vládce zabil (Grant 1999, 312; Češka 
2000, 18) . Gótové pronikli až do Malé Asie a ohrožovali černomořské přísta-
vy, ze kterých vyplouvaly lodě s obilím, zásobující Řím . Jiné skupiny Germá-
nů prorazily oslabenou hranici na Rýně a pustošily vnitrozemí Galie a Hispá-
nie . Poté však nadešla hvězdná hodina císařů ilyrského původu, kteří spasili 
impérium v jeho nejtěžší hodině . Gallienus, který byl původně Valerianovým 
spoluvladařem, porazil roku 268 Góty v krvavé bitvě u Naissu,178 v níž údajně 
padlo padesát tisíc Germánů (Grant 1999, 313–314) . Jeho nástupce Claudius 
zvaný Gothicus pokračoval během své krátké dvouleté vlády s ofenzívou pro-
ti Gótům, které definitivně vyhnal z území říše Aurelianus (Grant 1999, 314; 
Češka 2000, 18) . Tento panovník skoncoval se dvěma separatistickými útva-

177) Dnešní Anbar .

178) Dnešní Niš .



132

ZroZení rasové IdeologIe | 1. díl: Čekání na germány (0–1500)

ry, tzv . galskou říší, kterou založil v Galii, Británii a části Hispánie Cassius 
Latinius Postumus (Collins 2005, 32–33), a Palmýrou, jejíž královna Zenobia 
využila mocenského vakua na  Východě k  ovládnutí Sýrie, Mezopotámie, 
Egypta a části Malé Asie (Grant 1999, 314; Češka 2000, 22–23) . Římská říše tak 
navzdory všem potížím prokázala pozoruhodnou životaschopnost, i  když 
za cenu dramatického zvyšování daní, znehodnocování měny, inflace, byro-
kratizace a militarizace veřejného života . 

Takzvaná sásánovská revoluce zničila na Blízkém východě římskou 
hegemonii trvající přibližně sto let od úpadku parthské moci . Šápúr se nes-
pokojil pouze s tradičním achaimenovským panstvím, ale vznášel požadavky 
na Egypt a celou Malou Asii . Aby mohla Římská říše vzdorovat tomuto „pocho-
du“ Peršanů do východního Středomoří, který by zvrátil imperiální úsilí pos-
ledních pěti století a  revidoval výsledek bitvy u Marathónu, musela projít 
rozsáhlou transformací . Tradiční systém legií doprovázených pomocnými 
spojeneckými oddíly byl nahrazen soustavou menších kohort o pěti stech 
mužích, které byly zařazeny do místních posádek (limitanei) nebo mobilních 
polních vojsk (comitatenses) dislokovaných poblíž rýnské, dunajské nebo 
východní hranice . Vzrostl význam mechanizace, opevňovacích prací a spe-
ciálních jednotek, zejména jízdních lukostřelců (sagitarii), těžké artilérie 
(ballistiarii) a obrněné jízdy (clibanarii) . Zatímco před vzestupem Sásánovců 
čítala římská armáda asi třicet legií po pěti tisících vojácích, což společně 
s pomocnými sbory činilo přibližně tři sta tisíc mužů, odhady počtu římských 
ozbrojenců za vlády císaře Diokleciána na přelomu třetího a čtvrtého století 
po Kristu se pohybují od 435 266 do 645 000 (Heather 2006, 60−63) .

Císař Carus, vládnoucí v  letech 282 až 283, úspěšně pronikl až 
do  perského hlavního města Ktésifóntu (Collins 2005, 34) . Diokleciánovi, 
velkému reformátorovi římského politického, ekonomického a  vojenského 
života, se podařilo opětovně ovládnout oblast horního Tigridu a tím alespoň 
částečně odčinit předchozí římské porážky (Klíma 1977, 158; Collins 2005, 
55) . Vítězství křesťanství jako státního náboženství Římské říše lze do určité 
míry vysvětlit perským geopolitickým tlakem, který si vynutil nástup reli-
giozity, jež by dokázala vzdorovat asertivitě zoroastrismu . Po  institu-
cionálních reformách závěru třetího století následovala logicky změna ideo-
logická, která dovršila adaptaci římského organismu na  perskou výzvu . 
Mnozí myslitelé a historikové od renesance až po moderní dobu vyčítají Kon-
stantinovi a  jeho bezprostředním nástupcům, že toto velké reformní dílo 
znehodnotili nepotismem, korupcí a tyranií . 

Již Dante nazval Konstantina infirmator imperii (Mackail 1920, 
107) a další autoři včetně nepřekonatelného Edwarda Gibbona barvitě popi-
sovali, jak se ve čtvrtém století byrokracie změnila v kafkovský labyrint . Sou-
dy přestaly být nestrannými a ukládaly excesivně barbarské tresty, armáda 
byla paralyzována obavami z převratu a občanské války, ekonomika stagno-
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vala, venkov se vylidňoval a Církev se ponořila do malicherných teologických 
sporů a  současně se stala  netolerantním nástrojem persekuce . Na  rozdíl 
od republikánského Říma, který pilné čtenáře Plutarcha fascinoval svými 
politickými ctnostmi, pozdní císařský Řím moderní politickou kulturu ni-
jak neinspiroval a  jeho příklon ke křesťanství jej v očích představitelů os-
vícenství a romantismu spíše kompromitoval . Čím více zdůrazňujeme „poli-
továníhodný“ stav, do  něhož údajně upadla římská společnost ve  čtvrtém 
století po Kristu, tím více vyniknou domnělé kvality Germánů (a v menší 
míře Peršanů), které posloužily od šestnáctého století k vytváření novověké 
identity a  sebevědomí Severu, jehož reformace definitivně oddělila od  la-
tinského Středomoří . 

Šápúr II . (309−379) se rozhodl opět zvrátit mocenskou rovnováhu 
ve prospěch Persie; v roce 338 a v letech 346 až 350 obléhal obchodní město 
Nisibis . Římané dokázali čelit jeho ambicím pouze tehdy, když dokázali 
na Východě soustředit dostatečné vojenské síly . V polovině čtvrtého století 
však došlo ke krizi ve středním Podunají, kde až doposud rozsáhlé ekono-
mické a diplomatické vztahy mezi Římem a Markomany a Kvády zaručovaly 
relativně poklidné soužití (Pitt 1989, 52) . V roce 358 po Kristu ale Kvádové 
společně se Sarmaty vpadli do  Panonie a  Moesie . Konstancius II ., jediný 
přeživší z  Konstantinových synů, který stanul v  roce 353 v  čele celé říše, 
uskutečnil přes Dunaj protiútok a pronásledoval agresory hluboko do nitra 
„barbarika“ – ad Quadorum regna (Pitt 1989, 52; Ammianus Marcellinus 
2002, 186–190; XVII, 12) . Již čtyři roky předtím musel Konstancius svádět 
v Porýní boje s Alamany, kteří pustošili římské území (Ammianus Marcelli-
nus 2002, 79; XIV, 10) .

Římských potíží na Západě využil Šápúr II ., který v roce 359 podnikl 
invazi na římské teritorium (Ammianus Marcellinus 2002, 206; XVIII, 4): 

Perský král si totiž opatřil pomoc divokých kmenů, které předtím 
přinutil k  míru, a  poněvadž přímo nadlidsky dychtil zvětšit své 
království, chystal zbraně, lidi i zásoby, přičemž své plány spojoval 
s pekelnými duchy, a pokud jde o budoucnost, bral v potaz všechna 
předzvěstná znamení. Když toho dosti shromáždil, zamýšlel za první 
jarní oblevy všechno frontálně přepadnout. 

Peršané bez velkých potíží postoupili až k pevnosti Amidě,179 které se sice 
po obléhání trvajícím třiasedmdesát dní zmocnili, ale utrpěli značné ztráty 
a nakonec odtáhli (Ammianus Marcellinus 2002, 225–244; XIX, 1–9) . V násle-
dujícím roce znovu vpadli do římské Mezopotámie (Collins 2005, 62) .

179) Dnešní Diyarbakir .
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Mezi důstojníky sedmi legií, hájícími Amidu proti perské přesile, 
byl i  jistý Ammianus Marcellinus, nejvýmluvnější svědek pozdní epochy 
starověké římské civilizace těsně předtím, než bylo římské uspořádání 
západní Evropy nahrazeno systémem barbarských království (Mackail 1920, 
104) . Budoucí historik nijak nezakrýval, že opustil Amidu ještě před 
skončením posledního odporu (Ammianus Marcellinus 2002, 240; XIX, 8): 

A tak jsem se za večerního soumraku, když bylo ještě množství našich 
vojáků přes nepřízeň nevraživého osudu zaujato bitkou, skrýval 
s dalšími dvěma v jedné zastrčené části města a pod ochranou tem-
né noci jsem unikl zadní brankou, jež zůstala zcela nestřežena. Díky 
znalosti pustých míst a rychlosti průvodců jsem se konečně dostal 
k desátému milníku.

Ammianus se narodil řeckým rodičům v Antiochii . Jako mladý muž se stal 
příslušníkem elitního sboru císařské gardy (Protectores Domestici) . Sloužil 
pod Ursicinovým velením v  Itálii, Galii a od roku 350 na Východě, kde jej 
zastihl perský vpád . Poté byla jeho životní dráha načas spojena s osudy císa-
ře Juliána Apostaty, představitele „pohanské reakce“ .180

Julián byl příslušníkem jedné z  vedlejších větví Konstantinova 
rodu (Češka 2000, 116–132) . V  mládí studoval v  Athénách, kde se nechal 
zasvětit do  eleusinských mystérií a  získal idealizující a  nostalgický vztah 
k tradičnímu pohanství, které se pro většinu Římanů stávalo prázdným kul-
tem . Ačkoliv neměl žádné vojenské zkušenosti, Konstancius II . jej v listopadu 
355 jmenoval caesarem a  poslal do  Galie, aby zde čelil alamanským 
a franckým vpádům . Konstancius si tak uvolnil ruce pro řešení situace v Po-
dunají a pro přípravu ofenzívy proti Persii (Collins 2005, 59) . Podle Ammia-
na Marcelina, který měl pro Juliána slabost, si počínal neobyčejně zdatně 
(2002, 125–126; XVI, 1): 

Zdá se totiž, že jakýsi zákon lepšího života provázel tohoto mladíka 
od vznešené kolébky až k poslednímu dechu. Vždyť se v míru i ve vál-
ce zaskvěl tak rychlým vzestupem, že se co do rozvážnosti hodnotil 
jako druhý Titus, syn Vespasianův, slavnými válečnými taženími se 
velmi podobal Traianovi, mírný byl jako Antoninus a po správném 

180)   Po ukončení vojenské služby se Ammianus Marcellinus usadil mezi římskými literáty . 

Své historické dílo vydal kolem roku 390 . J . W . Mackail poznamenal, že jeho spis připo-

míná častými odkazy na Cicerona či Vergilia a polyhistorickými aspiracemi spíše texty 

středověkých kronikářů než klasické latinské autory (1920, 104–105) . 
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i dokonalém vědění se pídil shodně jako Marcus Aurelius, k  jehož 
napodobování utvářel své skutky i mravy. 

Julián obsadil znovu Colonii Agrippinu a přinutil Franky uzavřít mír (Am-
mianus Marcellinus 2002, 128; XVI, 3) . Poté se obrátil proti Alamanům, které 
potřel v roce 357 v bitvě u Argentorata,181 kde třináct tisíc římských vojáků 
čelilo třiceti pěti tisícům Alamanů (Ammianus Marcellinus 2002, 148; XVI, 
12) . Padlo údajně šest tisíc „barbarů“ a dvě stě čtyřicet sedm Římanů (Ammi-
anus Marcellinus 2002, 160; XVI, 12) .182 Poté Julián překročil u Mogontiaka 
Rýn a přenesl boj na alamanské území (Ammianus Marcellinus 2002, 163–
166; XVII, 1) . „Velmi silná tlupa“ Franků čítající šest set lehkooděnců mezitím 
obsadila opuštěné římské tvrze, v nichž je Julián skoro dva měsíce obléhal 
(Ammianus Marcellinus 2002, 166; XVII, 2; Halsall 2007, 145) . V následují-
cím roce Julián porazil francké Salie a Chamavy a vybudoval opevnění podél 
řeky Mosy (Ammianus Marcellinus 2002, 180; XVII, 8) .183 Do bažinatých ob-
lastí severně od zmíněného toku, z nichž později vzešla francká „okupace“ 
Galie, však nevstoupil . Julián znovu obnovil sedm hlavních pevností na dol-
ním toku Rýna, a  tím stabilizoval římskou hranici vyvrácenou „barbary“ 
v letech 350 až 353 (Collins 2005, 61) .

Konstancius si v roce 360 pro válku na Východě vyžádal vojáky po-
mocných oddílů, Heruly, Batavy, Kelty a Petulanty, kterým se předtím Julián 
zaručil, že nebudou odveleni do  zaalpských krajin (Ammianus Marcellinus 
2002, 258; XX, 4) . Následovala vzpoura a vojáci spontánně provolali Juliána 
v Parisii (podle Ammiana proti jeho vůli) augustem (Ammianus Marcellinus 
2002, 260–261; XX, 4) . Hrozbu občanské války zažehnala Konstanciova smrt 
v říjnu 361 (Ammianus Marcellinus 2002, 315; XXI, 15) . Juliánovy pokusy re-
habilitovat tradiční pohanskou religiozitu a  kulty mu vynesly nepřátelství 
křesťanů a po  staletích obdiv ateistů, agnostiků a novopohanů,184 ale ve  své 
době už byl anachronismem živeným Juliánovým idealismem a snahou imito-
vat Marca Aurelia . Jeho záliba v krvavých obětech znechutila i Juliánova stou-
pence Ammiana Marcellina (Ammianus Marcellinus 2002, 349; XXII, 12): 

Přesto však příliš často skrápěl oltáře krví přemnoha žertev, neboť 
někdy obětoval stovky býků, nesčetná stáda různého menšího dobyt-
ka i bílé ptáky pochytané na zemi i na moři, takže téměř každý den 

181) Dnešní Štrasburk . 

182)  Guy Halsall pokládá tyto údaje za zkreslené a tvrdí, že počet Alamanů se ve zmíněném stře-

tu pravděpodobně zdaleka nevyrovnal množství bojujících Římanů (Halsall 2007, 145) .

183) Dnešní Maasa . 

184) Viz například biografický román Gore Vidala .
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se vojáci nezřízeně živili přidělovanou masitou stravou a  zkaženi 
pijáckou vášní byli z veřejných budov, kde se oddávali hostinám, jež 
měly být spíše kárány než povolovány, vynášeni na ramenou kolem-
jdoucích přes široké ulice do svých ubytoven. 

Obyvatelé Antiochie si činili žerty z  jeho „filosofského“ vousu (Collins 2005, 
65) . Značné úsilí věnoval Julián nalezení posvátného býka Ápise, kterážto 
šťastná událost předznamenává … hojnost plodů i jiná rozmanitá dobra (Am-
mianus Marcellinus 2002, 352; XXII, 14) . Julián hodlal vést tažení proti Persii 
z Antiochie, kde shromáždil vojsko o síle šedesáti pěti tisíc mužů . Jeho cílem 
bylo hlavní město Ktésifónt (Collins 2005, 66) . Ačkoliv se Juliánovi v květnu 
363 podařilo ke Ktésifóntu proniknout, postrádal technické prostředky a síly 
k dobytí metropole a vydal se na zpáteční cestu (Ammianus Marcellinus 2002, 
421; XXIV, 7) . Během jedné z četných potyček byl Julián 26 . června 363 zabit 
(Ammianus Marcellinus 2002, 431; XXV, 3; Collins 2005, 66) .

Po  Juliánově smrti byl císařem provolán velitel císařské osobní 
stráže Jovianus (Ammianus Marcellinus 2002, 441; XXV, 5), který ihned 
uzavřel se Šápúrem II . mírovou smlouvu . Během návratu do Konstantinopo-
le Jovianus 23 . února 364 v Malé Asii zemřel (Ammianus Marcellinus 2002, 
457; XXV, 10; Collins 2005, 67; Češka 2000, 133–134) . Jovianus byl později 
za  svoji ústupnost vůči Peršanům ostře kritizován . Římané přenechali 
Šápúrovi veškeré teritorium za řekou Tigris, Arzanénu, Moxonu, Zabdikénu, 
Rehiménu a Korduénu, patnáct pevností a důležitá města Nisibis, Singara 
a Castra Maurorum, a vzdali se svých zájmů v Arménii (Ammianus Marcelli-
nus 2002, 446; XXV, 7; Klíma 1977, 163) . Ammianus Marcellinus označil 
perské podmínky za  zhoubnou bezbožnost a  soudil, že by bylo desetkrát 
prospěšnější bojovat (Ammianus Marcellinus 2002, 446; XXV, 7) . Objevily se 
dohady, že Jovianovy ústupky byly římskými vládnoucími kruhy akceptová-
ny, protože vlivní křesťanští činitelé nechtěli kompromitovat „pravověrného“ 
císaře, který nastoupil po „odpadlíkovi“ . Například křesťanský kronikář So-
crates Scholasticus píšící v pátém století chválil Joviana za jeho odpor k Ju-
liánovu pohanství . Jan z Nikaie v sedmém století uvedl, že svět nebyl hoden 
tak ctnostného vladaře (Bullough 1963, 58) .

Vern L . Bullough zdůraznil, že Jovianus odstranil třecí plochy 
mezi oběma supervelmocemi tím, že odstoupil Persii zpátky většinu území, 
které na Východě dobyl Dioklecián . Nisibis a Singara připadly Persii, zatímco 
Amida, Martyropolis, Edessa, Constantia a  Resaina zůstaly v  římských 
rukách . Mírová smlouva, kterou uzavřel Jovianus, vydržela v  zásadě až 
do roku 502 (Bullough 1963, 58) . Řím tak teoreticky získal příležitost k tomu, 
aby své strategické zdroje soustředil na  odvrácení „germánské hrozby“, 
zatímco Persie vedla dlouhé pohraniční války s Efthality neboli Bílými Hu-
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ny .185 I když bezpečnostní situace se ve čtvrtém století v Porýní a Podunají 
zhoršovala, nic nenasvědčovalo tomu, že by Římská říše měla být v historik-
ky dohledné době pohlcena „barbarským přívalem“ . Guy Halsall se domnívá, 
že i  když se říšské hranice ocitly pod tlakem větších či menších skupin 
„barbarů“, nesmíme tyto incidenty přeceňovat a  vyvozovat z  nich závěry 
o fatálním nebezpečí, které pro upadající Římskou říši představovali Germá-
ni (Halsall 2007, 161) . Dualismus vitálního Germána, jemuž náležela bu-
doucnost, a dekadentního Římana, odsouzeného k záhubě, je romantickým 
mýtem vytvořeným selektivní a  předpojatou četbou klasických autorů 
a  novověkými aspiracemi severských národů . Existuje nicméně souznění 
mezi antickým svědectvím a moderní představivostí . Například Ammianus 
Marcelinus takto popisoval střet mezi germánským a  římským vojskem 
v polovině čtvrtého století po Kristu (2002,157; XVI, 12): 

Utkávali se totiž jaksi rovní s rovnými: Alamani silní a vyšší, naši 
vojáci vycvičení kázeňsky náročnou službou, oni divocí a  prudcí, 
tito klidní a opatrní, tihle důvěřujíce duševní převaze, oni spoléha-
jíce se na obrovitá těla. 

Antičtí autoři počty barbarů často přeceňovali . Usvědčují je archeologické 
nálezy a kritické zhodnocení dobových reálií . Oblasti neromanizované Ger-
mánie a Británie ležící severně od Hadriánova valu nebo zalesněná a stepní 
krajina střední a  východní Evropy nedokázaly na  rozptýlených zeměděl-
ských osadách uživit takové zástupy válečníků, kteří by byli pro čtyř set tisí-
covou dobře vyzbrojenou římskou armádu opravdovou hrozbu (Halsall 2007, 
145) . Římská převaha v technologii a lidských zdrojích byla ve čtvrtém stole-
tí po Kristu příliš velká a ve vzájemných střetech patrná . 

V únoru 364 provolala armáda v Bithýnii novým augustem Va-
lentiniana (Ammianus Marcellinus 2002, 460; XXVI, 1), který si za spoluv-
ládce zvolil svého bratra Valenta (Ammianus Marcellinus 2002, 466–467; 
XXVI, 4) . Valentinianus se poté odebral na západ do Mediolana, zatímco 

185)  Efthalité nejsou kočovníci jako ostatní hunské kmeny, nýbrž mají odedávna v úrodné zemi 

stálá sídla. … Jako jediní z Hunů mají bílou pleť a jejich tvář není zohyzděna, liší se od nich 

způsobem života a nežijí po způsobu zvířat jako oni, ale jsou podřízeni jednomu králi, mají 

spořádané státní zřízení a  vzájemný styk mezi sebou a  sousedy upravují řádně 

a pravoplatně uzavřenými smlouvami jako Římané a Peršané. Bohatí se obklopují podle 

možnosti až dvaceti i  více přáteli; ti jsou jejich stálými společníky u  stolu a  mají podíl 

na všem jejich majetku s právem nakládat s ním do jisté míry společně. Jestliže však pán 

takové družiny zemře, jsou podle zvyku všichni tito muži společně s ním zaživa pohřbeni 

(Prokopios 1985, 13; I, 3) .
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Valens na východ do Konstantinopole (Ammianus Marcellinus 2002, 468; 
XXVI, 5) . Alamani se mezitím vzpamatovali z porážky, kterou jim uštědřil 
Julián, a  prolomili římské hranice (Ammianus Marcellinus 2002, 469; 
XXVI, 5; Češka 2000, 141) . Rozprášili v roce 365 římské oddíly, ale následu-
jícího roku je potřel velitel jezdectva Jovinus (Ammianus Marcellinus 
2002, 493–494; XXVII, 2) . Alamani nicméně nadále plenili římské území, 
dokud je v  roce 368 neporazil Valentinianus (Ammianus Marcellinus 
2002, 516; XXVII, 10) . 

V těchto neklidných dobách připluli na jih po Severním moři Saso-
vé . Pouhý pohled na římské vojsko s jeho standartami a orly je natolik vyděsil, 
že prosili o milost . Přesto je posléze Římané do jednoho pobili . Valentinianus, 
který usiloval o  definitivní neutralizaci Alamanů, se spojil s  Burgundy 
a připravoval ofenzívu na pravém břehu Rýna (Ammianus Marcellinus 2002, 
549–551; XXVIII, 3−5) . Římané vybudovali pomocí lodí most přes Rýn 
a zatlačili nepřítele dále do vnitrozemí (Ammianus Marcellinus 2002, 579; 
XXIX, 4) . Valentinianus vybudoval u Basilie pevnost a uzavřel na břehu Rýna 
mír s alamanským králem Macrianem (Ammianus Marcellinus 2002, 607; 
XXX, 2) . Po těchto úspěších Valentinianus opevnil rýnské hranice mohutný-
mi stavbami od Raetie až k oceánu a obrátil v roce 375 svoji pozornost do Po-
dunají (Ammianus Marcellinus 2002, 536; XXVIII, 2) . Zde propukaly konflik-
ty s Kvády, kteří si stěžovali, že Valentinianus postavil neoprávněně pevnost 
na jejich teritoriu (Ammianus Marcellinus 2002, 594; XXIX, 6): 

Valentinianus totiž od samého počátku svého panování planul sice 
chvalitebnou, ale příliš horlivou snahou zpevnit hranice, a nařídil 
tudíž vybudovat strážní hrad za řekou Dunajem na samém kváds-
kém území, jako by už upadlo pod římské právo. 

Kvádské protesty proti této stavbě pevnosti, která měla pravděpodobně chrá-
nit území Panonie, skončily zákeřnou vraždou kvádského vládce Gabinia 
(Ammianus Marcellinus 2002, 594–595; XXIX, 6): 

Zvěst o  tak ohavném činu se ihned roznesla do  různých stran 
a rozzuřila Kvády i okolní kmeny. Ty se pak oplakávajíce krále spo-
jily dohromady a vyslaly hordy drancovníků, kteří překročili Dunaj, 
když se nečekal žádný projev nepřátelství, a napadli venkovský lid 
zaměstnaný žněmi, z  větší části jej pobili, a  co zbylo, odvedli 
s množstvím různého dobytka domů. 

Následovala Valentinianova trestná expedice proti Kvádům (Ammianus 
Marcellinus 2002, 616–617; XXX, 5) . Germánští vyslanci, kteří navštívili císa-
ře s žádostí o mír, jej však natolik rozčilili, že panovník 17 . listopadu 375 
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podlehl náhlému záchvatu mrtvice (Ammianus Marcellinus 2002, 618–620; 
XXX, 5; Češka 2000, 141) .

Na  východě impéria se pokusil uchopit moc Juliánův příbuzný 
Procopius (Ammianus Marcellinus 2002, 469; XXVI, 5) . Po  počátečních 
úspěších ztratil podporu vojáků a byl ve Frýgii poražen a popraven (Ammi-
anus Marcellinus 2002, 485; XXVI, 9) . Procopiovi poskytli během jeho revol-
ty pomoc Gótové, a Valens se proto rozhodl je ztrestat . V letech 367 až 369 
vedl tažení, během kterého překročil Dunaj a úspěšně napadl Greuthungy 
vedené náčelníkem Athanarichem (Ammianus Marcellinus 2002, 500–502; 
XXVII, 5), který pronásledoval údajně prořímsky orientované křesťanské 
konvertity mezi Góty (Halsall 2007, 174) . Athanarich, jehož muži utrpěli 
značné ztráty, požádal o  mír, a  Valens, jenž byl znepokojen zprávami 
o potížích v Arménii (Ammianus Marcellinus 2002, 520–521; XXVII, 12), mu 
vyhověl . Gótové, kteří přibližně od poloviny třetího století do sedmdesátých 
let čtvrtého století ovládali stepi dnešního jižního Ruska a  Ukrajiny, 
představovali jakousi vojenskou aristokracii ovládající místní smíšené oby-
vatelstvo slovanského, sarmatského či germánského původu . Na jihu byli vy-
staveni vlivu helénistické kultury (Collins 2005, 75) .

Takový byl stav římského světa v době, která pomalu spěla k nut-
nému, i  když poněkud nečekanému rozuzlení . Chaos ve  Středomoří 
a přilehlých oblastech předznamenával hegemonii Asie, kterou narušily až 
zámořské výpravy a především eurasijská revoluce na prahu nového věku . 

1.9. Stepní bouře

Valentinianova politika na Západě a Valentova na Východě měla zásadní geo-
politické důsledky . Hranice rýnská i dunajská byly silně opevněny . Alamani 
se přestali objevovat mezi vyššími důstojníky římských legií a jejich místo 
zaujali Frankové . Zmíněný konflikt s Valentem pravděpodobně oslabil Góty 
natolik, že nebyli schopni účinně vzdorovat vpádu Hunů (Halsall 2007, 174) . 
Římanům se tak podařilo na přelomu šedesátých a sedmdesátých let čtvrté-
ho století účinně pacifikovat dvě ohniska ohrožující pomezí impéria . Jejich 
vojenské operace nicméně otevřely cestu na  výsluní dvěma historicky vý-
znamným etnikům: Hunům a Frankům . 

Zatímco se střední a dolní Podunají v důsledku střetů s Markoma-
ny, Kvády a Sarmaty změnilo v nestabilní oblast, Guy Halsall je přesvědčen, 
že skutečným politickým jádrem západní části říše se po porážce Alamanů 
stávala na  konci třetího století po  Kristu oblast severní Galie a  přilehlé 
římské Germánie . Toto teritorium, jehož význam vzrostl díky pobytu císaře, 
se ve stále výraznější míře emancipovalo od Středomoří . Zmíněný proces byl 
sice oslaben po roce 388, avšak posun těžiště politické, ekonomické a symbo-
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lické moci Západu na severozápad Evropy, typický pro středověk, započal už 
na sklonku římského impéria (Halsall 2007, 143–144) .

Ammianus Marcellinus (2002, 629–630; XXXI, 1) začíná 
jednatřicátou kapitolu spisu Rerum gestarum libri186 pojednávající o letech 
376 až 378 pochmurnou varovnou vizí: 

Mezitím si Fortuna, vezoucí vždy na svém okřídleném kole střídavé 
úspěchy i neštěstí, přibrala do spojenectví Furie a ozbrojovala Bello-
nu a do Orientu přenesla zarmucující události, na jejichž příchod 
upozorňovala jasná důvěryhodnost předtuch i  zlých znamení. 
Po  mnoha věcech, které pravdivě předpověděli věštci i  augurové, 
ozývali se psi ozvěnou na vytí vlků, noční ptáci štěbetali cosi kvílivě 
plačtivého a zamžené východy slunce zeslabovaly ranní záři dne. 

Ammianus rovněž připomněl, že kromě dalších zlověstných znamení byly 
při bourání starobylých hradeb Chalkédonu, na jejichž místě měly být vybu-
dovány konstantinopolské lázně, objeveny následující řecké verše, odhalující 
věštící budoucnost (2002, 630; XXXI, 1):

Věru, až nymfy skropené rosou si po městě tancem
radostně zaskotačí v ulicích věnčených květy 
a když hradba žalnou se stane záštitou lázní, 
tehdy pak nesčetné množství lidských kočovných plemen
ve zbrani úžlabí krásnotokého překročí Istru,
načež zpustoší skythskou zem i mysidskou půdu.
Ale až do Paionie s šílenou nadějí vpadnou,
rozsejí tam života konec a nastolí rozvrat.

Když se v roce 376 shromáždily na severním břehu Dunaje zástupy gótských 
uprchlíků, především Thervingů, mezi nimiž bylo asi dvacet tisíc ozbrojen-
ců, Valens svolil, aby byli přepraveni přes řeku na římských lodích . Účastníci 
této epizody určitě netušili, že romantičtí historikové devatenáctého století 
označí zmíněnou „humanitární operaci“ za jednu nejvýznamnějších událos-
tí západních dějin . Podle Arthura Gobineaua, píšícího na počátku padesá-
tých let devatenáctého století, by se bez gótského přispění rasová degenerace 
Říma nezastavila a vše od Dunaje až po Sicilii a od Černého moře po Anglii by 
se … rozpadlo v prach, jako se to stalo jižním provinciím království Neapolské-
ho a většině zemí přední Asie (1942, II, 289) . Kdyby se Gótové usadili v sever-
ním Černomoří a nebyli hunskými kočovníky z Východu přinuceni překro-

186) Český překlad byl nazván Soumrak říše římské (1975, 2002) .
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čit Dunaj, vznikl by bezpochyby ve  východní Evropě mimo hranice Říše 
římské silný germánský stát . Mezitím by se dovršil rozklad Itálie, Galie 
a Hispánie . A když by jednoho dne gótští kolonizátoři překročili Alpy a vstou-
pili do jihozápadní Evropy, nalezli by zde na zarostlých troskách civilizace 
společnost připomínající Alžírsko v roce 1830 . Západní Středomoří by se sta-
lo pouhým přívěskem mocného severovýchodu .

Náhlý příchod altajských Hunů (čínsky Siung-nu), kteří sehráli tak 
důležitou úlohu při proměně západní Eurasie, byl pro starověké i pozdější 
historiky skutečnou záhadou (Heather 1995) . Když v  roce 363 podepsal 
římský panovník Jovianus s perským vládcem Šápúrem mírovou smlouvu, 
bylo v  ní ujednáno, že Římané a  Peršané mají společnými silami budovat 
v kavkazských průsmycích opevnění, která by chránila Arménii před vpády 
oněch barbarů, kteří nejsou známi ani nám ani Peršanům . Zmíněnými barba-
ry však nebyli Hunové, kteří později napadli Góty, ale Kidarité neboli Černí 
Hunové . Prvními známými oběťmi hunské invaze byli Alani, příslušníci 
íránské větve Indoevropanů, jejichž západní hranici tvořila řeka Don 
(Thompson 1999, 28−29) . Alany vyobrazil Ammianus Marcellinus jako 
skutečný archetyp plavých divochů zrozených ke  spáse duševně a  fyzicky 
znavené civilizace (2002, 635–636; XXXI, 2): 

Téměř všichni Alanové jsou urostlí a hezcí, mají středně plavé vlasy, 
nahánějí strach přiměřeně posupnýma očima a dík lehkým zbraním 
se hbitě pohybují. Ve  všem jsou takřka stejní s  Huny, ale způsobem 
života i vnějškovou úpravou jsou jemnější. Při loupení a lovu se roz-
bíhají až k  Maiótským stojatým vodám a  Kimmerskému Bosporu 
a  rovněž k  Arménii a  Médii. A  jak je pro klidné a  mírumilovné lidi 
rozkoší volný čas, tak si oni libují v nebezpečí a válce. Za blaženého se 
tam pokládá ten, kdo vypustí duši v  bitvě, neboť muže stárnoucí 
a  rozloučivší se se světem přirozenou smrtí napadají hanlivými 
nadávkami jako zvrhlíky a zbabělce. Není nic, čím by se pyšněji chlubi-
li, než jakýmkoli zabitím člověka, a místo zbroje svlečené se slávou sko-
leným soupeřům stahují kůži z uťatých hlav a připínají si ji místo falér 
na válečné koně. Není u nich vidět ani chrám ani svatyni, ba ani se 
nikde nedá spatřit chýše krytá doškem, ale podle barbarského obřadu 
se do země zabodne nahý meč a jej nábožně uctívají jako Marta, ovla-
datele krajin, v nichž kolem dokola kočují. Budoucnost předvídají po-
divuhodným způsobem. Spojují totiž dohromady rovné vrbové pruty 
a  v  předem určené době je s  jakýmisi tajnými zaříkadly roztřiďují 
a zřejmě pak vědí, co se ohlašuje. Neznají, co je otroctví, neboť všichni 
jsou zplozeni z  urozeného semene, a  ještě nyní si za  soudce vybírají 
muže osvědčené dlouhodobou válečnickou zběhlostí. 
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V roce 370 napadli Hunové doprovázeni podmaněnými Alany poprvé území 
ostrogótského království rozkládajícího se od Donu po Dněstr a od Černého 
moře k Pripjaťským bažinám (Thompson 1999, 29) . Začal proces, který mno-
zí němečtí historikové nazvali hunskou bouří (Hunnensturm, Heather 1995, 
11) . Gótský král Ermanarich sice dokázal určitou dobu Hunům vzdorovat, 
ale nakonec ze zoufalství spáchal sebevraždu . Jeho prasynovec a nástupce 
Vithimir utrpěl řadu porážek a byl u řeky Erac mezi Dněprem a Dněstrem 
zabit (Thompson, 1999, 30) . Gótové byli zatlačeni za Dněstr, kde vládl vizigót-
ský náčelník Athanarich . Po jeho porážce začaly zástupy Gótů putovat k Du-
naji, aby se uchýlily pod ochranu Říma (Thompson 1999, 30–31) .

Ammianův popis Hunů vstoupil do dějin (2002, 632–633; XXXI, 1): 

Hunský národ, známý jen povrchně ze starých písemných památek 
a sídlící za Maiótskými mělčinami u ledového oceánu, překračuje 
všechnu míru divokosti. Poněvadž se tam nemluvňatům hned v prv-
ních dnech po  narození ocelí hluboko rozrývají tváře, aby se 
svraštěnými jizvami v  patřičné době oslabil bujný růst chlupů, 
stárnou Hunové bez vousů i bez jakéhokoli půvabu a podobají se 
kleštěncům. Všichni mají zavalité i  pevné údy a  tlusté šíje a  jsou 
nepřirozeně oškliví a přihrblí, že bys je pokládal za dvounohé bestie 
nebo netvory, jaké se na  mostech při stavbě zábradlí neuměle 
přitesávají z masivních kůlů. V  lidské podobě, třebas nevzhledné, 
vedou pak tak drsný způsob života, že nepotřebují ani oheň, ani 
ochucené pokrmy, nýbrž živí se kořínky divoce rostoucích bylin 
a polosyrovým masem jakéhokoli dobytčete, které si vkládají mezi 
svá stehna a hřbety koní a svým teplem je krátce prohřívají. Nikdy 
nehledají úkryt v  žádných staveních, nýbrž vyhýbají se jim jako 
hrobkám zřizovaným opodál od běžného pospolitého života. A nelze 
u nich nalézt ani chatrč zastřešenou rákosem, zato se však kočovně 
potulují po horách i lesích a od nejútlejšího mládí si zvykají snášet 
mrazy, hlad i  žízeň. Do příbytků nevcházejí ani v cizině, ledaže je 
k  tomu přiměje největší nutnost, neboť se pod střechou necítí 
bezpečni. Nikdo u  nich neoře ani se nedotknou pluhu. Všichni se 
totiž bez pevných sídel, bez domova a  zákona či trvale platného 
ritu, podobni lidem stále utíkajícím, toulají s vozy, na kterých byd-
lí. Nikdo u  nich nedokáže odpovědět na  otázku, odkud pochází, 
neboť jinde byl počat, daleko odtud se narodil a ještě dále byl vycho-
ván. V příměří jsou nespolehliví a nestálí, při každém záblesku nas-
kýtající se nové naděje jsou náramně vrtkaví a  cele propadají 
nejlítější zběsilosti. Obdobně jako nerozumní živočichové nevědí 
vůbec, co je čestné a co nečestné, mluví vyhýbavě a nejasně, nikdy 
se nevážou úctou k  žádnému náboženství či pověře, planou nes-
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mírnou chtivostí po  zlatě a  tak velice jsou kolísaví a  náchylní 
k hněvu, že často v jednom a témž dni bez jakéhokoli podnětu od-
padnou od spojenců a rovněž se s nimi znovu bez číhokoli konejšení 
usmíří. Toto k boji vždy pohotové a nezkrotné lidské plemeno, pla-
noucí obrovskou žádostivostí po drancování cizích zemí, zdeptalo 
loupežemi a  vraždami své sousedy a  dostalo se až k  Alanům, 
někdejším to Massagetům.

Ammianovy představy o vnitrozemí Asie nebyly o mnoho konkrétnější než 
u řeckých geografů žijících sedm či osm století před ním (Ammianus Marcel-
linus 2002, 633–634; XXXI, 1) . Poblíž Alanů žijí Nerviové, kteří 

obývají vnitrozemská místa v  těsné blízkosti vysokých vrchů, 
srázných a  ztuhlých ledem, neboť je zmrazují severní větry. 
Za nimi jsou Vidinové a Gelóni, lidé to náramně divocí, kteří sta-
hují kůži ze zabitých nepřátel a zhotovují z ní pro sebe oděvy a pro 
své válečné koně pokrývky. S Gelóny sousedí Agathyrsové, kteří 
mají tmavomodrou barvou pomalováno tělo a  zároveň i  vlasy, 
a  to prostí lidé znaky drobnými a  řídkými, vznešení pak široce 
natřenými a hustými.

Ammianus Marcellinus Valentovu ochotu přijmout uprchlíky před Huny 
(receptio) velmi ostrými slovy odsoudil a příchod „severských kmenů“ po-
kládal za nebezpečí pro římský stát . Guy Halsall nicméně vidí ve Valentově 
rozhodnutí racionální jádro . Nově příchozí byli potenciálními vojáky, rol-
níky a plátci daní, kteří představovali vítané posílení demograficky stagnu-
jícího státu (Halsall 2007, 176) . Nebylo to ostatně poprvé, kdy se Římané 
uchylovali k podobnému kroku; Konstantin přijal v roce 334 za podobných 
podmínek Sarmaty . Na druhé straně Řím dokázal své hranice stále ochrá-
nit; když se někteří gótští Thervingové pokusili vynutit si přechod hranic 
násilím, byli poměrně snadno zahnáni dunajskou flotilou (Halsall 2007, 
176−177) . Záhy se však ukázalo, že balkánské římské provincie nebyly nato-
lik bohaté, aby dokázaly nasytit všechny příchozí Góty, navíc řada míst-
ních úředníků byla nepoctivá a  zkorumpovaná (Ammianus Marcellinus 
2002, 641; XXXI, 5): 

Thervingové měli sice již dávno povolení se přestěhovat, ale přesto 
se tehdy ještě potulovali blízko říčních břehů. Zábranou jim totiž 
byla dvojí překážka, a to, že pro zhoubnou nedbalost velitelů nebyli 
patřičně zásobeni živobytím a že byli schválně zadržováni ohavný-
mi obchodními čachry. 
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Došlo k  nepokojům, během nichž se k  Thervingům vedeným Fritigernem 
připojili Greuthungové v čele s Athanarichem, kteří rovněž překročili na vo-
rech Dunaj (Ammianus Marcellinus 2002, 642; XXXI, 5): 

Lupicinus shromáždil s překotným spěchem vojáky a vytáhl spíše 
zbrkle než uvážlivě, načež se v bojové odhodlanosti zastavil ve vzdá-
lenosti devíti mil od města. Po zjištění situace napadli barbaři bez 
jakékoli opatrnosti skupiny našich vojáků, vráželi štíty do  nasta-
vených těl a kopími i meči probodávali ty, kdo jim stáli v cestě. Pod 
tlakem krvelačné zběsilosti byly vojákům vyrvány standarty 
a  zahynuli tribunové i  většina ozbrojenců vyjma neblahého 
vojevůdce, který se soustředil pouze na to, aby se, zatímco jiní sváděli 
boj, dal úprkem na útěk, a tryskem uháněl k městu. 

Poté se Gótové rozptýlili, postupovali Thrákií, plenili bohatší usedlosti a ves-
nice a  masakrovali obyvatelstvo (Ammianus Marcellinus 2002, 645–646; 
XXXI, 6) . Ammianus Marcellinus expresivně popisoval zhroucení místního 
římského světa (2002, 652; XXXI, 8): 

Když byl mezi tím jako nějaké dobytče vláčen urozený člověk, krátce 
předtím bohatý a svobodný, stěžoval si na tebe, Fortuno, jako na be-
zohlednou a slepou, neboť jsi jej v krátkém okamžiku zbavila majet-
ku i slasti těšit se ze svých drahých, vyhnala jsi ho z domu, jejž uzřel 
proměněný v  popel a  sutiny, a  vydala ho napospas ukrutnému 
vítězi, buď aby byl úd po údu rozsápán, nebo aby pod ranami a mu-
kami otročil.

Valens, který právě pobýval v Antiochii, urychleně vyslal generála jezdectva 
Victora k Peršanům, aby urovnal sporné otázky týkající se Arménie (Baynes 
1910), a požádal při potlačování vzpoury o pomoc svého synovce Gratiana, 
který se ujal vlády nad západem říše a dokončil pacifikaci Alamanů (Ammia-
nus Marcellinus 2002, 646–647; XXXI, 7) . Římské oddíly vedené Profuturem 
a Traianem zastihly gótský tábor obklopený vozovou hradbou u města Sali-
ces (Ammianus Marcellinus 2002, 647; XXXI, 7) .187 V nastalé bitvě prorazili 
Gótové, v jejichž řadách bojovali i Hunové a Alani (Ammianus Marcellinus 
2002, 651; XXXI, 8), římské levé křídlo, ale byli zatlačeni záložním houfem 
(Ammianus Marcellinus 2002, 649; XXXI, 7) . Krvavý střet, v němž obě strany 
utrpěly těžké ztráty, trval až do  soumraku, kdy se Římané i Gótové stáhli 
z bojiště (Ammianus Marcellinus 2002, 650; XXXI, 7–8) .

187) Dnešní Dobrudža .
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Gratianus energicky potlačil vzpoury, které na západě vzplály 
poté, co se rozšířily zprávy o řádění Gótů v Thrákii, a vyrazil se silnou ar-
mádou do Illyrika (Ammianus Marcellinus 2002, 653–557; XXXI, 10) . Me-
zitím Valens dospěl do Konstantinopole, kde se dozvěděl, že se „barbaři“ 
obtíženi kořistí vrátili do blízkosti Adrianopole (Ammianus Marcellinus 
2002, 658; XXXI, 11) . Ammianus Marcellinus soudil, že Valens žárlil 
na bojové úspěchy svého synovce, proto uspíšil své tažení a nečekal na Gra-
tianovu armádu (Ammianus Marcellinus 2002, 660–661; XXXI, 12) . 
Určitou úlohu ve vztazích mezi oběma vládci mohla hrát rovněž skutečnost, 
že Gratianus byl katolického, zatímco Valens ariánského vyznání .188 Friti-
gern, který vyslal k Valentovi křesťanského posla, žádal, aby byla Gótům 
postoupena k osídlení Thrákie (Ammianus Marcellinus 2002, 661; XXXI, 
12) . To Valens odmítl . Římská armáda u Adrianopole, čítající čtyřicet tisíc 
mužů a tvořená vpřed postupujícím pravým a  levým křídlem jezdectva 
a pěchotou v záloze, zaútočila 9 . srpna 378 na nepřátelskou vozovou hrad-
bu postavenou do čtverce, ale byla zaskočena prudkým útokem gótské jíz-
dy (Ammianus Marcellinus 2002, 662–667; XXXI, 12–13) . Císař Valens, eli-
ta římského důstojnického sboru a deset až dvacet tisíc řadových vojáků, 
údajně dvě třetiny armády, zůstaly ležet na bojišti . Druhý den Gótové na-
padli Hadrianopol, byli však od  městských hradeb s  těžkými ztrátami 
zahnáni (Ammianus Marcellinus 2002, 670–673; XXXI, 15) . Konstantino-
pol zachránily vydatné posily včetně arabských žoldnéřů, kteří byli i pro 
samotné Góty příliš barbarští (Ammianus Marcellinus 2002, 674–675; 
XXXI, 16): 

Jeden její příslušník, vlasatý a  kromě ohanbí celý nahý, vytáhl 
s chraptivým a zlověstným křikem dýku, vmísil se doprostřed góts-
kého houfu, zabil jednoho nepřítele, přiložil rty k jeho hrdlu a vysál 
mu vytrysklou krev. Touto nestvůrnou podívanou se barbaři pole-
kali a později, když se pouštěli do nějaké akce, si nepočínali podle 
svého zvyku divoce, nýbrž postupovali rozpačitým krokem. 

Gótové neměli ani vybavení ani znalosti potřebné k dobývání opevněných 
měst, a spokojili se tak s rabováním bezbranných venkovských oblastí . 

188)  Vyznavači ariánství (arianismu) popírali rovnocennost Ježíše Krista s Otcem . Zakladatel 

ariánství Areios z Alexandrie byl počátkem čtvrtého století označen za heretika a exko-

munikován . Ariánství odsoudil všeobecný koncil konaný v Níkaji roku 325 . Areiovo učení 

se rozšířilo zejména mezi germánskými kmeny (mimo jiné v důsledku působení biskupa 

Wulfily) . Frankové přestoupili ke katolické ortodoxii v roce 498 a Vizigóti roku 587 . 
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Ammianus Marcellinus byl prvním z řady historiků, kteří poklá-
dali střet u Adrianopole za klíčový mezník v procesu rozkladu Římské říše 
(2002, 667; XXXI, 13): 

Kromě bitvy u Cann se v letopisech nečte o žádné jiné bitvě, která by 
vedla k  tak zničující zkáze, ačkoli byli Římané několikrát 
za  nepříznivé Štěstěny ošáleni úskoky a  dočasně se podrobili 
válečnému příkoří, a  také bájeslovné žalozpěvy Řeků zalkaly nad 
neúspěchy mnoha zápasů. 

Ammianus tak stál u počátku tradice, která nahlížela na bitvu u Adrianopole 
jako na zásadní předěl v dějinách; skutečné rozmezí mezi starověkem a stře-
dověkem (Lenski 1997, 129) . Germáni se zde již jednoznačně chopili své úlohy 
zachránců západní Eurasie . V roce 378 porazili Římany, 451 Huny a 732 mus-
limy; tato data jsou postupným uskutečňováním germánské apoteózy, která 
získala nový impulz v době reformace, romantismu a vzestupu Velké Britá-
nie, Německa a Spojených států amerických v devatenáctém století . 

Ammianus Marcellinus věřil v nesmrtelnost Římské říše a v závěru 
svého díla vyjádřil přesvědčení, že impérium úspěšně překoná i  krizi 
po porážce u Adrianopole . Jiní pohanští autoři však rozpoznali tisíc čtyři sta 
let před Edwardem Gibbonem souvislost mezi vzestupem křesťanství a rozkla-
dem říše, jehož symptomem byla údajně katastrofa u Adrianopole . Je pravda, 
že stoupenci starých římských kultů museli být v závěru čtvrtého století zne-
pokojeni . Po fiasku císaře Juliána, kdy se ukázalo, že městskému a vzdělanému 
obyvatelstvu již tradiční bohové nic neříkají, získalo křesťanství zcela domi-
nantní postavení . Gratianus odmítl přijmout titul pontifex maximus, Valenti-
nianus II . zastavil státní podporu pohanských kultů v Římě a Theodosius tole-
roval pronásledování zbývajících polyteistů (Lenski 1997, 155) . Pozdně antičtí 
historici Zósimos, Eunapios a Paulus Orosius byli přesvědčeni, že Řím pozbyl 
ochrany starých bohů, čehož bylo gótské vítězství přesvědčivým dokladem . 
Křesťanští autoři nahlíželi bitvu u Adrianopole z eschatologické perspektivy 
jako znamení blížícího se konce světa (Lenski 1997, 156−157) . Na přelomu roku 
378 až 379 ztotožnil svatý Ambrož Góty s  Gogem, králem Magogu a  vládci 
národů nejzazšího severu, o kterém hovořil starozákonní prorok Ezechiel: 

Vyrazíš, poženeš se jako bouře, budeš jako mrak, který přikryje zemi, 
ty, všechny tvé oddíly a četné národy s tebou.189 

189)  Ezechiel 38:9; Jeruzalémská Bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009; 

viz Lenski 1997, 157 .
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Svatý Ambrož se odvolával rovněž na Evangelium svatého Lukáše: 

Až uslyšíte mluvit o  válkách a  nepokojích, neděste se; neboť to se 
musí napřed stát, ale konec hned tak nenadejde.190 

Svatý Jeroným a  svatý Augustin sice vyjádřili pochybnosti o etymologické 
souvislosti Goga a Gótů, ale oba byli přesvědčeni, že římská éra se blíží ke své-
mu konci .191 Interpretace založené na selektivní četbě neúplných záznamů 
od nespolehlivých či předpojatých svědků snadno podléhají ideologické ma-
nipulaci . To je i případ bitvy u Adrianopole . Řím již předtím poznal drtivé 
porážky, z nichž se dokázal zotavit . Cannae, Arausio, Karrhy či Teutoburský 
les byly přechodnými krizemi . Kolaps u Adrianopole byl pouze jednou z dal-
ších a v následujících letech impérium „vrátilo úder“ . Střet, který skončil pro 
Římany tak neslavně, se odehrál ve druhém roce pětileté války . Gótské vítěz-
ství prakticky rozdělilo říši na dvě poloviny, přičemž Gratianus zůstal odříz-
nut v  Illyriku, zatímco v  Konstantinopoli fakticky vládla Valentova vdova 
Domnica (Lenski 1997, 132) . Gótové, kteří vstoupili na základě dohody z roku 
376 do římské armády a byli umístěni ve východní Anatolii, byli preventivně 
pobiti (Ammianus Marcellinus 2002, 675; XXXI, 16): 

V  týchž dnech se za  Taurem zaskvěla spásná a  rázná zdatnost 
náčelníka polních vojsk Julia. Když se totiž dověděl o  osudném 
neštěstí v  Thrácké diecézi, rozeslal vojenským velitelům, vesměs 
Římanům – což se v  těchto dobách zřídka stává – šifrované listy 
a nařídil jim vyvést v jednom a témže dni Góty, kterým veleli a kteří 
byli předtím přijati a  rozptýleni po  různých městech a  hradech, 
na předměstská území, a až tam budou bezstarostně čekat na slíbený 
žold, na povel je všechny naráz pobít. Tím chytrým plánem, prove-
deným bez hluku a průtahu, se východní provincie vymanily z velké-
ho nebezpečenství. 

Theodosius usedl na východní trůn 19 . ledna 379 a záhy zahájil z Thessalo-
niky protiofenzívu . V listopadu 380 vstoupil triumfálně do bran Konstan-
tinopole . V témže roce se vzdal gótský předák Athanarich .192 Tato událost 

190)  Lukáš 21:9; Jeruzalémská Bible, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009; viz 

Lenski 1997, 157 . 

191)  V roce 409 Jeroným napsal: Olim a Mari Pontico usque ad Alpes Iulias non erant nostra 

sunt, et per annos triginta fracta Danubii limite in mediis Romani imperii regionibus pug-

nabatur (cit . Lenski 1997, 158) . 

192)  O dalším Fritigernově osudu není známo nic bližšího (Halsall 2007, 182) . 
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zřejmě neučinila dostatečný dojem na  většinu bojovníků gótské, hunské 
a alanské aliance, kteří pokračovali v odporu ještě dva roky . 3 . října 382 
byla uzavřena mírová smlouva; Gótové získali v  Thrákii půdu a  určitou 
míru politické nezávislosti (Lenski 1997, 141–143) . Podle většiny historiků 
vytvořila zmíněná smlouva precedens umožňující celým germánským 
kmenům, aby se usazovaly na římském území jako politicky autonomní či 
„spojenecké“ jednotky ( foedus) a  sloužily v  římské armádě pod velením 
svých vlastních náčelníků (Grant 1997, 103) . Historik římských dějin Guy 
Halsall je nicméně přesvědčen, že tato interpretace dohody mezi Theodosi-
em a Góty je výmysl, který rozšířil Jordanes až ve zcela odlišném historic-
kém kontextu v šestém století po Kristu . Gótové válku prohráli a nezískali 
žádné výsadní postavení či privilegia kromě těch, která jim udělil Valens 
(Halsall 2007, 180–185) .

V roce 383 se vzbouřily legie v Británii; do jejich čela se postavil 
Magnus Maximus, důstojník hispánského původu . Maximus se vylodil v Ga-
lii, kde se střetl s  oddíly věrnými císaři Gratianovi, který byl poražen 
a  25 .  srpna 383 zavražděn v  Lyonu . Tato událost pravděpodobně odrážela 
rostoucí nespokojenost severozápadního teritoria říše s  imperiální vládou, 
jejíž středisko bylo roku 380 přemístěno do Mediolana . Magnus Maximus, 
jehož Theodosius a Valentinian II . uznali za svého legitimního spoluvladaře, 
se usadil v  Trevíru, odkud panoval pět let nad Británií, Galií a  Hispánií . 
Když však vpadl do Itálie a vypudil Valentiniana II . (jenž uprchl do Konstan-
tinopole), musel čelit na Balkáně Theodosiově armádě a byl zabit u Aquileie . 
V  roce 392 zemřel Valentinian ve  věku pouhých jednadvaceti let a  vlivný 
francký velitel Arbogast prosadil na jeho místo Eugenia . Theodosius zasáhl 
a ve dvou dnech, 5 . a 6 . září 394 Arbogasta a Eugenia v bitvě na řece Frigidus 
rozdrtil (Halsall 2007, 186−187; Češka 2000, 168) . Když v lednu 395 Theodosi-
us v Mediolanu zemřel, odkázal západ svému desetiletému synu Honoriovi 
a východ jeho sedmnáctiletému bratru Arcadiovi . Říše římská se definitivně 
rozdělila na západní a východní část . 

1.10. Krize a pád Říše západořímské

I když byl historický význam bitvy u Adrianopole bezpochyby značně pře-
ceněn, z následujících událostí je patrné, že Římská říše ztratila na sklon-
ku čtvrtého století po Kristu schopnost zaštiťovat symbiózu mezi římským 
a „barbarským“ světem probíhající v široké pohraniční oblasti severní An-
glie, Porýní a Podunají a severní Afriky a že pozbyla kontrolu nad hranice-
mi . V následujících desetiletích docházelo k fragmentaci politického živo-
ta a  vzestupu a  pádu místních ctižádostivých pohlavárů opírajících se 
ve stále výraznější míře o neřímské ozbrojené síly . V relativně obdobné si-
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tuaci občanské války a anarchie se ocitlo Středomoří již na sklonku řím-
ské republiky; tentokrát se však neobjevil žádný Octavianus, který by ob-
novil politický řád . Koexistence mezi římským a „barbarským“ prvkem se 
posouvala stále hlouběji do  vnitrozemí a  měnila charakter Středomoří . 
Pozdně římský pokus o „etnické soužití“ či specifická snaha o imperiální 
multikulturalismus vyvolávaly rozpaky a  v  dlouhodobé perspektivě se 
ukázaly pro konzistenci západních oblastí státu zhoubnými . Pravděpo-
dobně však za daných okolností demografického vyčerpání, ekonomické 
stagnace a politické ochablosti neexistovala nosná alternativa . Rovněž by-
chom neměli anachronicky přenášet do sociálních poměrů pozdně antic-
kého Středomoří naše vlastní nepříliš povzbudivé zkušenosti s moderní 
ideologií multikulturalismu . 

Edward Gibbon vylíčil, jak krátce po Theodosiově smrti navštívil 
Konstantinopol řecký filosof Synesius z  Kyrény . Zmíněný myslitel byl 
pobouřen stavem, kdy 

občané a poddaní si vykupovali osvobození od naléhavé povinnosti 
hájit svou zemi, a ta byla svěřena zbraním barbarských žoldnéřů. 
Utečencům ze Skythie bylo dovoleno zhanobit důstojnost říše; divocí 
mladí muži se neohlíželi na zákony a hleděli se spíš zmocnit bohatst-
ví lidu, k němuž cítili pohrdání a nenávist, než si vzít příklad z jeho 
dovednosti; síla Gótů byla jako skála, pod níž stál Tantalos: ustavičně 
hrozila zřítit se na mír a bezpečnost státu vydaného napospas zkáze 
(Gibbon 1983, 140) .
 

Synesius, kterého Gibbon označil za odvážného a šlechetného vlastence, vyzý-
val císaře Arcadia, aby 

povzbudil neohroženost poddaných příkladem mužné ctnosti, aby 
vykázal od dvora i  z  táborů přepych, aby nahradil barbarské ná-
mezdníky armádou mužů, kteří mají zájem na obraně svých zákonů 
a majetku, aby v této chvíli veřejného nebezpečí povolal řemeslníky 
z dílen a filosofy ze škol, aby zburcoval zlenivělé občany z příjemných 
snů a ozbrojil na obranu zemědělství ruce pracovitých rolníků; aby 
se v čele takového vojska, které si zaslouží jméno Římanů a bude bo-
jovat v jejich duchu, utkal s barbary, jimž chybí skutečná statečnost, 
a aby nesložil zbraně, dokud je nezažene zpátky do skythských pu-
stin nebo dokud je nepromění v  ponížené otroky, jako kdysi 
Lakedaimoňané zajaté heilóty (Gibbon 1983, 140) .

Násilné vypuzení nebo represivní apartheid představovaly řešení, která ne-
byla liberálnímu osvícenci Edwardu Gibbonovi proti mysli . 
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Křesťanští autoři ovlivnění univerzalismem Evangelia193 
zdůrazňovali jednotu zákona a víry stojící nad etnickým chaosem . Claudia-
nus veršoval (cit . Grant 1997, 105–106):

A tak Řím je jediným, kdo ve svém objetí
jak poražené, tak vítěze nakonec konejší.
Všichni jsme jeho lid,
jeho děti, a ne otroci.
Své poddané zve římskými občany,
vzdálené světy spájí svorníkem oddanosti.

Claudianus byl přesvědčen, že ať pijeme vodu Rýna či Oronta, všichni jsme 
jeden národ (cit . Grant 1997, 105) . Obdobně Prudentius pěl ódu na etnickou 
rozmanitost (cit . Grant 1997, 106):

Přirozené zákony staví všechny na roveň
a váží je společným jménem.
Žijeme v rozličných zemích,
Jako spoluobčané pokrevně spříznění
v hradbách rodného města,
spojeni společným dědictvím otců.

Praxe však byla komplikovanější . Zákony vydané Valentinianem I . a Valen-
tem roku 370 znemožňovaly sňatky mezi Římany a germánskými přistěho-
valci (Grant 1997, 112) . Kolem roku 400 zavládlo na dvoře v Konstantinopoli 
otevřené nepřátelství vůči germánským žoldnéřům, jež vyústilo v konflikt 
mezi obyvatelstvem a městskou posádkou vedenou gótským generálem Gai-
nasem (Collins 2005, 81; Heather 2009, 192) . Tyto postoje se přenesly i do zá-
padních oblastí říše . Zákon z roku 397 zakazoval pod trestem vyhnanství 
a ztráty všeho majetku nosit na území města Říma „barbarské“ oděvy, kalho-
ty či dlouhé vlasy (Collins 2005, 81; Grant 1997, 112) . Mnohá vyjádření napří-
klad křesťana svatého Jeronýma na straně jedné nebo vlivného pohanského 
aristokrata Symmacha na straně druhé, týkající se Afričanů nebo Sasů by-
chom bezpochyby označili za rasismus (Grant 1997, 109), pokud by byla vy-
slovena v prostředí, ve kterém by byla rasa konceptualizována jako soubor 
dědičných somatických atributů podmiňujících kognitivní a  další kvality 
příslušné populace . V každém případě – jak se ukázalo v osmnáctém a deva-

193)  Není tu ani Žid, ani Řek, není tu ani otrok, ani svobodný člověk, není tu ani muž, ani žena; 

neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši (List Galaťanům, 3:28); Jeruzalémská Bible, Kar-

melitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2009 .
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tenáctém století – dobových literárních svědectví o  soužití mezi Římany 
a „barbary“ na sklonku antiky a raném středověku bylo poměrně snadno vy-
užitelné při vytváření rasových vizí lidských dějin . 

Kultura pozdního Říma nikdy k  rasové ideologii nedospěla, 
nicméně svou povahou ji do značné míry anticipovala . Římský proto-rasis-
mus nevznikl jako obhajoba otroctví, neměl proto pigmentokratický ráz . 
Římané nepotřebovali před příchodem křesťanství žádnou intelektuální 
strategii, která by otrokářství legitimizovala . Jejich proto-rasismus 
připomínal v  mnohém kulturalistický post-rasismus dnešních Evropanů 
odrážející úzkost z nastupující hegemonie kulturní jinakosti . Například Si-
donius se vyjadřoval s kulturním odporem o Gótech oblečených do kožešin, 
tetovaných Herulech, Burgundech s těly i mozky tuhými a nepřizpůsobivými 
jako pařezy, kteří si vlasy potírají žluklým máslem . Jak je možné psát 
šestistopé verše, pokud je člověk nucen žít mezi páchnoucími sedmistopými 
obry s lněnými vlasy? Svému příteli Philagriovi Sidonius napsal: Ty se straníš 
barbarů pro jejich špatnou pověst. Avšak já se jich straním, i  kdyby jejich 
pověst byla dobrá (cit . Grant 1997, 110) . Ozvěny Tacitovy fascinace Germány 
nalezneme u Prokopia z Kaisareie, narozenému kolem roku 500 . Prokopios 
ztotožnil Góty, Vandaly, Vizigóty a Gepidy se starověkými Sarmaty a Melan-
chlainy a označil je jednotným názvem Getové, kteří se 

liší jen jménem, v  ostatním jsou si podobni jeden druhému. 
Ve skutečnosti jsou všichni světlovlasí, mají bílou pleť a vysokou po-
stavu a  mají příjemný výraz; všichni mají stejné zákony a  stejné 
náboženství. Všichni vyznávají ariánství a mluví stejným jazykem 
jako Gótové. Zdá se mi, že všichni pocházejí ze stejného kmene, svá 
odlišná jména mají podle panovníků, pod jejichž vládu patřili (1985, 
201; I, 2) . 

Prokopios tak nejenže vztáhl všechny severské „barbary“ ke Getům, Gótům 
či Germánům, ale přisoudil jim i  somatické a  mentální vlastnosti, jež se 
po staletích staly typickými rasovými stereotypy . Zatímco ve čtvrtém století 
po Kristu byli křesťané žijící v Galii stále loajální římskému impériu, kolem 
roku 417 napsal Orosius,194 že barbaři jsou místními obyvateli považováni 
za  požehnání . V  roce 439 uvedl Salvianus,195 kněz působící v  Massalii, že 
místní lidé si již nikdy nepřejí být poddáni Římu. Děkují Bohu za  to, že jim 
umožnil žít pod barbary (cit . Barzun 1932, 32) . 

194) Sedm knih dějin proti pohanům (Historiarum Adversus Paganos Libri VII) .

195) O vládě boží (De Gubernatione Dei) .
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Po  Theodosiově smrti otevíral nízký věk Honoria a  Arcadia, 
následníků trůnu, prostor ctižádostivým jedincům, kteří by „dočasně“ 
převzali břímě vlády nebo se pokusili vybudovat svá soukromá impéria . Vy-
nikli mezi nimi především Stilicho a Alarich, dva vojevůdci germánského 
původu (Češka 2000, 178; Cameron 1969) . Politická krize na  Západě vyp-
lynula i ze skutečnosti, že Honoriův císařský dvůr se trvale usídlil v Medio-
lanu, zatímco od poloviny třetího století bylo přirozeným politickým cen-
trem Západu galské město Colonia Augusta Treverorum (Halsall 2007, 188) . 
Vznikla tak rivalita mezi galskými elitami a jejich severoitalskými protějšky . 
Politická marginalizace severozápadního pomezí Říše západořímské, kterou 
iniciovalo rozhodnutí Valentiniana II . z roku 388 přesídlit dvůr z Trevíru 
do Vienny, pokračovala v údobí 395 až 418 přemístěním sídla galské prefek-
tury do Arelate (Halsall 2007, 209) . Galie se poprvé od Caesarových výbojů 
ocitla opět na  periferii dění . Nepřítomnost císaře v  zaalpských oblastech 
měla pro další vývoj Říše západořímské fatální důsledky . 

Když v lednu 383 obhajoval Themistius před senátem v Konstanti-
nopoli smlouvu, kterou Theodosius uzavřel předchozího roku s Góty, prohlá-
sil, že v blízké budoucnosti jakákoliv etnická odlišnost Gótů zmizí a oni že se 
rozplynou v civilizované římské společnosti (Heather 2009, 192) . Přesně to se 
však nestalo . Uvnitř římského organismu se vytvořil cizorodý parazitující 
útvar, tvořený zejména smíšenými populacemi Tervingů a  Greutungů, 
z nichž posléze vzešli Vizigóti, požadující ze strany Říma oficiální uznání . 
Nositelem této aspirace byl Alarich (Bury 1889, 107–122; Collins 2005, 78) . 
Gótská „odysseia“ v letech 395 až 418 vedoucí z Thrákie přes Řím do Akvitá-
nie byla velkým pochodem za politickým uznáním, který změnil tvář Říše 
západořímské a předznamenal její transformaci v soustavu raně středověkých 
„barbarských“ států . 

Alarichovo jméno se poprvé objevilo v  dějinách v  roce 394, kdy 
velel gótským oddílům, které bojovaly na Theodosiově straně proti Eugeniovi 
a Arbogastovi (Halsall 2007, 190) . Roku 395 se Alarich začal jménem svého 
lidu dožadovat smlouvy, upravující vztah k impériu a obsahující pravidelné 
dodávky potravin, každoroční vyplácení hotovosti a  přidělení úřadu 
nejvyššího vojenského velitele (Collins 2005, 80) . Alarich disponoval značně 
heterogenními silami, složenými především z Tervingů, Greutungů, Hunů 
a Alanů, kteří si prostřednictvím společného života a vystaveni římskému 
vojenskému tlaku osvojovali jednotnou kolektivní identitu . Kolem 
válečnického jádra se postupně utvářel „vizigótský národ“ (Halsall 2007, 
190−194) . Tato „etnizace rivality“, charakteristická na  území Říše 
západořímské pro závěr čtvrtého a  pátého století, byla důsledkem krize 
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a zhroucení jednotného politického řádu . Ethnos nastupuje vždy tam, kde 
legitimita a funkčnost procedur polis selhaly .196

Po Theodosiově smrti odvedl Alarich své jednotky z Itálie zpátky 
na Balkán, kde drancovaly rozsáhlé území v okolí Konstantinopole . Stal se 
tak nástrojem soupeření mezi dvěma vlivnými římskými politiky: Stilicho-
nem na  Západě a  Rufinem na  Východě . Zatímco Stilicho se snažil využít 
problémů na Balkáně k anexi Illyrika, Rufinus se pokoušel Alaricha vyplatit . 
Alarich se mezitím přesunul do Řecka, kde pokračoval v plenění . Konstanti-
nopolský dvůr jej však považoval za užitečného, přimhouřil oči nad masakry 
a udělil mu titul magister militum, respektive magister utriusque militiae 
(velitel vojska)197 pro oblast Illyrika . Alarich se odvděčil tím, že odtud v roce 
397 vytlačil Stilichonovu armádu . V roce 400 však došlo ke Konstantinopoli 
k převratu, který se obrátil proti Gótům . V červenci zmíněného roku obyva-
telé hlavního města Říše východořímské povstali a  pobili místní gótskou 
posádku vedenou ambiciózním generálem Gainasem . Arcadius podpořil re-
bely a pověřil Fravittu, jiného gótského pohlavára, který působil jako magi-
ster militum per orientem v Antiochii, aby Gainase a jeho zbývající válečníky 
zlikvidoval . Poražený Gainas uprchl na sever, kde jej usmrtil hunský náčelník 
Uldin (Halsall 2007, 194–201) .

Alaricha zřejmě výše uvedené mocenské změny připravily o poli-
tickou podporu . Slepou uličku, v níž se ocitl, se pokusil na konci roku 401 
překonat tažením do Itálie (Halsall 2007, 201) . Nyní, bez oficiálního římského 
úřadu, se prohlásil králem (Halsall 2007, 217) . Proces nahrazování římských 
institucí „barbarskými“ byl zahájen . Stilicho, který právě hájil hranice 
v Raetii proti dalšímu tlaku „barbarů“, urychleně stáhl posádky z rýnských 
pevností, povolal legii střežící britský val proti Kaledoncům, shromáždil 
vojsko složené z Alanů a různých germánských kmenů a pospíchal na pomoc 
Honoriovi, který opustil Mediolanum a uchýlil se za hradby Asty v Ligurii 
(Gibbon 1983, 143–144) . Na  jaře 402 byla svedena bitva u Pollentie, kterou 
Claudianus a  mnohem později Edward Gibbon oslavili jako velké římské 
vítězství (1983, 145): 

Triumf Stilichonův porovnal básník, a  snad i  veřejnost, s  Mario-
vým, který v téže části Itálie napadl a zničil jinou armádu barbarů 
ze severu. Pozdější generace mohly snadno zaměnit obrovské kosti 
a  prázdné helmice Kimbrů a  Gótů, a  potomstvo mohlo zbudovat 

196)  Řekové označovali případně jako ethnos populace žijící mimo polis . 

197)  Tato hodnost vznikla v  roce 314 . Původně existoval zvláštní velitel pěchoty (magister 

peditum) a velitel jízdy (magister equitum); později byly jejich funkce sloučeny . 
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společný pomník dvěma nejproslulejším vojevůdcům, kteří na témž 
pamětihodném bojišti přemohli dva úhlavní nepřátele Říma. 

Ve skutečnosti však střetnutí dopadlo nerozhodně, i když Stilicho měl prav-
děpodobně převahu . Ani druhá srážka před Veronou nepřinesla rozhodnutí . 
Zdá se, že se Stilicho poté s Alarichem dohodl a gótský předák vstoupil pro 
změnu do služeb Říše západořímské (Halsall 2007, 201−202) .198

V  Itálii zavládla po  odchodu Gótů hluboká úleva . Honorius 
uspořádal v  roce 404 v  Římě triumfální průvod (šlo o  čtvrtou návštěvu 
římského panovníka v bývalém hlavním městě během uplynulých sta let) . 
Bylo to naposledy, kdy se konaly v Římě gladiátorské hry, které nadále zákon 
zakázal . Hrozba potenciálních barbarských vpádů přiměla Honoria, aby 
přesunul své sídlo do severoitalské Ravenny . Město bylo chráněno bažinami 
a kanály napájenými z Pádu a ravennské domy stály obdobně jako budovy 
v Benátkách na základech z dřevěných kůlů . V místním přístavu mohlo kot-
vit až dvě stě padesát válečných lodí . Navzdory všem změnám režimů byla 
Ravenna pokládána za  hlavní město Itálie až do  poloviny osmého století 
po  Kristu (Gibbon 1983, 147−149) . Historický význam města neunikl no-
vodobým tvůrcům germánského paradigmatu . V  proslulé eseji Gótové 
v Ravenně (The Goths at Ravenna) z  roku 1879 Edward Augustus Freeman 
vyzdvihl mimořádnou historickou úlohu Ravenny, města, ve  kterém se 
v  klíčovém momentu dějin setkal římský, gótský a  byzantský svět a  jež 
představovalo jedinečný výraz soužití barbarského „teutonského“ živlu se 
středomořskou civilizací předtím, než se spojily do  jednotné kulturní for-

198)  Orosius, Jordanes a další autoři nazývali Alaricha „gótským králem“ . Ve skutečnosti nee-

xistují žádné přímé důkazy o tom, že by Alarich používal či měl právo používat obdobný 

titul (diskuze, viz Halsall 2007, 202–206) .
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my .199 V Ravenně – jak zdůraznil Freeman – byla zahájena revitalizace zhrou-
ceného starověkého světa .

Zatímco Alarich byl načas pacifikován, objevil se jiný nepřítel – 
Radagaisus, který přivedl v roce 405 od Dunaje na Apeninský poloostrov ar-
mádu, jejíž velikost odhadovali někteří současníci na dvě stě tisíc bojescho-
pných mužů a až čtyři sta tisíc osob .200 Byli mezi nimi Vandalové, Svévové, 
Burgundové, Alanové a Gótové (Heather 1995, 12; Gibbon 1983, 151) . Proti 
této invazi postavil Stilicho třicet až čtyřicet tisíc mužů posílených o Alany, 
Huny a  Góty (Gibbon 1983, 152) . Radagaisus byl poražen u  Fiesole201 
a 23 .  srpna 406 popraven (Heather 1995, 12; Halsall 2007, 207) . Navzdory 
potížím s  Radagaisem a  překročení oslabených rýnských hranic zástupy 
„barbarů“ na přelomu roku 405 a 406 se Stilicho nevzdal svého záměru zís-
kat část Balkánu, a nařídil proto Alarichovi, aby se přesunul se svými lidmi 
z Panonie do Epeiru (Halsall 2007, 208–209) .

Poprvé po  porážce východních helénistických států ve  druhém 
století před Kristem se zrodil přímo na evropské půdě politický útvar, který 
dokázal konkurovat římské moci . Severně od  Dunaje vznikla rozsáhlá 

199)  In remains of Roman heathendom, in remains of mediaeval Christendom, Ravenna is deci-

dedly poor; she has nothing to set against the walls of Anderida, the amphitheatre of Vero-

na, or the basilica of Trier; she has nothing to set even against the smaller fragments of 

Roman work which we find at Bordeaux and Lillebonne, at York and Lincoln. Ravenna has 

nothing to set against the works of fully developed mediaeval art, whether in the Romane-

sque of Pisa and Durham, or in the Gothic of Westminster, Rheims, and Köln. She has nothing 

to set even against those earlier and ruder forms of the Romanesque of her own land which 

we trace out in Saint Ambrose at Milan and in Saint Michael at Pavia. But Ravenna has, 

what none of those cities has, a succession of monuments of the true transitional age – the 

age when the Roman and the Teutonic elements of the modern world were both in being, but 

when they stood side by side, when neither had as yet absorbed the other, when the ming-

ling of the two had not yet formed a third whole different from either. In other cities we may 

see the works of heathen Emperors or of mediaeval prelates; Ravenna is the only city where 

we are met at every step by the works of Christian Emperors, Gothic Kings, and Byzantine 

Exarchs. Of those strange and dark and unhappy centuries in which the old world was 

shaped into the new, Ravenna has the monuments almost wholly to herself. Even Rome, Old 

or New, cannot compare with her. … And neither Rome nor Constantinople can lay claim to 

that special glory which, in the eyes of any man of Teutonic blood, must set Ravenna above 

all the cities of the earth. It was the seat of the first settled Teutonic dominion beyond the 

Alps – the seat of the barbarian conqueror who gave Italy thirty years of such peace and 

prosperity as she never saw for ages before or after (Freeman 1879, 122–123) .

200)  Tento údaj byl bezpochyby silně nadhodnocen (Halsall 2007, 206; Gibbon 1983, 151) . 

201)  Dnešní Florencie .
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hunská konfederace, jež vnesla mezi tradiční společnosti žijící po  staletí 
v symbióze s římskými pohraničními oblastmi silnou nestabilitu, která měla 
pro další vývoj západních římských provincií osudové důsledky (Halsall 
2007, 210) . 31 . prosince 405202 překonaly zástupy Vandalů, Svévů, Alanů 
a Burgundů údajně zamrzlý203 Rýn . Hranice urputně bránili Frankové, kteří 
během střetů porazili Vandaly a zabili vandalského „krále“ Godigiscla . Alani 
však Franky přemohli . V  tomto památném tažení Svévů, Vandalů, Alanů 
a Burgundů, kteří později už neustoupili, můžeme spatřovat zánik římského 
impéria v zaalpských zemích. A přehrady, tak dlouho dělící divošské a civilizo-
vané národy světa, byly od té chvíle srovnány se zemí, poznamenal Edward 
Gibbon (1983, 155) . 

Tak jednoduché to však nebylo . Neexistuje žádná zmínka o míst-
ních římských oddílech, které by se zapojily do bojů . Odpor Franků střežících 
pohraničí byl zlomen a před nájezdníky se otevřelo vnitrozemí nechráněné 
Galie . V tomto okamžiku zasáhla armáda umístěná na Britských ostrovech . 
Místní legionáři zvolili „císařem“ jistého Konstantina, jehož jméno mělo evo-
kovat velkého panovníka vládnoucího před sto lety (Halsall 2007, 211−212) . 
Konstantin postup „barbarů“ zadržel a ovládl většinu Galie a Hispánie (Bury 
1889, 138–144; Halsall 2007, 212) . Stilicho poslal gótského generála Saruse, 
aby usurpátora odstranil . Sarus však neuspěl a Konstantin se zmocnil Arela-
te . Chaosu využil Alarich, který se přesunul do Norika, odkud mohl strate-
gicky ohrožovat Itálii, vyjednával s Konstantinem a od západořímského dvo-
ra požadoval čtyři tisíce liber zlata . 1 . května 408 zemřel Arcadius a na trůn 
nastoupil jeho nezletilý syn Theodosius II . Stilicho mezitím přesvědčil Ala-
richa k útoku na Konstantina, ale byl nařčen z přípravy spiknutí, jeho stou-
penci masakrováni a on sám v Ravenně v srpnu 408 popraven . Podle Guye 
Halsalla svědčila Stilichonova kariéra o tom, že si byl vědom skutečnosti, že 
vnitropolitická krize představuje pro Řím větší riziko než vnější nepřítel . 
„Barbaři“ nebyli s  to vyvrátit impérium, občanská válka však ano (2007, 
212−213) .

Po Stilichonově smrti se Alarich, který ztratil patrona, opět ocitl 
v  politickém vakuu . Gótský vojevůdce překročil Pád, vyplenil města Aqui-
leiu, Altinum, Concordii a Cremonu, přijal do svých řad bývalé Stilichonovy 
vojáky a energicky postupoval na Řím, který oblehl (Gibbon 1983, 168–170) . 
Ve městě vypukl hlad, který Edward Gibbon (1983, 171) sugestivně popsal: 

202)  Diskuze o datu invaze, viz Halsall 2007, 211 .

203)  Tvrzení, že byla řeka pokryta ledem, nepodpořil žádný ze soudobých zdrojů . Podle M . Ku-

likowského byl autorem tohoto „mýtu“ Edward Gibbon (viz Halsall 2007, 211) .
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Boháči obojího pohlaví, vychovaní v  pohodlí a  přepychu, poznali, 
jak málo je třeba k  uspokojení požadavků přírody, a  utráceli 
nepotřebné poklady zlata a stříbra, aby získali trochu nejvšednějších 
potravin, které by byli dříve s opovržením zahodili. Lidé šílení hla-
dem dychtivě žvýkali a divoce se prali o potravu odpuzující smysly 
i představivost, o jídla nezdravá a tělu škodlivá. Šířilo se chmurné 
podezření, že se někteří zoufalí ubožáci živí masem svých bližních, 
které tajně zavraždili, a dokonce i matky (tak hrozný byl rozpor mezi 
dvěma nejsilnějšími pudy, jež příroda vložila do lidské hrudi) – do-
konce i matky prý ochutnaly těla svých zabitých dětí! Nedostatkem 
jídla zmíralo mnoho tisíc římských obyvatelů doma nebo na ulicích; 
a  protože veřejná pohřebiště vně hradeb byla v  rukou nepřátel, 
zápach z  tolika hnijících nepohřbených mrtvol zamořil vzduch; 
po hladu následovala a zhoršovala jej morová nákaza. 

Senát byl nucen vyplatit Alarichovi pět tisíc liber zlata, třicet tisíc liber stří-
bra, čtyři tisíce hedvábných rouch, tři tisíce štůčků jemného šarlatového suk-
na a tři tisíce liber pepře . Gótský vojevůdce upustil od obléhání a stáhl se 
do Toskánska, kde hodlal zřídit zimní tábor . Po jeho úspěších se k němu při-
pojily zástupy dunajských Gótů a Hunů (Gibbon 1983, 172–173) .

Zatímco Řím řešil problém s Alarichovými Góty a dalšími „barba-
ry“, Hunové vytvářeli ve východní Evropě mohutné „multietnické“ a „multi-
rasové“ impérium, jehož těžiště se postupně přesouvalo ze severního 
Černomoří, od břehů Volhy a Donu, do Podunají . V roce 395 překonali Huno-
vé pohoří Kavkaz; jedna skupina napadla Persii, zatímco druhá plenila Ar-
ménii, Kappadokii a  Sýrii . Kolem roku 400 se u  dolního Dunaje objevila 
početná skupina Hunů, v  jejímž čele stál již zmíněný Uldin . Hunové však 
tehdy ještě nedospěli k centralizované formě vlády; v roce 412 Olympiadorus 
napsal, že mezi Huny existuje více „králů“ . Uldin, který byl původně římským 
spojencem, překročil s oddíly Hunů a Skirů Dunaj a zmocnil se pevnosti Ca-
stra Martis . Nešetřil sebevědomím a  prohlásil, že může ovládnout každou 
část země, která je ozařována sluncem . Imperiální síly ale nájezdníky záhy 
vytlačily zpátky za Dunaj (Heather 1995, 8−15) .

Vandalové, Svévové, Alani a Burgundové, kteří koncem roku 405 
překročili Rýn, zaplavili celou Galii, která podle dobových svědectví vzplála 
jako jedna pohřební hranice . V září 409 překonali Pyreneje a pronikli do Hi-
spánie . Konstantin naléhal na Honoria, aby jej uznal za spoluvladaře . V tuto 
kritickou chvíli Alarich požadoval, aby mu císař přidělil provincie Histrii, 
Venetii, Dalmátii a Noricum a poskytl titul magister militum (velitel vojska) . 
Tím by zaujal nejenom Stilichonovo místo, ale kontroloval by strategické 
alpské přístupové cesty (Halsall 2007, 215) . Když byl odmítnut, znovu oblehl 
Řím a zmocnil se ostijského přístavu (Gibbon 1983, 176; Halsall 2007, 215) . 
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Senát tak byl přinucen souhlasit s  nástupem nového císaře, bývalého 
městského prefekta Priska Attala, který Alaricha jmenoval nejvyšším velite-
lem západních armád (Collins 2005, 82) .204 Navzdory své izolaci v Ravenně 
však Honorius udržel pozice v Africe, která byla obilnicí Říma . Proti očekávání 
se jeho režim nezhroutil . 

Alarich se nakonec rozhodl Attala sesadit a  vladařské odznaky 
poslal do Konstantinopole Theodosiovu synovi (Gibbon 1983, 178) . Poté se Ala-
rich opět přiblížil k Ravenně, ale Honorius jej odmítl . Tím byl zpečetěn osud 
„věčného města“ . Otroci a sluhové údajně o půlnoci na 24 . srpna 410 otevřeli 
Salarijskou bránu a umožnili Gótům vstoupit do Říma . Rabování a vraždění 
trvalo tři dny (Gibbon 1983, 179–184; Češka 2000, 187) . Pád Říma, přestože 
měl pouze symbolický význam, otřásl světem (Gibbon 1983, 180–181): 

I spisovatelé projevující silný sklon zveličovat jejich milosrdenství 
(Gótů, pozn. aut.) otevřeně přiznali, že Římané byli krutě vražděni 
a  že ulice města byly přeplněny mrtvými těly, jež zůstala po  dobu 
všeobecného zděšení nepohřbena. Zoufalství občanů se chvílemi 
měnilo v  zuřivost, a  kdykoli byli barbaři podrážděni odporem, 
zabíjeli i  lidi slabé, nevinné a  bezmocné. Pomstychtivost čtyřiceti 
tisíc otroků neznala soucitu ani výčitek svědomí, a potupu bičování, 
jehož se jim dříve dostávalo, smyli nyní krví provinilých nebo 
nenáviděných rodin. … Nejjemnější umělecká díla byla neurvale 
poškozována nebo z  bujnosti ničena, mnoho soch bylo roztaveno 
k  získání vzácného materiálu a mnoho váz bylo při dělení kořisti 
na kusy roztříštěno válečnou sekyrou. Uchvácené cennosti jen pod-
nítily lakotu chamtivých barbarů, kteří hrozbami, ranami 
a mučením nutili své zajatce, aby prozradili ukryté poklady.

Anglosaský protestant Edward Gibbon, kterému byli imaginární Gótové bliž-
ší než reální katolíci, srovnával tragické události roku 410 s pleněním Říma 
španělským a německým vojskem Karla V . v květnu 1527 . Tato komparace vy-
znívala jednoznačně v neprospěch fanatismu novověku (Gibbon 1983, 184): 

Zkušenosti jedenácti století umožnily potomstvu mnohem 
pozoruhodnější srovnání; je totiž nutno po pravdě připustit, že ná-
silnosti barbarů, které přivedl Alarich od břehů Dunaje, nezavinily 
spousty tak zničující jako řádění oddílů Karla Pátého, katolického 
vladaře, který si říkal římský císař. Gótové vyklidili město za šest 
dní, kdežto císařští zůstali v Římě skoro devět měsíců a každá hodi-

204) Magister militum .
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na byla poskvrněna nějakým ohavným skutkem ukrutenství, vil-
nosti a  lupičství. Alarichova autorita udržovala určitý pořádek 
a umírněnost mezi divokým množstvím, jež ho uznávalo za vůdce 
a krále. 

Ani výše zmíněná demonstrace síly nepřiměla Honoria, chráněného bažina-
mi obklopujícími Ravennu, k jednání . Alarich táhl po via Appia na jih a vpa-
dl do blahobytné Kampánie . Měl v úmyslu vpadnout přes Sicílii do severní 
Afriky a odříznout tak Itálii od přísunu obilí . Po krátké nemoci však předčas-
ně zemřel (Gibbon 1983, 184−186; Halsall 2007, 215–216; Collins 2005, 83) .

Alarichův nástupce, jeho švagr Athaulf, odvedl kolem roku 412 
Góty přes Alpy do  Galie (Bury 1889, 144; Heather 2006, 238–241; Collins 
2005, 83) . Severozápad říše se stále více vymaňoval z  imperiálních vazeb . 
Po roce 410 Řím rezignoval na přímou správu Británie; místní romanizova-
né obyvatelstvo však ještě několik desetiletí dokázalo udržovat zdání římské 
moci .205 V  Galii vzniklo politické vakuum, jehož projevem byli bagaudové 
(Bagaudae), osoby, které se zmocnily místní vlády bez ohledu na impérium 
(Halsall 2007, 218) . Konstantinův režim v Hispánii a Galii se zhroutil . Na Py-
renejském poloostrově se vzbouřil Gerontius, který porazil a popravil Kon-
stantinova syna a spoluvladaře Konstanta (Collins 2005, 84) . V severní Galii 
se s pomocí Burgundů a Alanů prohlásil císařem jistý Jovinus (Bury 1889, 
144; Halsall 2007, 222) . Konstantin, který byl obležen v Arelate, se vzdal moci 
a uchýlil se do kláštera . To jej ale nezachránilo . Společně se svým synem Ju-
liánem byl císařskými oddíly zajat a popraven (Halsall 2007, 222–223) .

Flavius Konstancius, patricij a generál, který se zasloužil o porážku 
Konstantina, se pokusil znovu upevnit římskou vládu v  Itálii a  jižní Galii 
(Heather 2006, 236–238; Halsall 2007, 224–225) . Výsledkem bylo údobí hege-
monie generálů opírajících se ve stále výraznější míře o gótské, alanské, van-
dalské, burgundské či hunské jednotky . Vypukla válka mezi ambiciózním 
Athaulfem, který se v roce 414 oženil s Honoriovou sestrou Gallou Placidiou 
(již až doposud držel jako rukojmí) a opětovně prohlásil Attala za císaře (Hal-
sall 2007, 225) . Podle historika Orosia, který zaznamenal svědectví jednoho 
galského usedlíka, jehož potkal u Jeronýma v Betlémě (Halsall 2007, 225), 
Athaulf chtěl původně nahradit Řím gótským státem (cit . Grant 1997, 104; 
Bury 1889, 148): 

Zprvu jsem žhavě toužil vymazat i samo jméno římské říše a vybudo-
vat místo ní říši gótskou, v níž by Athaulf nahradil císaře Augusta. 
Ale dlouhá zkušenost mě poučila, že neklidné barbarské letoře Gótů 

205) Zánik římské Británie, viz Wood 1987 .
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zákonný řád nevyhovuje. Avšak bez zákonů nelze vytvořit stát. Proto 
jsem se rozhodl spíše obnovit zašlou slávu Říma v  jeho původní 
podobě a podepřít ji gótskou silou. Doufám, že nemohl-li jsem římské 
impérium nahradit gótským, vstoupím do dějin jako jeho obnovitel. 

Římská tradice byla po letech bojů a úpadku stále natolik silná, že dokázala 
spoutat a ovládnout gótskou státotvornou obrazotvornost . 

Gótové napadli Massalii, ale Římané vedení Bonifatiem je odrazili 
(Bury 1889, 147; Halsall 2007, 225) . Athaulf obsadil Narbo Martius,206 Tolo-
su207 a Burdigalu .208 Konstancius přešel do protiofenzívy a zatlačil Góty přes 
Pyreneje do Hispánie (Halsall 2007, 225–226) . Athaulf zřídil svoji základnu 
ve městě Barcino .209 Zde byl však v roce 415 zavražděn . Hispánie se praktik-
ky celá nalézala pod kontrolou „barbarských“ kmenů, které před několika 
lety překročily Rýn . Svévové a Vandalové obsadili Gallaecii, Lusitánie a pro-
vincie Hispania Carthaginiensis připadla Alanům a zbývající Vandalové za-
brali Baetiku . Provincie Hispania Tarraconensis zůstala nadále římská . 
Gótové, nyní opět v římských službách, vedli úspěšné tažení proti Alanům 
a Vandalům, kteří se podřídili Římu, a s Konstanciovým svolením se v le-
tech 417 až 418 usadili v Akvitánii u řeky Garonne mezi Tolosou a Burdiga-
lou (Halsall 2007, 226–229) . Zrodil se základ pozdějšího samostatného vi-
zigótského království . 

Kombinací vojenské síly a  obratné diplomacie se Konstanciovi 
podařilo konsolidovat římskou moc v Galii a Hispánii . Když byl v roce 421 
Konstancius prohlášen spolucísařem pro západní oblast, zdálo se, že dojde 
k plné restauraci Říše západořímské (Bury 1889, 155–156; Heather 2006, 241–
244; Halsall 2007, 234) . Nový panovník však po osmi měsících zemřel a s ním 
odešel i étos obnovy (Heather 2006, 251–257) . Honorius zesnul 27 . srpna 423 
a uvolněný trůn připadl jeho čtyřletému synovci Valentinianovi, synu Kon-
stancia a Gally Placidie (Halsall 2007, 236) . Zatímco Valentinianus pobýval 
v Konstantinopoli, zmocnil se vlády v Ravenně vrchní dvorní notář (primice-
rius notariorum) Ioannes (Collins 2005,103; Halsall 2007, 236) . Prokopios, 
píšící po  více než sto letech, Honoriem opovrhoval, zatímco pro Ioannese 
neměl než slova uznání (1985, str . 206; I, 3): 

Byl to člověk velmi jemné povahy, moudrý a  neobyčejně ctnostný 
a  jeho pětiletá vláda byla dost příjemná. Nikdy nedopřál sluchu 

206) Dnešní Narbonne .

207) Dnešní Toulouse .

208) Dnešní Bordeaux . 

209) Dnešní Barcelona .
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udavačům ani nikoho nenechal nespravedlivě zemřít. Nepodnikl 
nic v rozporu se zákony a se spravedlností kvůli tomu, že by toužil 
po penězích. Také nic nepodnikl proti barbarům, protože byl stále 
zaměstnán válkou, která proti němu byla vedena z Byzantia.

Východořímský císař Theodosius II . vyslal proti usurpátorovi pozemní ar-
mádu a  flotilu . Ioannesovi spěchal na  pomoc Aëtius v  čele šesti tisíc hun-
ských jezdců (Bury 1889, 159; Collins 2005, 103; Halsall 2007, 236) . Navzdory 
dílčím úspěchům nakonec Ioannes podlehl . Byl zajat, zmrzačen a před smrtí 
veřejně zesměšňován v cirku v Aquileii (Prokopios 1985, 206; I, 3) . Aëtius do-
razil s hunskými žoldáky tři dny po Ioannesově smrti a svedl s římským voj-
skem nerozhodnou bitvu . Výměnou za to, že své hunské spojence přesvědčil, 
aby se vrátili domů, obdržel milost a získal hodnost vojenského velitele Va-
lentinianova režimu (Halsall 2007, 236–237) .

Flavius Aëtius náleží vedle Attily nebo Alaricha k nejznámějším hi-
storickým osobnostem pátého století . Historické anály jej heroizovaly a na-
zývaly „posledním Římanem“ (Bury 1889, 167–183; Heather 2006, 281–291; 
Češka 2000, 191) . Prokopios (1985, 207; I, 3) byl přesvědčen, že Aëtiovi (a jeho 
hlavnímu rivalu Bonifatiovi) se 

nikdo nevyrovnal v zásluhách a válečnických zkušenostech. Ale byli 
to nepřátelé a  neshodovali se v  politických záležitostech. Oba byli 
odvážní a  měli tolik ostatních ctností, že nebylo možné říci, který 
z  nich je největším mužem, jakého město Řím dalo světu. Všechny 
římské ctnosti se spojily, aby vytvořily tyto dva obdivuhodné muže. 

Marcellinus jej označil za velkého ochránce západního společenství .210 Skep-
tičtější autoři se kloní k názoru, že pokud byl Aëtius posledním z Římanů, bylo 
to proto, že svým nástupcům vůbec nic nezanechal . Aëtius byl synem Gauden-
tia, Konstanciova vrchního velitele jezdectva (magister equitum), pocházejí-
cího z provincie Scythia při ústí Dunaje .211 Pro svůj urozený původ byl mladý 
Aëtius poslán jako rukojmí k Alarichovým Gótům a později Hunům a získal 
tak neocenitelné vědomosti o „barbarském“ světě . Poté, kdy po Ioannesově 
pádu vstoupil do Valentinianových služeb, uskutečnil několik tažení v Galii, 
během nichž vyprostil Arelate z vizigótského obležení . V roce 429 se Aëtius 
vrátil zpátky do Ravenny, kde se v následujícím roce podílel na svržení vrch-
ního velitele ozbrojených sil (magister militum) Felixe, jehož místo zaujal 
(Collins 2005, 103) .

210) Magna occidentalis republicae salus (cit . Bury 1889, 183) .

211) Dnešní Dobrudža .
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Vandalové se mezitím vzpamatovali z porážek, které utrpěli na Py-
renejském poloostrově, v  letech 425 až 426 se zmocnili města Emerita 
Augusta,212 opatřili si loďstvo a  plenili Baleárské ostrovy a  severoafrické 
pobřeží (Halsall 2007, 239) . Někdy v květnu mezi lety 427 až 429 se Vanda-
lové, vedení králem Geiserichem, vypravili hromadně přes Gibraltarský 
průliv na africký kontinent (Heather 2006, 266–272) . Podle Prokopia je poz-
val Bonifatius, místodržící v Africe, který se údajně dostal do konfliktu s ra-
vennským dvorem (Prokopios 1985, 207–208; I, 3; Češka 2000, 217–218) . 
Ve  skutečnosti však Bonifatius vandalské invazi čítající asi dvacet tisíc 
ozbrojenců aktivně čelil . Utrpěl porážku a Vandalové jej oblehli v Hippo Re-
gio, dobře opevněném přímořském městě v Numidii (Prokopios 1985, 209; I, 
3) . Zde během vandalského obléhání zesnul v roce 430 svatý Augustin . Na-
konec musel Bonifatius Afriku opustit a  Geiserich založil novou 
středomořskou mocnost, která v roce 434 odrazila útok východořímské ar-
mády . 19 . října 439 se Vandalové zmocnili Kartága (Halsall 2007, 245) . Podle 
dobových svědků v Konstantinopoli znamenala ztráta Afriky pro Řím totéž, 
co pro Athény katastrofální výprava proti Sicílii během peloponéské války 
(Thompson 1999, 74) . Roku 442 Řím oficiálně uznal vandalský zábor provin-
cií Numidia, Byzacena a Proconsularis (Halsall 2007, 247) .

Aëtius v  roce 430 porazil Alamany, kteří se pokusili alpskými 
průsmyky o vpád do Itálie, a potlačil povstání v Noriku . Roku 432 se proti 
Aëtiovi, jehož rostoucí moc zřejmě znepokojila Gallu Placidii i Konstantino-
pol, vzbouřil Bonifatius (Halsall 2007, 241−242) . Galla Placidie udělila Boni-
fatiovi hodnost nejvyššího vojenského velitele a požádala jej, aby vládl namí-
sto jejího syna jako regent (Collins 2005, 103–104) . Bonifatius sice Aëtia 
v bitvě u Arimina213 porazil, ale záhy zemřel na utrpěné rány (Halsall 2007, 
242) . Aëtius se po bitvě uchýlil na jeden ze svých statků, kde se však právem 
necítil v  bezpečí a  přes dalmatské pobřeží a  Pannonii dorazil k  Hunům, 
s nimiž udržoval přátelské vztahy (Thompson 1999, 68) . Hegemonii hunské 
federace uznávaly kmeny nejrůznějšího původu obývající geografický pro-
stor mezi Alpami, Baltem a Kaspickým mořem (Thompson 1999, 80) . Hunové, 
jejichž náčelníkem byl nyní Rua, byli ochotni Aëtiovi pomoci, Říman jim 
nicméně musel na  základě smlouvy postoupit provincii Pannonia Prima 

(Thompson 1999, 68) . 
Byla to pravděpodobně právě hunská podpora, která Aëtiovi 

umožnila, aby se opět ujal funkce vrchního vojenského velitele . Na příštích 
dvacet let se stal hlavní vojenskou i politickou autoritou Říše západořímské . 
Za  situace, kdy byly rýnské hranice prolomeny, Británie, Galie, Hispánie 

212) Dnešní Sevilla .

213) Dnešní Rimini .
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a Afrika dočasně či trvale ztraceny, musel se Aëtius při obnově západního 
impéria opřít o „barbarské“ spojence, především Huny . V letech 435 až 437 
Aëtius za  vydatného přispění hunských žoldnéřů zničil burgundské 
království, které se od roku 413 rozkládalo na levém břehu středního toku 
Rýna . Jeho střediskem bylo město Gesoriacum .214 Smrt krále Gundahara 
a zmasakrování jeho lidu se staly předlohou pro středověkou Píseň o Nibe-
lunzích (Halsall 2007, 243−244; Thompson 1999, 69) . Řím tak opět po delší 
době alespoň částečně obnovil rýnské hranice . Aëtius, který restauroval 
britskou moc v severní Galii a vyjednával s romanizovanými Brity, se musel 
vyrovnávat s aspiracemi vizigótského království, v  jehož čele stál Theode-
rich I . (Collins 2005, 104) . Hunové působící v  jeho službách uštědřili 
Vizigótům několik porážek; v roce 439 byl ale římský generál Litorius v bitvě 
u Tolosy zajat a popraven . V témže roce uzavřeli Římané s Vizigóty smlouvu, 
v níž poprvé uznali gótské království jako nezávislý politický subjekt (Hal-
sall 2007, 245–247) .

Hunský pohlavár Rua hodlal v  roce 434 využít skutečnosti, že 
východořímská armáda byla vázána v Africe, a požádal konstantinopolského 
panovníka Theodosia II . o přenechání podunajského teritoria, které obývali 
hunští Amilzurové, Itimarové, Tunsurové a Boiskové . Zemřel však dříve, než 
stačil uskutečnit svůj záměr – vést proti Konstantinopoli válku . Ruovo místo 
zaujali jeho dva synovci – starší Bleda a mladší Attila (Bury 1889, 162–166; 
Thompson 1999, 74−75) . V  roce 441 Hunové prolomili římskou hranici 
na  dolním Dunaji a  zmocnili se Sirmia, z  něhož strategicky ovládali celý 
Balkán (Thompson 1999, 84) . Během dvou následujících let Hunové obsadili 
pod Attilovým vedením Ratiarii v Horní Moesii, Naissu215 v údolí řeky Margy, 
Sardiku,216 Filippopolis, Arcadiopolis, dospěli k hradbám Konstantinopole 
a na Chersonésu zničili zbytek římské armády . 27 . srpna 443 byla uzavřena 
smlouva, v níž se Římané zavázali odvádět Hunům 2100 liber zlata ročně 
a nepřijímat žádného uprchlíka z hunské říše . V roce 445 zavraždil Attila 
svého bratra Bledu a postavil se jako jediný do čela Hunů (Thompson 1999, 
86−92) . Na jaře 447 uskutečnili Hunové další vpád na evropské území Říše 
východořímské .217 Porazili římské vojsko a  mimořádně brutálně vyplenili 
balkánské provincie (Thompson 1999, 93–97) . Jak uvedl Comes Marcellinus, 
Attila rozdrtil téměř celou Evropu na prach (cit . Thompson 1999, 97) .

214) Dnešní Worms .

215) Dnešní Niš .

216) Dnešní Sofie .

217)  Peter Heather, který se odvolává na Ottu J . Maenchena-Helfena, tvrdí, že Attila nevedl po 

roce 442 proti Konstantinopoli dvě tažení, ale pouze jedno, a to roku 447 (2006, 307) .
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Po roce 449 se až doposud přátelské vztahy mezi Aëtiem a Attilou zhoršily . 
Zprvu banální spor o zlaté nádoby, které odnesl ze Sirmia galský sekretář 
Konstancius a na něž Attila vznášel nárok, přerostl do vážné diplomatické 
krize . Z  blíže neznámých důvodů se Attila rozhodl zaútočit proti Západu . 
Hunský vládce zprvu prohlašoval, že cílem jeho tažení je výlučně Vizigótské 
království v Akvitánii, a vyzýval místního vládce Theodericha I ., aby vypově-
děl smlouvu s Římem uzavřenou v roce 439 (Thompson 1999, 128–132) . Poté 
se situace, téměř jako v laciném románu, ještě více zkomplikovala, protože 
do  hry zasáhl ženský prvek . Justa Grata Honoria, sestra Valentiniana III ., 
měla poměr s majordomem Eugeniem, kterého chtěla dosadit na trůn . Vše 
vyšlo najevo a Eugenius byl popraven . Honoria byla poté přinucena, aby se 
vdala za bezúhonného a loajálního senátora Herkulana . To se Honorii vůbec 
nelíbilo a na jaře 450 vyslala jednoho ze svých eunuchů k Attilovi, aby mu 
předal prsten a požádal jejím jménem o „vysvobození“ (Heather 2006, 235) . 
Attila využil příležitosti, Honoriinu nabídku přijal a vzkázal do Ravenny, že 
jako věno mu náleží polovina Říše západořímské (Halsall 2007, 252) . Theodo-
sius II . zemřel v Konstantinopoli 28 . července 450 a nový císař Marcianus 
odmítl odvádět Hunům každoroční poplatek (Collins 2005, 105; Bury 1889, 
135–136) . Vzhledem k tomu, že se Valentinianus III . zdráhal vydat Honorii, 
Attila musel za daných okolností v zájmu zachování hunské prestiže sáhnout 
k demonstraci síly .218

Hunská armáda posílená o  množství příslušníků podmaněných 
a spojeneckých kmenů překročila Rýn a plenila rozsáhlé území v severní Ga-
lii (Halsall 2007, 252) . Aëtius přiměl svého tradičního nepřítele Theodericha 
I ., aby se připojil k římskému vojsku tvořenému výlučně pomocnými oddíly 
bez legionářů . Vznikla tak nesourodá směsice Vizigótů, Burgundů, Liticianů, 
Olibrionů, Ripuárských a  Sálských Franků, Alanů, Sasů, Armoričanů, 
Bagaudů a Římanů (Thompson 1999, 137–139) . Attila postoupil až k řece Li-
ger219 a pokusil se zmocnit města Aurelianum .220 Byl však odražen a stáhl se 
na Katalaunská pole (Campus Mauriacus) .221 Zde, mezi dnešními městy Troy-
es a Châlons-sur-Marne, došlo pravděpodobně 20 . června 451 k bitvě, kterou 
mnozí autoři řadí mezi nejdůležitější okamžiky lidských dějin . Neobyčejně 
urputný a  vleklý zápas probíhal celý den . Za  soumraku Attila ustoupil 
do kruhové hradby z vozů . Gótský král Theoderich I . padl . Jordanes tvrdí, že 
na obou stranách zahynulo sto padesát tisíc mužů, což je údaj bezpochyby 
značně přehnaný (Thompson 1999, 140) . Nerozhodný výsledek byl chápán 

218) Diskuze o Attilových motivech, viz Heather 2006, 336 .

219) Dnešní Loira .

220) Dnešní Orléans .

221) Jako „Katalaunská pole“ se zřejmě označovalo celé dnešní území Champagne .
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jako Attilova strategická porážka, která jej přiměla ukončit tažení a vrátit se 
do Panonie (Heather 2006, 338–339) .

Romantičtí autoři oslavovali Aëtiův a  Theoderichův úspěch jako 
triumf germánského prvku nad živlem středoasijských nomádů, kteří se 
chtěli zmocnit evropského kontinentu . Historik John Bagnell Bury ocenil 
na  sklonku devatenáctého století Aëtia jako ochránce nejen římských, ale 
rovněž „teutonských“ zájmů proti hunskému nebezpečí .222 Viktoriánský spi-
sovatel Edward Creasy223 zařadil v  knize Patnáct rozhodujících bitev světa 
(Fifteen Decisive Battles of the World), vydanou v  roce 1856, bitvu na Kata-
launských polích mezi patnáct nejdůležitějších střetů v  lidských dějinách 
(Showalter 1988) . „Rozhodující bitva“ představovala v Creasově pojetí takové 
ozbrojené střetnutí, jehož odlišný výsledek by vyústil do alternativního hi-
storického vývoje . Samotný výčet bitev, který Creasy podal, vypovídá více 
o jeho vlastní době než o jeho pojetí dějin, bitva u Marathónu (490 před Kri-
stem), porážka Athén u Syrakus (413 před Kristem), bitva u Gaugamély (331 
před Kristem), bitva u Metauru (207 před Kristem), bitva v Teutoburském 
lese (9), bitva na Katalaunských polích (451), bitva u Tours (732), bitva u Ha-
stingsu (1066), bitva u Orléansu (1429), porážka španělské Armady (1588), bit-
va u Blindheimu (1704), bitva u Poltavy (1709), bitva u Saratogy (1777) a bitva 
u Waterloo (Nowell 1951, 35) . 

Mezi patnácti zmíněnými bitvami nenalezneme ani jedinou, která 
by se týkala výlučně střetu mezi nezápadními civilizacemi; šest bitev roz-
hodlo o anglických dějinách, pět ovlivnilo francouzské dějiny, tři bitvy se 

222)  A tak věc Římanů a Teutonů, věc Evropy, zvítězila, i když se mnozí Teutoni přidali k Attilovi. 

Na  jeho straně bojovali Ostrogóti a  Thuringové, kteří svojí krutostí překonali samotné 

Huny. Ostrogóti a Thuringové však tehdy ještě nesídlili na římském území obdobně jako 

další Teutoni, kteří se připojili k  Hunům. Nesmíme zapomínat, že jediní Teutoni žijící 

na římském teritoriu, kteří se sice nezapojili do války, ale kteří nejenom doufali ve vítězství 

Attily, ale dokonce jej vyzývali k boji, byli afričtí osadníci. Uvědomme si, že když Aëtius 

a Theoderich bojovali ve jménu řádu a civilizace, pouze Vandalové stranili chaosu a bar-

barství. Obdobně Řekové nezapomněli, že se Thébané postavili na stranu perských útočníků 

a odmítli bojovat za svobodu všech Řeků. Ale Vandalové neměli žádného Epameinónda, 

Pindara a  Plutarcha, který by očistil jejich jméno. Zdá se, že když Vandalové vstoupili 

do  Afriky, převzali částečně poslání Féničanů, i  když nepřišli z  Východu, ale ze Západu 

a byli křesťany. Jako by je něco v jejich povaze nutilo k tomu, aby se přihlásili k odkazu 

Kartáginců a  předznamenali severoafrické Saracény. Ale jejich síla pominula a  jejich 

jméno je připomínáno pouze hanlivým slovem odrážejícím barbarského ducha, který se 

zbavil vnějšího nánosu civilizace (1889, 178) .

223)  Edward Creasy vystudoval Eton a Cambridge, působil jako právník a profesor historie na 

Londýnské univerzitě a byl vrchním soudcem na Cejlonu . 
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týkají řeckých dějin, tři římských dějin, dvě bitvy jsou součástí perských 
dějin a  po  jedné bitvě součástí kartaginské, germánské, hunské, arabské, 
španělské, ruské, švédské, americké a  pruské historie . Pouze ve  třech 
střetnutích (Metaurus, Katalaunská pole a Tours) byla jednou ze zúčastněných 
stran populace neindoevropského, to znamená neárijského původu (která 
v nich ovšem podlehla) . Creasyho dílo je tak dokladem skutečnosti, že histo-
rická narativita má hierarchický a exkluzivní charakter . 

Navzdory neúspěchu v  Galii vpadl Attila v  roce 452 do  severní 
Itálie (Heather 2006, 339–341) . Aëtius neměl k dispozici žádné síly, kterými 
by mohl invazi čelit, a navíc se zřejmě domníval, že budou obnoveny jeho 
tradičně dobré vztahy s Huny . Attila dobyl a vydrancoval Aquileiu, Patavium, 
Veronu a  Mediolanum (Thompson 1999, 143–145) . Podle legendy domluva 
papeže Lva I ., jenž se s Attilou setkal na břehu Mincia, přesvědčila hunského 
válečníka, aby nepřekračoval Apeniny a nepostupoval na Řím (Bury 1889, 
179) . Attila se pravděpodobně obával epidemie malárie a  úplavice, která 
pustošila Itálii . Navíc řeku Dunaj překonalo východořímské vojsko, jemuž 
velel generál; pozoruhodnou shodou náhod se jmenoval rovněž Aëtius . Hu-
nové, střežíce hranice, byli poraženi (Heather 2006, 341; Thompson 1999, 
147) . Z tohoto důvodu se Attila stáhl na sever, aby připravoval odvetný úder 
proti příliš sebevědomému Marcianovi (Thompson 1999, 147) . Příštího roku 
byl mrtev . Zemřel poté, kdy na vlastní svatbě přehnaně popíjel a v noci se 
udusil krví, která mu vytékala z nosu (Heather 2006, 342; Thompson 1999, 
148) . Hunská říše Attilova génia dlouho nepřežila . Kmeny, které v minulosti 
Hunové podmanili, povstaly a  roku 455 své bývalé pány porazily v  bitvě 
u řeky Nedao v Panonii . Zbylí Hunové, jejichž počet nebyl nikdy příliš vy-
soký, se rozptýlili a asimilovali v širokém pásu střední a východní Evropy 
(Heather 2006, 351–360) .

Aëtius se stal obětí palácových intrik; bylo mu vyčítáno, že ne-
dokázal zabránit Attilovu vpádu na Apeninský poloostrov, a čelil obvinění 
ze spiknutí . V září 454 zahynul v paláci v Ravenně pravděpodobně rukou 
samotného císaře (Heather 2006, 372–373; Halsall 2007, 255; Collins 2005, 
107) . Podle Prokopia si tím Valentinianus levou rukou uřízl pravou ruku 
(1985, 212; I, 4) . O pouhých šest měsíců později, 16 . března 455, zabili Valen-
tiniana III . dva bývalí Aëtiovi tělesní strážci „barbarského“ původu, pod-
placení pretoriánským prefektem Petroniem Maximem (Halsall 2007, 255; 
Collins 2005, 107; Heather 2006, 373–374) . Někteří kronikáři a  historici, 
například comes Marcellinus, pokládají zavraždění „posledního Římana“ 
za okamžik, od kterého bylo zřejmé, že Říše západořímská je ztracena (Col-
lins 2005, 107) . Beda Ctihodný napsal v tomto duchu ve svých Církevních 
dějinách národa Anglů: Nedlouho poté (po smrti svatého Germana, pozn . 
aut .) zavraždili Valentiniana nohsledové patricie Aëtia, kterého dal Valenti-
nian dříve zabít. Stalo se to šestého roku vlády (císaře Marciana, pozn . aut .) 
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a toho roku se rovněž zhroutilo západní císařství (Beda Ctihodný 2008, 58; I, 
21) . Boj o  přežití západních provincií impéria však pokračoval a  jak 
zdůraznil Guy Halsall, konec Říše západořímské nebyl rozhodně neodvra-
titelný (Halsall 2007, 258) .

Petronius Maximus byl prohlášen císařem den po  úspěšném 
atentátu na  Valentiniana (Bury 1889, 234; Češka 2000, 225–226) . Oženil se 
s císařovnou vdovou Eudoxií a  svého syna Palladia spojil s dcerou bývalého 
imperátora . Tím podle mínění vandalského krále Geisericha porušil smlouvu 
z roku 442, na jejímž základě byla Valentinianova dcera přislíbena Geisericho-
vu synu Hunerichovi (Collins 2005, 109) . Geiserich shromáždil loďstvo a zmoc-
nil se Ostie . Rozlícený dav Petronia Maxima po tříměsíční vládě ukamenoval 
a  jeho tělo hodil do  Tibery . Vandalové vstoupili do  nechráněného Říma 
a důkladně jej vyplenili (Bury 1889, 235; Halsall 2007, 255–256; Collins 2005, 
109–111) . Odvezli bohatou kořist včetně poloviny krytiny kapitolského Iovova 
chrámu, která byla z pozlaceného bronzu a byla jedním z nejobdivuhodnějších 
děl, která se nacházela v hlavním městě světa (Prokopios 1985, 214; I, 5) . Geise-
rich se zmocnil císařovny a dvou dcer, s jejichž pomocí hodlal získat legitim-
ního dědice západořímského trůnu (Halsall 2007, 256) .

Po  Maximově smrti prohlásila galská nobilita shromážděná 
v Arelate císařem galského šlechtice Marca Maecilia Avita, kterého vyslal 
Aëtius na toloský dvůr (Bury 1889, 236) . Avitus získal rovněž Theodericho-
vu podporu (Heather 2006, 390; Halsall 2007, 258; Collins 2005, 111) . Gei-
serich napadl Sicílii, ale narazil na  rozhodný římský odpor (Bury 1889, 
236) . Vandalská flotila byla poškozena u břehů Korsiky . Avitus pravděpodobně 
usiloval o upevnění římských pozicí v Hispánii před rozhodujícím útokem 
na Afriku . Římští spojenci Vizigóti a Burgundi porazili 5 . října 456 v bitvě 
u  Astorgy Svévy (Halsall 2007, 259−260) . Útoky Vandalů vyvolaly v  Itálii 
hlad a Avitův režim se stal rázem nepopulárním . Toho využil bývalý Aëtiův 
důstojník Majorianus a napůl vizigótský a napůl svévský generál Rikimer . 
Vzbouřili se a v bitvě u Pollentie 17 . října 456 Avita porazili . Krátce poté 
Marcus Maecilius Avitus zemřel (Heather 2006, 390; Halsall 2007, 261; Col-
lins 2005, 112) .

Majorianus, kterého armáda uznala za  imperátora v dubnu 457, 
odrazil útok Alamanů na Raetii a Vandalů na Kampánii a koncem roku 458 
přijel do města Lugdunum, z něhož jeho vojevůdce Aegidius předtím vytlačil 
Burgundy . Zde získal na svoji stranu představitele galské aristokracie . Rovněž 
Theoderich jej po chvilce váhání podpořil . Poté Majorianus překročil Pyre-
neje a  začal shromažďovat flotilu pro tažení proti Geiserichovi . Vandalové 
učinili preventivní námořní výpad a  většinu římských lodí v  Cartageně 
zničili . To byl nešťastný konec slibného Majorianova režimu . 2 . srpna 461 jej 
Rikimer v italské Tortoně zajal a popravil (Oost 1964; Bury 1889, 240−239; 
Heather 2006, 390, 398–399; Halsall 2007, 263−265; Collins, 2005, 112) .
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Na uprázdněný trůn nastoupil 19 . listopadu 461 lukánský aristo-
krat Libius Severus (Bury 1889, 241; Heather 2006, 391) . Aegidius, Majorianův 
vrchní velitel v Galii, odmítl přísahat věrnost a přijal titul franckého krále 
(Řehoř z Tours 2006, 79; II, 12) . Úspěšně vzdoroval vizigótským jednotkám, 
ale během jedné bitvy byl zabit . Po  jeho smrti se k moci vrátil Childerich, 
v dějinách Galie první známý merovejský panovník . Geiserich obnovil roz-
sáhlou vojenskou kampaň, kterou E . F . Gautier nazval „čtvrtou punskou vál-
kou“ . Vandalové pustošili středomořské pobřeží a zmocnili se Sicílie a Sardi-
nie . Po čtyřech letech chaosu a imperiální pasivity, kdy zbytky římské moci 
v Galii a Hispánii tály jako jarní sníh, Libius Severus 15 . srpna 465 zemřel . 
Je příznačné, že po  dva roky se neobjevil žádný nástupce (Halsall 2007, 
267−271) . Poté východořímský císař León I . jmenoval caesarem na západě An-
themia, který byl 14 . dubna 467 prohlášen za augusta (Heather 2006, 392–
393) . Západ a Východ říše se spojily, aby skoncovaly se severoafrickými Van-
daly, ohrožujícími celé Středomoří (Bury 1889, 244) . Město Konstantinopol 
shromáždilo na válečné účely sto dvacet až sto třicet tisíc liber zlata; pro sro-
vnání, stavba Chrámu Boží Moudrosti ve třicátých letech šestého století stála 
císaře Justiniána patnáct až dvacet tisíc liber zlata (Heather 2006, 400) . 
Ke  Kartágu zamířila v  roce 468 flotila tisíce sto lodí, vedená Basiliskem, 
švagrem císaře Léona I . Zkázu této výpravy popsal o několik desetiletí později 
Prokopios (1985, 218; I, 6): 

Jakmile barbaři ucítili vítr, který si přáli (neboť stále netrpělivě 
čekali na stejném místě), zvedli plachty a vypluli s bárkami a ostat-
ními malými loděmi, které tam měli pro všechny případy 
shromážděny. Když byli dost blízko římského loďstva, zapálili tyto 
bárky, kterým stáhli plachty, a  zahnali je na  místo, kde kotvilo 
římské loďstvo. Protože tam bylo velmi mnoho lodí a byly natěsnané 
jedna na druhou, tyto pochodně snadno rozšířily oheň na všechna 
místa, kam se přiblížily, a  zakrátko splynuly s  loděmi, ke  kterým 
připluly. Jak se oheň šířil, celé římské vojsko upadlo ve zmatek, bylo 
slyšet zděšené výkřiky a zmatené hlasy, které odpovídaly vání větru 
a  mručení vzduchu. Praskání plamenů ještě zvětšovalo zmatek 
a  hrůzu; vojáci a  námořníci se promíchali a  povzbuzovali se 
navzájem. Pomocí háků a  kůlů zaháněli zapálené lodě, které se 
k nim přibližovaly, a dokonce i lodě ze svého loďstva, jichž se v tomto 
nepořádku museli obávat stejně. V této tísni je Vandalové začali za-
sypávat střelami, potápěli lodě, olupovali římské vojáky, kteří se 
chtěli zachránit se svými zbraněmi. 

Peter Heather pokládá porážku východořímské Armady za rozhodující oka-
mžik, který zpečetil osud Říše západořímské . Konstantinopol byla vyčerpá-
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na; Anthemius a  Rikimer disponovali prostředky postačujícími nanejvýš 
k udržení Itálie a Sicílie . Odstředivý pohyb „barbarských“ království se vy-
mkl kontrole (Heather 2006, 406) .

V  pozdních dějinách západních provincií začíná období, které 
zpětně připomíná kroniku předem ohlášené smrti . Historická fraška Romu-
lus Veliký od  švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta je však 
pravděpodobně až příliš nemilosrdným odsouzením světa, ve kterém již nik-
do nebyl v  bezpečí a  v  němž nikoho rozumného by nenapadlo ujmout se 
veřejného úřadu . Historické analogie jsou zavádějící, protože několik let před 
osudovým datem 476 stále řada aktérů zarputile bojovala za impérium a nik-
do jim očividně nesdělil, že jsou posledními Římany . 

V roce 471 překročil Anthemiův syn Anthemiolus v čele armády 
Alpy a nabídl Vizigótům Augustonemetum224 výměnou za Septimanii, oblast 
v  okolí města Narbo . Pokud by se transakce uskutečnila, Řím by získal 
nástupiště pro opětovné dobytí Hispánie (Halsall 2007, 277) . Vizigótský 
vládce Eurich, který v roce 465 svrhl Theodericha, návrh nepřijal a v bitvě 
Anthemiola porazil a  zabil . Eurich následně rozšířil území vizigótského 
království na  oblast mezi Loirou, Alpami a  Gibraltarem (Heather 2006, 
416−417) . Anthemiolova porážka poskytla Rikimerovi příležitost, aby se An-
themiovi vzepřel (Halsall 2007, 277) . Oblehl císaře v  Římě a  za  nového 
západořímského vládce prohlásil senátora Anicia Olybria, manžela druhé 
dcery císaře Valentiniana III . a  švagra Geiserichova syna (Bury 1889, 248; 
Collins 2005, 112) . Tento krok odrážel sblížení Ricimera s  vandalským 
královstvím, které po  vítězství nad východořímskou flotilou vládlo 
Středozemnímu moři . Do Itálie vpadli Ostrogóti v čele s Videmerem, což byl 
ozbrojený pozůstatek etnické změti bývalé vandalské konfederace (Halsall 
2007, 278) . Bez ohledu na tuto invazi Řím obléhaný dlouhé měsíce Rikime-
rem kapituloval a Anthemius byl 11 . července 472 zabit (Heather 2006, 425) . 
Rikimer podlehl nemoci již 18 . nebo 19 . srpna 472 a  Anicius Olybrius jej 
záhy následoval . V  této době zahrnovalo území Říše západořímské kromě 
Itálie pouze jihovýchodní Galii, Noricum a Dalmácii (Halsall 2007, 278) .

Rikimerův nástupce burgundský princ Gundobad prohlásil 
3 . března 473 za císaře Glyceria .225 Ten však záhy podlehl Iuliu Nepotovi, 
nejvyššímu vojenskému veliteli v  Dalmácii, který se s  podporou 
východořímského panovníka Zénóna vylodil v Itálii (Heather 2006, 426) . Se-
sazený Glycerius se stal biskupem v Salonách v Dalmácii . Italská armáda se 

224) Dnešní Clermont-Ferrand .

225)  Gundobad se někdy na přelomu roku 473 a 474 vrátil po smrti svého otce Gundioka zpět 

do Burgundska, aby zde usiloval o trůn, který mu zřejmě připadal atraktivnější než pří-

padná vláda nad Římem (Heather 2006, 426) .
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však vzbouřila a její velitel (magister militum) Orestes, bývalý příslušník At-
tilova dvora, dosadil namísto Iulia Nepota, který uprchl v srpnu 475 zpět 
do  Dalmácie, svého syna Romula (Bury 1889, 276) . Tento poslední 
západořímský císař známý jako Romulus Augustulus byl sesazen v srpnu 
476 germánským vojenským velitelem Odoakerem, pocházejícím z uroze-
ného skirského rodu, který se uchýlil do Itálie po zhroucení hunského im-
péria (Heather 2006, 428) .226 Romulus obdržel penzi a žil na svém panství 
v  Kampánii (Češka, 2000, 240) . Iulius Nepos byl zavražděn v  Dalmácii 
(pravděpodobně z Glyceriovy iniciativy) o čtyři roky později (Halsall 2007, 
279–280; Collins 2005, 114) . 

Odoakerův akt ukončil z  politického hlediska existenci 
Západořímské říše . Odoaker se prohlásil králem Itálie a založil tak novou po-
dobu politické legitimity, která se nesnažila napodobovat římskou tradici, ale 
souzněla s politickými útvary, jež ustavili v uplynulých desetiletích Vizigóti, 
Burgunďané, Vandalové a  Frankové . Východořímský císař Zénón zprvu 
nechtěl tuto transformaci přijmout a naléhal na římský senát, aby přijal zpět 
Julia Nepota (Halsall 2007, 281) . Nakonec se však smířil s realitou . 

Vidíme, že v určitém okamžiku poloviny pátého století přestal být 
římský imperiální model žádoucím vzorem pro imitaci a byl nahrazen „bar-
barskou“ monarchií, která byla určitým kompromisem mezi středomořskou 
inspirací a archaickým způsobem vlády z časů před vznikem polis .227 Fran-
couzský historik André Piganiol napsal, že římská civilizace nezahynula 
přirozenou smrtí, ale byla zavražděna .228 Již jsme zdůraznili, že prakticky 
až do  posledních let Říše západořímské nechyběly vážně míněné pokusy 
o  restauraci její imperiální síly .229 To, že neuspěly, vypadalo spíše jako 
nešťastná shoda okolností . 

Jak ale v  devatenáctém století zdůraznil romantický spisovatel 
Arthur Gobineau, osud civilizací … nezávisí od  bodnutí dýkou (Gobineau 
1942, 48) . Stát lze zničit intrikou či neblahou náhodou, ale civilizace opíra-
jící se o hlubší vitální princip je nezničitelná . V čem spočívá tento základ 

226)  O Odoakarově původu a charakteru Skirů, viz Reynolds a Lopez, 1946 . 

227)  Diskuze o problematice romanizace provincií a procesu kreolizace, viz Webster 2001 .

228)  La civilisation Romaine n’est pas morte de sa belle mort; elle est assassinée (cit . Halsall 

2007, 283) . 

229)  Walter Goffart v této souvislosti zmínil dílo básníka pátého století Rutilia Namatiana, 

údajně odrážející „étos obnovy“ – ordo renascendi (1981, 287) . Zmíněnou problematikou 

se zabýval Arturo Solari v díle Obnova římského impéria (Il Rinnovamenti dell’ impero 

romano, 1938–1941) . 
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civilizační síly? Gobineau měl na mysli rasu .230 Marxisté a liberálové hovořili 
o ekonomických faktorech . Moralisté o ctnostech a tradičních hodnotách . 
Klimatologové a environmentalisté o vlivu podnebí . Edward Gibbon o poli-
tickém řádu zakotveném v  občanském náboženství . Vojenští historikové 
o úloze armády a schopnosti ozbrojené moci . Povrchnější myslitelé postráda-
jící soudnost a střízlivost vyplývající z pokory před rozsahem zkoumané lát-
ky zdůrazňují jediný faktor nebo detail, který v jejich očích nabývá gigan-
tického významu .231

Edward Gibbon viděl v  pádu impéria triumf barbarství 
a  pověrčivosti, umožněný vzestupem křesťanství . Arnold Toynbee přičetl 
civilizační katastrofu tlaku „vnitřního“ a „vnějšího“ proletariátu, umocněném 
tlakem zbídačených vrstev a „barbarů“, který byl nad síly římských institucí . 
Jak zdůraznil Walter Goffart, „barbaři“ představovali konstantu římského 
života . Od dobytí Říma Kelty v roce 390 před Kristem přes Teutony a Kimbry 
kolem roku 100 před Kristem, Cherusky na počátku prvního století po Kri-
stu, Batavy v závěru prvního století po Kristu, Markomany ve druhém století 
po Kristu, Góty ve třetím a čtvrtém století po Kristu až po Vandaly, Alany, 
Franky a Burgundy v pátém století po Kristu neexistovalo období, kdy by se 
Římané nemuseli střetávat s  „barbarskými“ kmeny . Vzhledem ke  geogra-
fickým okolnostem a etnickému složení Středomoří a vnitrozemí evropského 
kontinentu bylo impérium na  „barbarství“ doslova vyvzdorováno . Řím se 
také vyznačoval asimilační silou, která dlouho dokázala spojovat 
prostřednictvím římských zákonů, občanství a později křesťanství nesmírně 
heterogenní etnika do  jednotného politického celku . Mnozí historici po-
kládají rok 180 po Kristu za bod obratu, po němž se Řím dostal do strate-
gické defenzívy a nebyl s to čelit „barbarské“ výzvě s potřebnou energií . Nik-
do ze současníků však události, jichž byl svědkem, takto vyhroceně nevnímal . 
Dión Kassios Kokkéianos skutečně přirovnal nástup Commoda, syna Marca 

230)  Určitou mutaci tradiční teze o rasovém úpadku starého Říma představovala teorie o „otra-

vě olovem“ či teorie „olověných trubek“ . Columba Gilfillan v roce 1965 a Jerome Nriagu 

roku 1983 argumentovali, že Římané si zvykli konzumovat víno smíšené s hroznovým 

sirupem zvaným sapa, který vařili v olověných konvicích . Výsledkem byla masová otrava 

olovem způsobující mimo jiné dramatický pokles porodnosti a vysokou dětskou úmrt-

nost v zámožných a privilegovaných vrstvách . Nriagu rovněž přičítal endemickou intoxi-

kaci, vyvolávající pokles fyzických a mentálních schopností, rozšíření olověných rozvodů 

v římských městech . Výše zmíněné úvahy, diskutované v sedmdesátých a osmdesátých 

letech dvacátého století především na  stránkách periodika Medical History, kritizoval 

John Scarborough (viz Hodge 1981) . 

231)  Například americký spisovatel a popularizátor vědy Isaac Asimov tvrdil, že pád Říše řím-

ské byl způsoben především skutečností, že římští jezdci nepoužívali třmeny . 
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Aurelia, na trůn k přechodu mezi věkem „zlatým“ a „železným“, avšak nezmí-
nil v  této souvislosti „barbary“ a  v  době, kdy psal své dílo, pokládal krizi 
za překonanou (Goffart 1981, 277−281) . Héródianos považoval ve třetím sto-
letí Maximinovo dobývání barbarika za  škodlivé, pokud bylo prováděno 
na úkor římského obyvatelstva (1974, 171–172; VII, 2–3): 

Hrozil, že vyhubí a podrobí si germánské kmeny až k oceánu, a chtěl 
hrozbu splnit. Ve vojenských věcech si tedy počínal takto. A byl by 
dosáhl svým jednáním slávy, kdyby jeho vláda nebyla přílišným 
břemenem pro vlastní lid a poddané a nenaháněla jim velký strach. 
Co však bylo platné, že hubil barbary, když vraždil ještě více v samot-
ném Římě i u poddaných národů? Nebo k čemu byla kořist odňatá 
nepřátelům, jestliže vlastní lid okrádal a připravoval o majetek?

Walter Goffart se domnívá, že hlavním bezpečnostním problémem Říše řím-
ské nebyli „barbaři“, ale usurpátoři, kteří se za podpory místních legií vyno-
řovali zejména v  západních provinciích impéria . Proto jen málo římských 
císařů váhalo, když se jim nabízela možnost najmout si „barbarské“ žoldnéře 
pro boj se samozvancem . Postoj Claudia Gothika, který odložil střet s Postu-
mem kvůli válce s Góty, byl spíše výjimečný . Romantická imaginace Völker-
wanderung zakrývá, že Germáni nebo Keltové byli usedlí zemědělci, nikoliv 
nomádi (Hunové představovali mezi „barbary“ pozdního Říma výjimku) . K je-
jich přesunům na imperiální území docházelo buď v době hlubokých krizí, 
nebo se souhlasem či dokonce na  pozvání římských úřadů (Goffart 1981, 
283−285) . Počet „barbarů“ byl relativně nízký . Například v době, kdy vizigót-
ské království sahalo od Loiry k Gibraltaru, nežilo na tomto území více než 
sto tisíc Vizigótů, to znamená dvě procenta z  celkového množství obyvatel 
(Grant 1997, 104) . Theodor Mommsen nebo Alfons Dopsch tvrdili, že germán-
ské invazi od sklonku čtvrtého století předcházela dlouhodobá germanizace 
v podobě tisíců „barbarských“ rolníků a vojáků, kteří se usazovali převážně 
v pohraničí: Závěrečná fáze římského státu se vyznačovala barbarizací a zej-
ména germanizací .232 Walter Goffart namítl, že takový proces by vyžadoval 
povědomí společné germánské či alespoň „barbarské“ identity, o čemž nemá-
me až do osmého či devátého století žádné přímé důkazy (1981, 285) . 

Proč se římští vládci nevypořádali s invazí barbarů v letech 376 
až 382 a  406 až 418 se stejnou rozhodností a  důsledností jako jejich 
předchůdci? Ve třetím století vpadlo na území říše množství divokých Gótů, 
perská armáda vstoupila do Antiochie a východní a západní provincie se 

232)  Die letzte Phase des römischen Staats ist bezeichnet durch dessen Barbarisierung und 

speziell dessen Germanisierung; cit . Mackail 1920, 116; viz rovněž Dopsch 1987, 49 .
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oddělily . Přesto za  Diokleciána bylo impérium plně obnoveno a  hranice 
zabezpečeny . Na říšském teritoriu se – na rozdíl od pátého století – nenachá-
zelo žádné autonomní „barbarské“ území . Tvrzení o depopulaci, zemědělské 
krizi, vojenské slabosti nebo přemrštěném zdanění neobstojí při důkladnější 
kritické analýze . 

Řím podle Waltera Goffarta nebyl v pátém století slabší než ve sto-
letí třetím . Zatímco ve třetím století sužovala říši inflace, docházelo ke zne-
hodnocování měny a  vojáci a  úředníci byli odměňování v  naturáliích, 
od počátku pátého století byla měna stabilní a veškeré platby a ekonomické 
transakce probíhaly ve  zlatých solidech (Goffart 1981, 285−289) . Hovořit 
o ekonomickém úpadku pozdní římské společnosti je sporné . Peter Heather 
zdůraznil, že navzdory rozšířenému mínění dosáhly zemědělské komunity 
ve  čtvrtém a  pátém století maximální produktivity . Odvolává se přitom 
na francouzského archeologa Georgese Tchalenka, který v padesátých letech 
dvacátého století objevil v  okolí bývalé metropole Antiochie233 pozůstatky 
venkovského osídlení se známky nebývalé prosperity na  přelomu třetího 
a čtvrtého století pokračující kontinuálně až do arabského vpádu v osmém 
století . Tento nález byl v rozporu s tradičním obrazem pozdně imperiálního 
zemědělství dušeného nadměrnými daněmi (Heather 2006, 112–113) . 
Hospodářský vývoj byl pochopitelně v  různých částech Středomoří 
a přilehlých oblastech nerovnoměrný . Například Itálie nebývale kvetla v rané 
imperiální éře, kdy těžila z výbojů a kdy její zemědělské produkty, olivový 
olej a keramické nádoby ovládaly středomořský trh . Za Diokleciána pozbyla 
Itálie daňová privilegia a zaznamenala (obdobně jako severovýchodní Galie) 
relativní pokles, který byl ale plně kompenzován růstem v jiných regionech 
(Heather 2006, 114) . 

Pokud jde o  výhrady vůči křesťanství, které údajně zničilo 
„válečnického ducha“ římské společnosti, případně připravilo (metaforicky) 
Řím o „ochranu starých bohů“, pak nezbývá než poukázat na Východořímskou 
či Byzantskou říši, která – opřena o  ortodoxní víru – žila dalších tisíc let, 
během kterých na rozdíl od zoroastrovské Persie odrazila vlnu bojovného is-
lámu a  podlehla až na  úsvitu novověku první armádě moderního typu . 
Na území Říše východořímské se navzdory gótským a hunským vpádům ne-
setkáváme v  pátém století s  apokalyptickým duchem, který zasáhl až 
na výjimky západořímské vzdělanecké elity (Bury 1889, 91–106) . Například 
kolem roku 400 prohlásil Ióannés Chrysostomos (svatý Jan Zlatoústý) v Ho-
milii o Izaiášovi (cit . Frend 1972, 4): 

233) Dnešní Antakya v Turecku .
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Rozsáhlé oblasti, od Tigridu k Britským ostrovům, jsou nyní ozářeny 
sluncem. Celá Afrika, Egypt a Palestina, a každý poddaný Římské 
říše se těší z míru. Víte, že celý svět se nachází v pokoji, a o válkách 
víme jen z doslechu.

Kdybychom se nebáli anachronismu, řekli bychom, že Jan Zlatoústý asi ne-
četl noviny . Nebyl však na Východě sám . Biskup Synesius z Kyrény nebo děje-
pisci Sozomen a Sókrates hleděli do budoucnosti s optimismem . Dokonce ji-
nak zatrpklý pohanský autor Zósimos si blahopřál, že žije v Konstantinopoli, 
městě, které rozkvétá jako žádné jiné (Frend 1972, 4) . Koncem roku 451, ně-
kolik měsíců po porážce Attily v Galii, se v Chalkédoně sešel za účasti pěti set 
dvaceti východořímských biskupů čtvrtý všeobecný koncil (Češka 2000, 205–
210) . Ze západní části říše se dostavili pouze tři papežští legáti, kteří sice 
koncilu formálně předsedali, ale nebyli s  to zabránit (možná rovněž kvůli 
nedostatečné znalosti řečtiny), aby koncil nepřiřkl konstantinopolskému pa-
triarchovi stejná práva, jaká měl římský biskup (Frend 1972, 3; Franzen 
2006, 88) . Politický úpadek Západu doprovázel vzestup sebevědomí a eman-
cipace východní církve . 

Zdá se, že římské elity nebyly v závěru čtvrtého a v pátém století 
ochotny platit potřebnou cenu za pacifikaci „barbarů“ . Politik a rétor Themi-
stius, působící ve  druhé polovině čtvrtého století v  Konstantinopoli, 
prohlašoval, že „barbarský problém“ se týká pouze Sýrie, Thrákie a  Galie . 
Zbytek říše by neměl být přehnaně zatěžován (Goffart 1981, 290) . 
Východořímská armáda by (až do  Justiniánova vystoupení) skutečně jen 
obtížně přímo zasahovala v západním Středomoří . Na sklonku čtvrtého sto-
letí byla její polní armáda, zahrnující v  počtu 131 regimentů čítající 
pětašedesát až sto tisíc mužů dislokována na horké perské hranici, v Thrákii 
a v Konstantinopoli .234 Walter Goffart je přesvědčen, že východořímský dvůr 
v Konstantinopoli začal od konce čtvrtého století vnímat západní provincie 
jako bezpečnostní a politickou hrozbu . Místní legie, elitní sbor římské armá-
dy, měly nepříjemnou vlastnost podporovat usurpátory, kteří se příliš často 
objevovali na Západě . „Barbarizace“ západních ozbrojených sil, jež se záhy 
projevila v germanizaci společnosti a zřizování autonomních „barbarských“ 
oblastí, učinila západní provincie méně rizikové pro konstantinopolské mo-
censké jádro (Heather 2006, 385) . „Pád Říše západořímské“ byl vlastně 
završením procesu politické rivality mezi Západem a Východem, který vyú-
stil do  „obětování“ západních provincií v  zájmu zachování východní poli-

234)  Údaje jsou čerpány z  dochovaného soupisu všech civilních a vojenských hodnostářů 

v pozdní Říši římské (Notitia Dignitatum), který měl k dispozici vrchní notář (primiceri-

us notariorum), který vydával pověřovací listiny (Heather 2006, 246, 385) .
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tické moci . Od roku 476 se Konstantinopol nemusela obávat žádné hrozby ze 
Západu (Goffart 1981, 294−295) . 

Západní římské provincie mohly krizi pátého století překonat 
obdobně, jako se to podařilo Říši východořímské .235 V takovém případě by ger-
mánská legenda nevznikla . Nezrodila by se ani tehdy, pokud bychom připustili, 
že impérium bylo nadále ekonomicky a vojensky životaschopnou jednotkou, 
která podlehla vleklé vnitřní politické krizi . Potom by úspěchy „barbarů“, 
kteří se usadili v bývalých římských provinciích, ale nebyli schopni více než 
tisíc let (a v některých oblastech až do devatenáctého století) obnovit a udržet 
místní infrastrukturu, administrativu a kulturní život na předchozí římské 
úrovni, nevypadaly zdaleka tak oslnivě . V zájmu „germánského mýtu“, jenž se 
stal zdrojem politického sebevědomí evropského Severu, učinili mnozí 
vzdělanci z pozdní Říše západořímské slepou vývojovou větev . Jedině mohli 
náležitě ocenit historický výkon Germánů, kterým obdobně jako Řekům 
přiřkli úlohu tvůrců nové, originální a vitální civilizace . 

1.11. Eurasie na úsvitu nového věku

Říše Vandalů padla za oběť Justiniánově námořní expedici z roku 533 . Vze-
stup ostrogótské Itálie byl zastaven Justiniánovou asertivní politikou, která 
vyústila v  letech 535 až 553 do vleklých a destruktivních italských válek . 
V roce 568 vpadli do severní Itálie Langobardi, jejichž království s centrem 
v Pávii existovalo až do roku 774 . Chlodvíkova vláda v letech 481 až 511 po-
ložila základ pro budoucí vzestup franckého státu . Vizigótské Španělsko se 
stalo vojensky a  kulturně významnou mocností . Na  Britských ostrovech, 
na nichž po roce 410 zanikla ústřední vláda, se z etnické změti Britů, Anglů, 
Jutů, Sasů a Piktů postupně rodila nová raně středověká společnost . Po neú-
spěchu Justiniánova pokusu o dobytí Středomoří se západní a jižní Evropa, 
odtržená od „velké politiky“ na Blízkém východě a relativně provincionální, 
pokoušela o svéráznou syntézu a koexistenci mezi latinským a germánským 
sociálním a kulturním prvkem . Symbolickým výrazem tohoto úsilí byla díla 
Isidora ze Sevilly (asi 560−6636), Řehoře z Tours (539−594) nebo Bedy Ctihod-
ného (672−735) .236

Tento slibný proces konsolidace Středomoří a severozápadní Evro-
py byl narušen především dvěma událostmi: expanzí islámu a výboji Vikingů . 
Navzdory počátečním aspiracím se Perská říše, která citelně trpěla nájezdy 
kočovných Heftalitů (podobně jako Říše římská strádala útoky Hunů), ome-

235) Collins 2005, 161–162 .

236) Kontinuita byzantské vzdělanosti ve vědách o člověku, viz Hoffman 1973 .
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zovala na kontrolu strategických hranic s Říší východořímskou a zadržování 
pokusů Římanů o  průnik k  Indickému oceánu . Otevřené nepřátelství zde 
opět propuklo začátkem šestého století . Soupeření mezi oběma velmocemi 
mělo rovněž náboženský ráz, protože stejně silné postavení jako církev v Říši 
východořímské měl v Persii zoroastrismus . Například sásánovský císař Jaz-
darird II . v polovině pátého století pronásledoval bezvěrce, což vyvolalo pov-
stání v  křesťanské Arménii (Toynbee 2001, 323) . Třetím expandujícím 
náboženstvím byl judaismus, který po  konverzi berberských a  arabských 
kmenů v severní Africe a Arábii, a před obrácením Chazarů ve Střední Asii, 
přijal roku 525 rovněž vládce Jemenu Dhú Nuvás . Zdá se, že ani Persie ani 
Říše východořímská nevěnovaly dostatečnou pozornost jižním hranicím Me-
zopotámie, které občas překračovaly arabské kočovné kmeny . Obě říše si od-
cizily svojí náboženskou netolerancí kmenové svazy Lachmovců 
a Ghassánovců, jež měly zmíněné území střežit (Collins 2005, 152–153) . Brzy 
se měla tato lehkomyslnost vymstít .

Počátkem sedmého století se vojska Východořímské či Byzantské 
říše ocitla v hluboké defenzívě . Perská armáda obsadila roku 610 Arménii, 
střední oblasti Malé Asie, a pronikla až k Chalkedonu na dohled od Konstan-
tinopole . V  roce 611 Peršané dobyli Antiochii, o  tři roky později vstoupili 
do Jeruzaléma a roku 616 obsadili Egypt (Collins 2005,154) . Arnold Toynbee 
hovoří o nejstrašnější ze všech válek, které kdy Římané vedli se svými íránský-
mi sousedy od  prvního vzájemného střetu v  roce 53 před Kristem (Toynbee 
2001, 325) . V  roce 626 oblehlo avarské a  slovanské vojsko Konstantinopol 
a ve stejné době perské oddíly udeřily od Bosporu . Byzantskou říši zachránil 
riskantní strategický tah císaře Hérakleia, který opustil Konstantinopol 
a roku 628 nečekaně zaútočil z Arménie na perské hlavní město Ktésifón, 
kde došlo k palácovému převratu . Téhož roku byl uzavřen mír, jímž byl obno-
ven předválečný stav . Konflikt však obě mocnosti oslabil a Persie se navíc 
propadla do  anarchie . V  následujících deseti letech vládlo přinejmenším 
osm různých šáhů (Collins 2005, 156) .

V  této době zasáhl do  geopolitické konstelace naprosto nečekaný 
faktor, který opět změnil dějiny světa . V roce 610 se předáku velbloudí karava-
ny Muhammadovi ve čtyřicátém roce života zjevil archanděl Gabriel, aby mu 
sdělil poselství od Boha . Tak se zrodilo poslední z velkých monoteistických 
náboženství Blízkého východu – islám (Tauer 2006, 20−40) . Jeho zakladatel 
Muhammad si s překvapivou rychlostí dokázal do roku 632 podmanit značnou 
část Arábie a jeho nástupci v expanzi pokračovali (Tauer 2006, 44−48) .

Fenomén vzniku islámu se pochopitelně těšil pozornosti řady 
západních badatelů . Například Montgomery Watt nebo M . A . Shaban se poku-
sili vysvětlit genezi tohoto náboženství jako výsledek dalekosáhlých socioeko-
nomických změn, které se odehrály v šestém a sedmém století v západní Ará-
bii . Podle těchto autorů se přibližně půl století před Muhammadovým 
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vystoupením stala Mekka významným, ne-li dominantním centrem dálkové-
ho obchodu spojujícím Jemen se Sýrií, Středomořím a Indií . Nové náboženství 
se prosadilo zásluhou relativizace tradičních kmenových a rodových vazeb 
ve  jménu panarabského společenství vedeného jedinou božskou autoritou . 
Svou roli sehrálo také odmítnutí hierarchie a privilegií, umožnění větší so-
cioekonomické mobility a zabezpečení ochrany marginalizovaných vrstev – 
chudých, otroků a žen . Patricia Crone však ukázala, že výchozí předpoklad 
výše zmíněných úvah o hospodářském vzestupu Mekky v šestém století nelze 
věrohodně doložit . Město se nacházelo na periférii dvou mocností, Byzance 
a Persie, svádějících boj o nadvládu nad oblastí . Tato poloha nepřála rozvoji 
obchodu . Ve druhé polovině dvacátého století začali odborníci na problemati-
ku islámu zohledňovat rovněž nemuslimské prameny zahrnující zdroje psa-
né v řečtině, hebrejštině, syrštině, koptštině a arménštině . Jak poznamenal 
Richard M . Eaton, bylo to, jako by historici druhé světové války po generace 
pracovali pouze s  německými zdroji, a  najednou by objevili bohatství an-
glických, ruských, japonských a francouzských pramenů . 

Výsledný obraz ukazuje, že islám se dlouhodobě vyvíjel oproti 
tradičnímu mínění nikoliv v Mekce, ale v severní Arabii a dokonce v Palestině, 
kde byly jeho zárodky ovlivněny judaistickým rituálem a  apokalyptikou 
(Adas 1993, 6−8) . Ani tento způsob konceptualizace však nevysvětluje mobili-
zující účinek a charisma Muhammadova působení, jako nepochybně jednu 
z nejdůležitějších událostí lidských dějin . Zdá se, že příběh islámu je podob-
ný vikingské, mongolské nebo novověké západní expanzi . 

Jde o  fenomén společností nebo hnutí zrozených v  marginální 
zóně světového systému, které dokázaly ve vhodné historické chvíli vystoupit 
jako asertivní alternativa vůči tradičním dominantním civilizacím . Poté 
záleželo na jejich schopnostech obstát v obtížných podmínkách, v nichž se 
v  průběhu dějin ocitly . Vikingové nebo Mongolové navzdory romantické 
okázalosti, s  níž vstoupili na  scénu světových dějin, byli vlastně pouze 
pomíjivým fenoménem . Západní a  islámská civilizace prokázaly mnohem 
větší míru historické odolnosti . 

V  roce 636 byla armáda byzantského císaře Hérakleia poražena 
v bitvě u Jarmúku a chalífa Umar se zmocnil Sýrie a Jeruzaléma . V následu-
jícím roce rozdrtili Arabové perské vojsko v bitvě u Kádisíje a během příštích 
pěti let muslimové Persii zcela ovládli . V syrských přístavech získali Arabové 
loďstvo, s jehož pomocí dobyli v roce 649 Kypr . Konstantinopol, hlavní město 
Východořímské říše, se ocitlo v  letech 674 až 677 v  sevřených arabských 
kleštích . Z moře je blokovalo arabské válečné loďstvo, zatímco u Chalkedonu 
na  druhém břehu Marmarského moře tábořila arabská pozemní armáda 
(Adas 2005, 162) . 

Perskou hrozbu, jež málem zničila říši v  roce 626, vystřídalo 
po pouhých padesáti letech mnohem vážnější nebezpečí ze strany zcela no-
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vého, ale dravého náboženského hnutí . Zdá se, že při prvním útoku islámu 
významně přispěl k záchraně Konstantinopole „řecký oheň“, bojová zápalná 
látka tvořená těkavou ropou z  okolí Baku, kterou z  byzantských lodí 
vystřikovalo vodní dělo, údajně vynález uprchlého syrského technika (Col-
lins 2005, 164; Toynbee 2001, 361) . Navzdory houževnatému odporu ber-
berských kmenů muslimové obsadili severní Afriku a  v  roce 711 vpadli 
na  Pyrenejský poloostrov (Tauer 2006, 72−73; Collins 2005, 161–162) . 19 . 
července 711 porazil muslimský vojevůdce Músá ben Nusajr v bitvě u Gauda-
lete vizigótského krále Rodericha . V říjnu 732 zastavil francký majordomus 
Karel Martell postup islámských vojsk u Poitiers .

Muslimský příliv se na čas u Konstantinopole a v Galii zarazil 
(Tauer 2006, 85) . Říše Karla Velikého představovala první velké vzepětí 
západní společnosti po rozkladu západořímského impéria . Zatímco první 
čtyři chalífové sídlili v  Medíně, Umajjovci přesunuli centrum islámu 
do Damašku, poté, kdy je v roce 750 vystřídali v čele muslimského světa 
Abbásovci, založil Mansúr roku 762 jako středisko nového chalífátu 
Bagdád (Bury 1923, 641; Tauer 2006, 96−100) . V západní části severní Afri-
ky a na Pyrenejském poloostrově vznikl nezávislý umajjovský stát (Tauer 
2006, 134) .

Zatímco dramatické šíření islámu lze vysvětlit náboženskými mo-
tivy jeho nositelů, neexistuje jednoznačný a přesvědčivý výklad tzv . vikings-
kého fenoménu . Demografická expanze, environmentální změny nebo 
francké expanze nejsou dostačujícími důvody masivní a často brutální ex-
panze severských válečníků na Britské ostrovy, pobřeží Francie a Španělska, 
do Středomoří, na Island, do Grónska a Severní Ameriky a podél východoe-
vropských řek do Černého a Kaspického moře . K prvním severským nájezdům 
na pobřeží Skotska a Anglie docházelo od roku 805 . V roce 845 napadli Vi-
kingové poprvé Paříž a o šest let později vyplenili Hamburg . V letech 865 až 
874 Seveřané dobyli Northumbrii, Mercii a Východní Anglii . Roku 870 Vikin-
gové založili první osadu na Islandu; v letech 985 až 986 obsadili východní 
pobřeží Grónska; mezi roky 987 až 1025 udržovali osady v Severní Americe . 
Dánský král Harald Gormsson přijal křest v roce 974 . Norský panovník Olaf 
Skotkonung prosadil křesťanství ve své zemi roku 1008 (Toynbee 2001, 393) . 
Kulturní asimilace a  náboženská konverze učinila postupně z  divokých 
Seveřanů příslušníky středověké křesťanské civilizace . Tento proces byl 
završen v jedenáctém století (Collins 2005, 362–365) .

Obdobně jako ve  Středomoří bylo třetí století po  Kristu v  Číně 
ve  znamení krize ústřední státní moci (Fairbank 1998, 86) . Rovněž zde 
docházelo k  útokům „barbarských“ nomádů ze severu a  šířilo se nové 
náboženství – mahájánový buddhismus (Toynbee 2001, 345) . V roce 220 se 
jednotný stát dynastie Chan rozpadl . V údobí 280 až 304 došlo k dočasnému 
sjednocení říše, ale mezi lety 317 až 589 se zrodilo a zaniklo množství dyna-
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stií a  lokálních království zápasících o  moc . Centralizační úsilí, které 
vynaložili představitelé dynastie Suej (581−618), například Suej Wen-ti, 
zúročila dynastie Tchang (618−907), která přivedla Čínu k opětovné jednotě, 
prosperitě a pozoruhodnému kulturnímu rozkvětu . Říše expandovala na Ko-
rejský poloostrov, do Vietnamu a podél Hedvábné cesty do Střední Asie, kde 
byla konfrontována s muslimskou asertivitou . Tchangská metropole Čchang-
an, která údajně překonávala Konstantinopol, se stala ohniskem Eurasie 
(Fairbank 1998, 86−95; Toynbee 2001, 349−375) . Tchangský civilizační mo-
del se stal inspirací pro okolní kultury, zejména Japonsko, Koreu a Thajsko . 
Dynastie Tchang, jež přečkala údobí anarchie v letech 755 až 763, zanikla 
v roce 909 . Tehdy značnou část severní Číny obsadily turkické a jiné nečínské 
etnické skupiny, zejména altajská populace, známá v arabském a perském 
prostředí jako Kitanové a v čínských pramenech jako Čchi-tan, která proni-
kla po pádu dynastie Tchang do Mongolska, severní Číny a Koreje (Fairbank 
1998, 105) . V roce 936 se Kitanové zmocnili Pekingu a roku 960 čínského 
hlavního města Kchaj-feng, kde založili dynastii Severní Sung, která přetrvala 
až do roku 1122 (Saunders 1971, 35) .

Vláda dynastie Sung (960–1279), která se dělí na období Severní 
Sung a Jižní Sung, představuje další výrazné civilizační vzepětí . Čína spo-
jovala věrnost tradici obrozeného konfucianismu, který již v  posledním 
období dynastie Tchang zastínil buddhismus, s  přijímáním podnětů 
přicházejících z řecko-indického a perského kulturního okruhu . V oblasti 
administrativy a materiální kultury byla Čína v době dynastie Sung bezpo-
chyby nejkreativnější eurasijskou civilizací . Její invence a inovace, systém 
vzdělání a  státních zkoušek, knihtisk, kompas, střelný prach a výtvarné 
umění sehrály důležitou úlohu při pozdějším nástupu modernity . Na konci 
dvanáctého století měla Čína přibližně sto dvacet miliónů obyvatel . Kchaj-
feng, hlavní město dynastie Severní Sung, sice nedosahovalo rozlohy 
Čchang-anu, ale i tak v něm žil milión osob . V Číně jedenáctého a dvanácté-
ho století se rozvíjela výroba v takové míře, jakou žádná jiná část Eurasie až 
do průmyslové revoluce nepoznala . Kolem roku 1000 se začalo intenzivněji 
dobývat uhlí, které bylo společně s  železnou rudou přepravováno 
prostřednictvím rozsáhlé sítě vodních kanálů . V  roce 1078 se v  severní 
Číně vyrobilo 114 000 tun surového železa, což bylo dvakrát více, než pro-
dukovala Velká Británie ve druhé polovině osmnáctého století (Fairbank 
1998, 106–109) . Po roce 1070 provedl ministr Sungů Wang An-š’ velkorysé 
vládní a finanční reformy . Více než miliónová armáda neúnosně zatěžovala 
čínské hospodářství . Wang An-š’ vytvořil mimo jiné systém povinné milice, 
která umožnila snížit stálé vojsko na polovinu; miliční službě podléhalo 
sedm miliónů osob (Dupuy a Dupuy 1996, 343) . 
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V  roce 1126 dobyli džürčenští kočovní nájezdníci237 Kchaj-feng, 
ve kterém založili vlastní dynastii Ťin, jež vystřídala kitanskou dynastii Se-
verní Sung . Císař Chuej-cung a  jeho nejstarší syn Čchin-cung byli zajati . 
Mladší syn Kao-cung uprchl na jih k řece Jang-c’-ťiang, kde založil dynastii 
Jižní Sung se středem Chang-čou . V letech 1128 až 1140 a roku 1161 odrazila 
dynastie Jižní Sung dvakrát útok vojska dynastie Ťin . V  bitvě u  Cchaj-š‘, 
ve které zvítězil nad Ťin, použil sungský generál Jü Jün-wen zřejmě poprvé 
v dějinách válečnictví výbušniny (Dupuy a Dupuy 1996, 343) . Dynastie Jižní 
Sung přetrvala až do mongolského vpádu v roce 1279 . 

Z  logiky zeměpisného uspořádání Eurasie vyplynulo, že zatímco 
velké starověké civilizace (Mezopotámie, Středomoří, Indie nebo Čína) 
vyrůstaly z  rolnického substrátu na  periférii ohromného světadílu, řídce 
zalidněné stepní a polopouštní oblasti centrální Eurasie se staly kolébkou 
různorodých pasteveckých nomádských kultur, které často napadaly výše 
zmíněná civilizační ohniska, parazitovaly na nich a příležitostně je ovláda-
ly .238 Žádná z velkých civilizací nebyla ušetřena – árijští nájezdníci si podma-
nili většinu indického subkontinentu, Hyksósové pronikli až do Egypta, Sky-
thové se pohybovali na rozsáhlé ploše mezi východní Evropou a pohraničními 
oblastmi Íránu, pastevecké kmeny útočily na Říši středu a přispěly k pádu 
Říše západořímské . Významný arabský historik Ibn Chaldún dokonce vypra-
coval na základě vzájemného antagonismu mezi usedlým a změkčilým oby-
vatelem měst a pohyblivým a dravým nomádem svébytnou filosofickou vizi 
dějin . Zmíněné pastevecké populace však nebyly pouze nositeli zkázy, ale 
sehrávaly též důležitou úlohu při přenosu a šíření kulturních znalostí, do-
vedností a inovací . Ačkoliv se vzájemně neznala, většina eurasijských etnik 
žila v síti vzájemně se obohacující kulturní interakce .

 Podle Johna Josepha Saunderse se asijské vnitrozemí skládá ze 
čtyř odlišných ekologických celků, které v  předmoderní době výrazně 
ovlivňovaly místní etnogenezi a historii . Za prvé je to tajga, rozsáhlá planina 
pozvolně se svažující k  Arktickému oceánu, kterou protínají sibiřské řeky 
Ob, Jenisej, Lena a Amur . Drsné klima dovolovalo přežít pouze rozptýleným 
loveckým a sběračským skupinám Samojedů, mluvícím uralským jazykem, 
které byly pravděpodobně zatlačeny do zmíněných končin silnějšími soupeři 
z jihu . Východosibiřští a poamurští Tunguzové občas migrovali na jih, osvo-
jovali si pastevectví a ohrožovali a dobývali (pod různými jmény – Sien-pi, 

237) Populace tunguzského původu, předkové Mandžuů .

238)  Viz velmi důkladnou a výborně dokumentovanou diskuzi problematiky prehistorie 

vztahů mezi stepními kulturami a evropským kontinentem v knize Koně, kolo a jazyk 

(The Horse, the Wheel and Language, 2007) od Davida W . Anthonyho; dále Saunders 1971, 

9–11; Koslowski 2002, 382 . 
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Čchin nebo Mandžuové) čínskou říši . Za druhé jsou to pouště, které zabírají 
Gobi, Tarimskou pánev, Kyzyl-kum, jihovýchodní okolí Aralského jezera 
a Velkou solnou poušť v Persii . Protipólem této pouštní „země nikoho“ jsou 
náplavová údolí Žluté řeky, Gangy, Indu, Eufratu a  Tigridu, ve  kterých se 
od starověku rozvíjely dynamické civilizace . Nejrozsáhlejší ekologickou enti-
tou jsou stepi, které v širokém pásu táhnoucím se od Mandžuska po Maďarsko 
poskytovaly základnu pro nejrůznější pastevecká etnika . Již řecký geograf 
Ptolemaios rozlišoval mezi Scythia intra Imaum a  Scythia extra Imaum, 
přičemž Imaus značil pohoří Himaláje (Saunders 1971, 9–14) .

Z  lingvistického hlediska náleželi eurasijští nomádi do několika 
jazykových skupin, přičemž z historického hlediska byla Střední Asie osídle-
na zprvu příslušníky íránské větve indoevropských jazyků (i když například 
nález Tocharů, reprezentantů kentumové západní indoevropské větve 
v poušti Tarim, svědčí o komplikovanější etnogenezi) . Od poloviny druhého 
do poloviny prvního tisíciletí před Kristem byly íránské dialekty ve Střední 
Asii turkickou skupinou altajských jazyků, která se díky Seldžukům 
a  Osmanům posléze rozšířila dále na  Západ, na  Blízký východ, Kavkaz 
a do Malé Asie . Mongolština se jakožto altajský jazyk, který pravděpodobně 
vznikal v zalesněné oblasti severovýchodně od jezera Bajkal, dočkala největší 
slávy v době Čingischána a jeho nástupců . 

Ve druhé polovině prvního tisíciletí před Kristem – v souvislosti 
s rozvojem obchodu, literatury a kritického myšlení ztratili asijští kočovníci 
v Číně, Středomoří a na Blízkém východě definitivně démonické mytologické 
atributy a stali se součástí běžné politické a diplomatické aktivity . Neuchopi-
telný polobůh se změnil v žoldnéře .239 V této době měly stále vnitrozemské 
karavanní stezky převahu nad námořními trasami a  nomádi tak 
představovali hlavního prostředníka mezi odlehlými eurasijskými 
civilizačními centry . Přinejmenším od Attilova vystoupení získávají předáci 
bojovných kočovných kmenů konkrétní historické rysy . Muhammad, 
Čingischán, Batu a Tamerlán byli zakladateli velkých stepních či pouštních 
říší, které svým vzepětím předznamenaly novověký imperialismus . Fasci-
nace civilizačními aspiracemi nomádů pronikla hluboko do západní menta-
lity, imaginace a moderního rasového myšlení . Transformace usedlého ger-
mánského zemědělce ve fiktivního árijského válečníka z východních stepí, 
která se uskutečnila v evropském myšlení konce osmnáctého a počátku de-
vatenáctého století, byla projevem tohoto obdivu . 

V  pátém století po  Kristu žily na  pastvinách severně od  pouště 
Gobi populace známé v  čínských letopisech jako Žoužan, na  Západě 
pravděpodobně pod jménem Avaři, kteří kolem roku 380 porazili asijské 

239) Nomádi jako válečníci, viz Sinor 1981 .
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Huny (Siung-nu) a zahnali je na západ (Dupuy a Dupuy 1996, 215; Grollová 
a  Zikmundová 2001, 24−25) . Žoužanský náčelník Toulun ustavil mocné 
nomádské impérium sousedící s Čínou (Dupuy a Dupuy 1996, 215) . Přijal 
titul chán nebo kagan . V polovině šestého století se proti žoužanské (avar-
ské) hegemonii vzbouřily turkické populace vedené jistým Buminem, který 
krátce po svém triumfu v roce 551 nebo 552 zemřel (Saunders 1971, 18–19) . 
Dobyté teritorium bylo rozděleno mezi jeho dva syny, přičemž západní tu-
recký chanát připadl Istemimu, zatímco východní turecký chanát Muhano-
vi . Poražení avarští vládcové uprchli na  západ, kde ve  východní Evropě 
založili avarskou říši, jejíž zbytky zničil v  letech 791 až 805 Karel Veliký 
(Toynbee 2001, 388) . 

Na východě se mohlo nově založené turkické impérium nerušeně 
rozvíjet díky politickým otřesům v Číně, na západě Istemiho Turci pronikli 
k řece Oxus, kde se dostali do konfliktu s Bílými Huny, kteří od roku 430 
ovládali bývalou helénistickou Baktrii . Turci uzavřeli spojenectví s Peršany, 
znepokojenými růstem hunské moci, a v letech 563 až 567 společnými sila-
mi protivníka zdolali . Turci nyní ovládali strategicky a obchodně nesmírně 
důležité území mezi hranicí Persie a  Číny, odkud proudilo zboží na  trhy 
v Antiochii, Alexandrii nebo Konstantinopoli . Není proto překvapující, že již 
v roce 568 jejich vyslanci jednali o spojenectví s východořímským císařem 
Justinem II ., který jistě netušil, že hovoří s lidmi, jejichž potomci se o devět 
set let později zmocní Konstantinopole (Saunders 1971, 20−21) . Byzantinci 
mezitím poskytli formální ochranu Avarům, kteří se usadili v  severním 
Černomoří . 

Istemi zemřel v  roce 575 a  jeho nástupce Tardu zrušil alianci 
s Východořímskou říší . Tardu vyslal vojsko proti Avarům na Krym . V roce 
580 se Turci objevili před branami samosprávného řeckého městského státu 
Cherson ležícího nedaleko dnešního Sevastopolu . Konflikt s  Persií však 
přiměl Tardua, aby se opět smířil s Byzancí (Saunders 1971, 23) . Ačkoliv jako 
kagan vládl nyní říši rozprostírající se od Číny po Persii, jeho moc upadala . 
Konsolidace politických poměrů a opětovný vzestup Číny za dynastie Tchang 
vystavil stepní „barbary“ novému tlaku . V roce 624 Turky porazil čínský ge-
nerál Li Š’-min a  východní turecký chanát upadl do  politické závislosti 
na  asertivní Číně, jež ovládla čtyři království (Kašgar, Chotan, Jarkand 
a Kuču) nacházející se v proláklině Tarim . Kdyby se neobjevili Arabové, je 
možné, že by Číňané pronikli podél Pamíru do Střední Asie a definitivně tak 
změnili rovnováhu sil v Eurasii . Tardu zesnul roku 603 . Ve stejném roce vy-
pukla ničivá válka mezi Persií a  Byzancí, jež pokračovala až do  roku 628 . 
V roce 633 vpadli do Persie Arabové, kteří zničili dynastii Sásánovců a míst-
ní zoroastrismus nahradili islámem . Roku 667 překročila vojska přinášející 
islám řeku Oxus a pronikla na území ovládané Turky; ti se však kvůli poli-
tickému rozkladu nezmohli na účinný odpor . 
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Po porážce Persie a oslabení Říše východořímské čekala chalífovy 
vojáky nová výzva – Čína, vedená dynastií Tchang . Perský vládce Jazdarird, 
který uprchl před Araby v roce 640 do Médie a Balchu, marně žádal čínského 
císaře o pomoc (Dupuy a Dupuy 1996, 245) . Číňané porazili v roce 656 západ-
ní Turky v bitvě svedené západně od jezera Issyk-kul . O devět let později se 
Turci proti čínské hegemonii vzbouřili a s pomocí Tibeťanů, kteří roku 670 
vpadli do prolákliny Tarim a přerušili čínské komunikace, dosáhli v roce 
682 opětovné nezávislosti . Turci získali v bojích s Číňany řadu úspěchů a na-
konec uzavřeli s  dynastií Tchang roku 722 příměří . Titulu kagan se však 
záhy zmocnili Ujguři vládnoucí v Mongolsku v letech 744 až 840, kdy je po-
razili jenisejští Kirgizové (Grollová a Zikmundová 2001, 41) . 

Po pádu turkické moci se o nadvládu nad Střední Asií utkala staro-
bylá čínská a zcela nová islámská civilizace . Arabský postup zbrzdily vnitřní 
politické rozpory, ale v letech 705 až 715 ovládli muslimové Transoxanii,240 
obsadili Ferghánu a  ohrožovali Kašgar . V  roce 730 porazili Turci vedení 
Číňany arabské vojsko nedaleko Samarkandu . Číňané se mezitím museli 
vypořádat s odbojnými Tibeťany, teprve v roce 747 vyslal císař Süan-cung ge-
nerála korejského původu Kao Sien-čiho, aby obnovil čínskou kontrolu Hed-
vábné stezky a zastavil arabský postup (Saunders 1971, 26) . Čínský generál 
uskutečnil obdivuhodný pochod přes Pamír a Hindúkuš, ale v bitvě u města 
Talas na úbočí Pamíru bylo v  létě 751 čínské vojsko poraženo . Střední Asie 
na západ od pohoří Pamír a Tchien-šan se tak stala součástí islámského světa 
až do ruské kolonizace v devatenáctém století . Kontinentální expanzi západ-
ním směrem Čína obnovila teprve v osmnáctém století . Šesté a sedmé století 
po Kristu bylo zároveň svědkem vzestupu a pádu prvního turkického eura-
sijského stepního impéria, sousedícího s  hlavními ohnisky civilizovaného 
života, Čínou, Indií, Persií a Byzancí . V  jeho šlépějích se vydali Čingischán 
a Tamerlán, kteří změnili světové dějiny .

John Bagnell Bury (1912, 402) zdůraznil, že na  počátku devátého 
století Východořímská říše disponovala dvěma zámořskými základnami, mezi 
něž patřily Benátky, zaměřené na obchod se Západem, a krymský Cherson spe-
cializovaný na  obchodní výměnu se Severem . Obě střediska, první italské 
a druhé řecké, se staly samosprávnými republikami, jejichž vztahy k Byzanci 
byly čistě ekonomické . Zatímco Benátčané se po vzoru Ravenny z obavy před 
„barbary“ uchýlili do bažin a lagun, Cherson žil ve stínu chazarské moci . 

Chazarský stát se v sedmém až desátém století rozkládal mezi to-
kem Dněpru a  úbočím Kavkazu . Turkické dynastii Ašina se po  roce 630 
podařilo využít mocenského vakua ve východoevropských stepích po pádu 

240)  Oblast mezi řekami Amudarja a Syrdarja, nazváno podle řeckého výrazu „za řekou Oxus“ 

(dnešní Amudarja) .
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turkického impéria a vybudovat regionální mocnost, které vládci v Konstan-
tinopoli přikládali v  mezinárodní diplomacii přibližně stejnou váhu jako 
říši Karla Velikého . Pomoc proti Persii hledal u Chazarů již v sedmém století 
východořímský panovník Hérakleios . V  osmém století se byzantský císař 
oženil s chazarskou princeznou .241 Podle jedné legendy měl perský král Chos-
roés ve svém paláci tři zlaté trůny připravené pro návštěvu tří významných 
vládců (ta se pochopitelně nikdy neuskutečnila): byzantského císaře, 
čínského panovníka a chazarského chána (Koestler 1976) .

Chazarský kagan neboli chán panoval nad třemi hlavními provin-
ciemi, sedmi závislými královstvími a  devíti kmeny – třemi slovanskými, 
třemi ugrofinskými a třemi neznámého původu (Davies 2000, 253) . Centrem 
říše bylo dvojměstí Amol-Itil, rozkládající se na dolním toku Volhy v místech, 
kde bylo mnohem později vybudováno město nesoucí postupně názvy Cari-
cyn, Stalingrad a Volgograd . Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí, který pobýval v Za-
kavkazsku a v oblasti Kaspického moře v letech 918 až 926, popsal Itil násle-
dujícím způsobem (1983,153): 

Město Itil stojí na  obou březích této řeky a  uprostřed ní je ostrov, 
na němž je sídlo vlády. Královský palác stojí na jednom konci ostro-
va, z něhož vede pontonový most k jednomu z obou břehů. Žijí v něm 
skupiny muslimů, křesťanů, židů a pohanů. 

Chazarské impérium bohatlo z dálkového obchodu, přičemž náleželo k nej-
větším vývozcům otroků, především z  řad místního slovanského obyvatel-
stva . V desátém století se začala na trase mezi Řeznem, Vídní, Krakovem, Ky-
jevem a  Itilem formovat důležitá obchodní stezka (Davies 2000, 253) . 
Na území chazarského státu žili muslimové, křesťané, Židé a polyteisté . Elit-
ní sbor chazarského vojska představovali muslimové (Abú´l-Hasan Álí al-
Mas´údí 1983, 154): 

Většinu obyvatel města Itilu tvoří muslimové, neboť ti slouží v králov-
ské gardě; jsou zde známi pod jménem al-Lárisíja a pocházejí z ob-
lasti Chwárizmu. Kdysi dávno, ještě v rané islámské době, byla je-
jich vlast postižena válkami a  morem, proto přesídlili na  území 
chazarského vládce. Jsou to lidé udatní, chazarský vládce v době 
války spoléhá především na  ně. Usadili se zde pod několika pod-
mínkami, z  nichž jednou je, že mohou svobodně vyznávat své 

241)  Šlo o jistou Irenu, manželku císaře Konstantina V . a dceru nebo sestru kagana Marvána, 

který byl v roce 737 přinucen přijmout islám (Bury 1912, 402, 407) . 
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náboženství, mít mešity a  muezziny a  dále, že vezírem bude vždy 
jmenován některý z nich. 

Chán, který měl údajně pětadvacet manželek (a šedesát konkubín), přezimo-
val v Itilu, zatímco léto trávil se svým dvorem na otevřených stepích (Bury 
1912, 404) . Kagan či chán se nepodílel ani na vládě ani na válce . Jeho osoba 
byla posvátná a každý, kdo ho potkal, musel mu vzdát úctu prostrací . Když 
nastoupil nový chán na trůn, zavěsili mu na krk hedvábnou šňůru a on byl 
přinucen říci, jak dlouho hodlá vládnout . Když uvedená lhůta uplynula, byl 
uškrcen . Vládou, vedením armády a výběrem daní byl pověřen beg neboli 
vicekrál . K  panovníkovi přistupoval bosý a  se zapálenou pochodní (Bury 
1912, 404−405) . Teprve tehdy, když dohořela, usedl po panovníkově pravici . 
Když nastaly špatné časy, požádal někdy lid vicekrále, aby chána usmrtil 
(Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí 1983, 155): Vláda tohoto chána nám nevěstí nic 
dobrého, naopak jen zlé; zabij jej tedy sám, anebo nám ho vydej, abychom jej 
zabili my! Generál, který utrpěl porážku, musel předtím, než byl popraven 
nebo degradován, přihlížet, jak jsou jeho děti, manželka a majetek prodány 
(Bury 1912, 405) .

 V roce 737, poté co muslimové obsadili Itil, konvertoval kagan k is-
lámu, jeho následovníci však přijali po roce 740 za státní náboženství juda-
ismus (Davies 2000, 253; Bury 1912, 407): 

Král, dvořané a všichni, kdo jsou chazarské rasy, se hlásí k židovství 
a  stali se jeho vyznavači v  době panování Hárúna ar-Rašída. 
Přichází sem stále mnoho židů jak z muslimských zemí, tak zejména 
z Byzantské říše, neboť císař Armanús (Romanos Lakapenos), jenž je 
v  současné době vládcem v  Byzanci, pronásledoval židy, aby je 
přinutil k přijetí křesťanství. Z tohoto důvodu početná skupina židů 
uprchla z Byzantské říše do Chazarska (Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí  
1983, 153–154) . 

Druthmar Akvitánský v roce 864 napsal ve vestfálském klášteře Corvey v la-
tinském pojednání Expositio in Evangelium Mattei (cit . Davies 2000, 253): 

Neb v zemích Gog a Magog, jež patří Hunům, kteříž sami sebe zovou 
Gazarové, žije kmen ducha převelice bojovného, jenž celý vyznává 
víru židovskou. 

Cenným zdrojem informací o chazarské konverzi je takzvaná „Chazarská ko-
respondence“, kterou v letech 954 až 961 vedli Hasdáj ben Šaprút, židovský 
ministr chalífy z Córdoby, a chazarský panovník Josef (Koestler 1976) . Ha-
sdáj ben Šaprút se údajně poprvé doslechl o existenci chazarského státu, je-
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hož obyvatelé vyznávají židovskou víru, od perských kupců . Na přelomu je-
denáctého a  dvanáctého století vyzdvihl jiný židovský autor žijící 
na Pyrenejském poloostrově, Juda Halévi z Toleda, chazarského chána jako 
hrdinu, jenž se zasloužil o židovské náboženství (Davies 2000, 253–254) . Kon-
stantin a Metoděj byli pověřeni (krátce před svou proslulou misí na Velké Mo-
ravě) císařem Michalem III . hlásat evangelium mezi Chazary . Jejich úsilí 
však nebylo úspěšné . 

Kagan, který byl spojencem Byzance, nechtěl upadnout do závislo-
sti na Konstantinopoli nebo islámské civilizaci . Judaismus, který šířili v se-
verním Černomoří početní židovští obchodníci, byl proto logickou volbou . 
Zároveň ale chán umožnil v říši svobodu vyznání (Abú´l-Hasan ́Alí al-Mas´údí 
1983, 154–155): 

V hlavním městě Itilu je ustaveno sedm soudců: dva pro muslimy, 
dva pro Chazary, kteří rozhodují podle Starého zákona, dva pro 
křesťany, kteří soudí podle evangelia, a  jeden pro Slovany, Rusy 
a jiné pohany. Tento soudce soudí podle pohanského zákona, tj. pod-
le prostého rozumu. 

Pro Byzantskou říši byl chazarský stát klíčovým strategickým partnerem, 
který jednak chránil severní Černomoří před muslimy a Vikingy, jednak za-
jišťoval nesmírně důležitý obchod se Severem . Z tohoto důvodu se Byzantinci 
smířili i se skutečností, že Chazaři odmítli evangelium . Například v roce 833 
přijal císař Theophilus chazarské poselstvo, které jej žádalo, aby vystavěl 
v ústí Donu pevnost, pravděpodobně proti ruskému nebezpečí . Vztahy obou 
mocností nicméně nebyly vždy ideální . Předmětem sporu se stával přístav 
Cherson na Krymu, jehož správou byl byzantskou vládou pověřen strategos . 
Byzantská říše proto rozvíjela vztahy rovněž s Alany, kteří tlumili chazarské 
aspirace (Bury 1912, 414−417) .

Mezi sousedy Chazarů náleželi íránští Alani; sídlili mezi řekou 
Kubáň, úbočím Kavkazu a Černým mořem . V současné době je známe jako 
Osetince . Jejich panovník přijal v  desátém století z  Konstantinopole 
křesťanství a  obdržel titul exusiastes . Severně od  Donu až po  Dněpr žili 
ugrofinští Maďaři a  mezi Azovským mořem a  Dněprem Černí Bulhaři . 
Začátkem šedesátých let devátého století pod tlakem dalších nomádů z Výcho-
du Maďaři překročili Dněpr a  přiblížili se k  Dunaji (Bury 1912, 409–424) . 
V roce 896 pronikli maďarští nájezdníci přes Karpaty (Abú´l-Hasan Álí al-
Mas´údí 1983, 157): 

Tento král podnikl asi s  padesáti tisíci nebo více jezdci nájezd 
na území patřící Cařihradu; později vyslal své bojovníky až do obla-
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sti Říma (Rúmíja), Andalusie, země Burdžánů (Burgundsko), Galijců 
a Franků. 

V  následujících desetiletích se Maďaři stali postrachem západní a  střední 
Evropy . Teprve v roce 955 je v bitvě u Lechu porazil Ota I . Nadále však mnozí 
z nich hovořili chazarsky a jejich politický systém byl ovlivněn chazarským 
modelem . Chazaři obsadili před rokem 787 Krym osídlený převážně Góty 
a  dobyli jejich hlavní město Boras (Bury 1912, 409) .242 Janovští a  benátští 
kupci označovali zmíněný poloostrov jako Gazaria a tento název se objevoval 
na  italských dokumentech ještě v  šestnáctém století . Syrský biskup Bar 
Hebraeus napsal ve třináctém století, že Tukak, turecký velitel v chazarské 
armádě, byl otcem Seldžuka, zakladatele proslulé dynastie, a Seldžuk sám, 
jehož potomci a následovníci změnili mocenskou rovnováhu na Blízkém vý-
chodě, byl vychováván na chazarském dvoře (Koestler 1976) .

Severovýchod obývali Rusové, původně Skandinávci z východního 
Švédska, kteří založili Novgorod .243 Byli to zdatní obchodníci, kteří na trhy 
v  Itilu, Chersonu, Konstantinopoli a  Bagdádu dodávali kožešiny, zbraně 
a otroky především z řad místního slovanského obyvatelstva . V roce 860 na-

242)  Gótský jazyk, pozůstatek gótského osídlení v severním Černomoří, se na Krymu udržel až 

do poloviny šestnáctého století . Gótštinu, archaický germánský jazyk, podobající se něm-

čině, zde identifikoval v roce 1253 Vilém Rubruck, který putoval ve službách francouzské-

ho krále Ludvíka k mongolskému velkému chánu . S populací hovořící gótsky na Krymu 

se v roku 1551 setkal Matthias de Michou (Pinkerton 1787, 42) . Benátčan Joseph Barbaro, 

který žil v letech 1436 až 1452 v italské obchodní kolonii Tana v ústí Donu, uvedl, že ně-

mečtí sloužící mohli konverzovat s krymskými Góty asi tak, jako se Florenťané dorozumí 

s Janovany . Habsburský vyslanec v Konstantinopoli Ghiseln de Busbeck (který přivezl 

z Turecka do Evropy první tulipány a  lilek) se setkal s krymskými rolníky a sepsal se-

znam gótských slov, jimiž hovořili a  která mu připomínala němčinu (Pinkerton 1787, 

113) . O Gótech žijících na Krymu se zmínil i Hugo Grotius: Et quid mireris funt nunc quo-

que ad eandern Marotam iidem Gotthi; et, ut mores linguamque, fic et nomen per tota fae-

cula retinent. Quanquam enim Busbequius, qui in illis locis non fuit, dubitat Gotthi fint an 

Saxones, certos nos fecit is qui in illis vixit regionibus, Josaphat Barbarus, nobilis Venetus; 

et Gotthos ipsos a semet dici, et terram vocari Gotthiam. Is Capitancatus Gotthiae dicitur in 

publicis monumentis tabularii Genuensis teste Petro Baptisto Burgo (cit . Pinkerton 1787, 

42) . Krymský biskup byl v Oriens Christianus označen ještě v roce 1721 jako Metropolita 

Gothiae et Caphae (Pinkerton 1787, 42) . Přítomnost Gótů na Krymu posloužila Pinkerto-

novi jako důkaz, že Gótové byli totožní se Skythy . Název Krymu odvodil John Pinkerton 

od Cimmerius (Pinkerton 1787, 42) .

243)  Holmgard z  islandských ság . Podle jedné ze starších teorií vzešli Rusové z krymských 

Gótů a řecké označení Ρώς vzniklo údajně korupcí ταυ-ροσ-κύθαι (Bury 1912, 412) .



188

ZroZení rasové IdeologIe | 1. díl: Čekání na germány (0–1500)

padlo dvě stě ruských lodí Konstantinopol (byzantská flotila o síle tří set pla-
videl byla v té době vyslána na Sicílii, kde muslimové dobyli pevnost Castro-
giovanni) a o dva roky později se Rusové zmocnili Kyjeva (Bury 1912, 412−419) . 
Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí podrobně popsal ruské nájezdy v letech 910 až 
911 (1983, 159–160): 

Někdy po roce 300 vyplulo pět set ruských lodí, každá s posádkou sto 
mužů, z jejich země a vplulo do onoho průlivu Černého moře, který je 
spojen s řekou Chazarů. Když minuli město (Itil, pozn. aut.), dostali 
se k jejímu ústí do Chazarského moře (Kaspické moře, pozn. aut.). Po-
tom se ruské lodě po tomto moři rozptýlily a jejich oddíly napadly 
Džílán, Dailam, Tabaristán, Abaskún – což je pobřeží Džurdžánu –, 
oblast naftových pramenů i  Azerbaidžán, přestože město Ardabíl 
v této provincii je vzdáleno od moře tři denní cesty. Všude tam proli-
li Rusové mnoho krve, zajímali ženy a děti, plenili majetky a rozesí-
lali své oddíly na všechny strany, aby loupily a pálily. Všechny náro-
dy okolo Chazarského moře začaly naříkat, neboť do  té doby 
nepoznaly žádného nepřítele, který by podnikl na ně nájezd; po tom-
to moři pluly doposud jen obchodní a rybářské lodě. Když Rusové již 
ukořistili, co mohli, a nasytili se, odpluli k ústí řeky Chazarů, odkud 
poslali chazarskému králi tu část kořisti, jež mu patřila podle sjed-
naných podmínek. Muslimové se pak shromáždili a vypluli po prou-
du řeky. Když se dostali na dohled, opustili Rusové své lodě a posta-
vili se proti nepříteli do bojového pořádku. Muslimů bylo asi 15 000 
a  byla s  nimi i  část křesťanů žijících ve  městě Itilu, všichni byli 
na  koních a  dobře ozbrojeni. Bitva trvala tři dny a  Bůh dopřál 
muslimům vítězství: nepřátelé byli buď zabiti mečem, anebo utonuli 
ve vodách řeky. Od toho roku již Rusové své nájezdy neopakovali.

Oslabení Chazarů, kteří se po odchodu Maďarů na Západ ocitli pod tlakem 
Pečeněhů, pocítila především Konstantinopol, jež byla v letech 860, 907, 941, 
944 a 969–971 donucena válčit s Rusy . V  roce 957 se nicméně Olga, vdova 
po kyjevském knížeti Igorovi (údajném synovi Rurika), nechala během ná-
vštěvy Cařihradu pokřtít . Roku 965 ruský kníže Svjatoslav dobyl hlavní cha-
zarské město Itil . Byzanc se rozhodla pěstovat s  Rusy, nástupci chazarské 
moci, přátelské vztahy; když Olžin syn Vladimír obsadil v roce 987 strategic-
ky a obchodně velmi důležité město Cherson, Byzanc nijak neprotestovala . 
Kníže Vladimír přijal křesťanství roku 989 . 

Chazaři jako etnikum přežili osudný rok 965; nadále ovládali ob-
last mezi Kavkazem, Donem a Volhou . Podle Ibrahíma ibn Jákúba, židovského 
vyslance ve službách císaře Oty I ., území Chazarů v roce 973 vzkvétalo . Roku 
986 se dokonce chazarské poselstvo pokusilo neúspěšně získat knížete Vla-
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dimíra pro judaismus . Rusové vyznávající židovské náboženství se 
nepochybně výrazně podepsali na dějinách Západu . Společně s pravoslavný-
mi Rusy se byzantinci obrátili proti Chazarům; v  roce 1016 spojené 
východořímské a  ruské vojsko vpadlo na  chazarské území . Podle Arthura 
Koestlera se dopustila Říše východořímská výměnou Chazarů za  Rusy 
závažného strategického omylu . Chazaři byli původně stepní nomádi 
a  dokázali si poradit s  kočovnými kmeny, které se draly ze Střední Asie 
do  východní Evropy a  dále na  západ . Rusové však proti vysoce mobilním 
protivníkům neobstáli . Pod tlakem asijských pastevců přesunuli svá 
střediska z  Kyjeva do  zalesněných severních oblastí – Haliče, Novgorodu 
a Moskvy . Kyjev nedokázal nahradit Itil jako centrum obchodu a obrany pro-
ti Východu . Stepi mezi Volhou a Uhrami zaplavili turkičtí Kumáni či Polovci . 
Jejich příbuzní Seldžukové pronikli do Anatolie a v bitvě u Mantzikertu roku 
1071 porazili byzantské vojsko . V první polovině třináctého století obsadili 
Mongolové velkou část východní Evropy . 

Ve dvanáctém století se mezi Chazary zrodilo mesianistické hnutí 
(které zaujalo i  Benjamina Disraeliho, jenž je zachytil v  románu The Won-
drous Tale of Alroy) . Jistý Solomon ben Duji (nazývaný též Ruhi nebo Roy) se 
označil za proroka Eliáše a vyzval Židy k ozbrojenému uchvácení Svaté země . 
Jeho syn Menahem, který přijal jméno David, shromáždil v Kurdistánu vojs-
ko a  zmocnil se pevnosti Amadie, odkud hodlal táhnout na  Edessu 
a Jeruzalém . Byl však zavražděn . Podle některých autorů se Davidova hvězda 
stala židovským národním symbolem právě v době Davidova hnutí . O Chaza-
rech vyznávajících židovskou víru se ve spisu Historia Mongolorum zmiňuje 
Giovanni del Plano Carpini, který se v  roce 1245 vydal na  diplomatickou 
misi k Mongolům . Nadvláda Zlaté hordy a obzvláště ničivé dopady epidemie 
moru v  polovině čtrnáctého století dokonaly zkázu chazarské populace . 
Mongolové zničili zavlažovací díla v deltě Volhy, která přispívala k prosperitě 
místního zemědělství, a proměnili kdysi úrodnou krajinu v pustou step . 

Chazaři byli po Francích, Byzantincích a Číňanech čtvrtou silou, 
která se účinně postavila expanzi islámu . V sedmém a osmém století se mus-
limové blížili k Evropě mohutným klešťovým obchvatem, přičemž středem 
obrany křesťanské civilizace byla Konstantinopol, levé křídlo muslimského 
útoku postupovalo přes severní Afriku a Pyrenejský poloostrov do  severo-
západní Evropy, pravé křídlo Muhammadových učedníků směřovalo přes 
Kavkaz na severní Černomoří a do východoevropských nížin . Kdyby tento 
gigantický manévr připomínající bitvu u Cannae uspěl, západní Eurasie by 
dnes vyhlížela výrazně odlišně . Čelní nápor islámu se rozbil o hradby a floti-
lu Byzance, levé křídlo bylo po překonání Pyrenejí odraženo ve střední Fran-
cii, pravé křídlo, po  zdolání kavkazských průsmyků zastavili v  Povolží 
Chazaři . Kromě toho v  průběhu sto padesáti let, v  době největší slabosti 
západních institucí, chazarský stát zadržoval útoky asijských nomádů 
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na Evropu . Západ tak mezi pádem říše Karla Velikého a vzestupem saské dy-
nastie získal cenný oddechový čas . 

Arthur Koestler, známý publicista a spisovatel židovského původu, 
vyslovil v knize Třináctý kmen (The Thirteenth Tribe) z roku 1976 názor, že 
většina východoevropských aškenázských Židů nepřišla do  oblasti Haliče 
a přilehlých oblastí z Porýní či jiných míst západní Evropy, kde byla zejména 
od počátku šestnáctého století vystavena silné persekuci . Podle Koestlera šlo 
o  potomky Chazarů, konvertitů k  judaismu, kteří po  roce 965 a  vpádu 
Mongolů migrovali na Západ . Obdobně se například vydali na evropský kon-
tinent Maďaři vystaveni tlaku Pečeněgů, kteří byli vyhnáni Kumány prcha-
jícími před Mongoly . Koestlerova teze nebyla úplně původní . Mezi průkopníky 
teorie o  chazarském původu východoevropských Židů náleželi například 
Hugo Freiherr von Kutchera,244 Ahmed Zeki Validi Togan,245 Abraham N . 
Poliak,246 Paul Eric Pahle,247 Theodore Lothrop Stoddart (1920, xxii),248 Dou-
glas Morton Dunlop249 nebo Raphael Patai .250 Z hlediska soudobého post-sio-

244)  Hugo Freiherr von Kutchera (1847–1910) studoval na Orientální akademii ve Vídni, pů-

sobil jako diplomat v Istanbulu a vysoký správní úředník v Sarajevu . Po odchodu do 

výslužby se začal intenzivně zabývat chazarskou problematikou . Jeho hlavní práce 

Chazarové – Historické studie (Die Chasaren – Historische Studien) byla vydána posmrt-

ně roku 1910 .

245)  Ahmed Zeki Validi Togan (1890–1970) vystupoval na univerzitě v Kazani; po bolševickém 

převratu vybudoval baškirskou Rudou armádu . Úzce spolupracoval s Leninem, Trockým 

a Stalinem . Po roztržce s bolševiky uprchl do Persie . V roce 1924 se stal na tureckém 

ministerstvu školství poradcem Mustafy Kemala . Později působil jako profesor na uni-

verzitě v Istanbulu a Vídni . 

246)  Abraham N . Poliak se narodil v roce 1910 v Kyjevě; roku 1923 odešel s rodinou do Pales-

tiny, kde později vedl Katedru středověkých židovských dějin na univerzitě v Tel Avivu . 

Jeho studie Konverze Chazarů k judaismu (The Khazar Conversion to Judaism, 1944) vy-

volala značnou kontroverzi . 

247)  Paul Eric Pahle byl ve dvacátých letech dvacátého století vedoucím proslulého Orientál-

ního semináře v Bonnu .

248)  Theodore Lothrop Stoddard (1883–1950), americký publicista a historik . Žák americké-

ho rasového teoretika Madisona Granta (1865–1937), stoupenec rasové ideologie a euge-

niky . 

249)  Douglas Morton Dunlop (1909–1987), orientalista, Pahleho žák, autor knihy Dějiny 

židovských Chazarů (History of the Jewish Khazars, 1954) .

250)  Raphael Patai (1910–1996), maďarsko-židovský etnograf a orientalista, autor studie Mýtus 

židovské rasy (The Myth of a Jewish Race, 1989) .
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nismu se s uvedenou ideou vyrovnával například Enter Shlomo Sand v knize 
Vymyšlení židovského lidu (The Invention of the Jewish People, 2009) .251

V době, kdy Kitanové prolomili v první polovině desátého století 
severní hranice Číny, již tehdy symbolicky vyznačené Velkou zdí, bylo vysta-
veno zatěžkávací zkoušce i pomezí arabsko-perské civilizace v Transoxanii . 
Perská dynastie Sámánovců vládnoucí v letech 875 až 999 v Bucháře dosáhla 
skutečné renesance své země a geograficky ovládala teritorium od Kaspické-
ho moře až ke Kašgaru . V roce 962 se uprchlý turecký otrok Alptagin zmoc-
nil pevnosti v  afghánském Ghazní . To byl počátek turecké revolty vedené 
dynastií Ghaznovců proti perské hegemonii ve  Střední Asii . Ghaznovský 
vládce Sabuktigin zahájil v  roce 997 invazi do  severní Indie . Pověstný 
Mahmúd, který panoval v Ghazní v letech 998 až 1030, upevnil vládu islámu 
v Hindustánu a roku 999 perské Sámánovce svrhl . Turán zvítězil nad Írá-
nem . Vládu nad územím severně od  Oxu svěřil Mahmúd vazalskému tu-
reckému kmenu pod vedením Seldžuka . 

Vzhledem k  zásadní úloze, kterou Seldžukové sehráli později 
v dějinách Blízkého východu, byl jejich příklon k islámu, k němuž údajně došlo 
v roce 960, svým významem srovnáván s přistoupením Chlodvíka ke katolicis-
mu (Saunders 1971, 37−38) . Zatímco konverzí Franků (a dalších „barbarských“ 
germánských a slovanských populací v evropském vnitrozemí) získalo tradiční 
křesťanské centrum ve Středomoří cenné strategické zázemí a lidské zdroje, 
příklonem středoasijských turkických populací k islámu byla muslimská civi-
lizace na  Blízkém východě posílena o  bojovné kmeny, které mohla použít 
ve válce o nadvládu ve Středomoří . Křížové výpravy se staly přímou konfron-
tací zmíněných „záložních etnických sborů“ obou asertivních náboženství . 

V  roce 1034 se Seldžukovi vnuci Tugril Beg a  Čagril Beg Dá’ud 
vzbouřili proti Ghaznovcům . Překročili řeku Oxus a v bitvách u Níšápúru 
(1038) a Mervu (1040) porazili Mahmúdova syna Mas´úda (Tauer 2006, 173; 
Dupuy a Dupuy 1996, 327) . Tugril dobyl roku 1048 Bagdád a ukončil tak vlá-
du místní dynastie Bújovců . Alparslan, syn Čagril Bega, vpadl do Arménie 
a východní Anatolie, kde se střetl se schopným byzantským císařem Roma-
nem Diogenem .252 V letech 1068 až 1069 odrazilo byzantské vojsko u Seba-

251)  Teze o chazarském původu východoevropských Židů často využívají antisemitské a isla-

mistické kruhy například ke zpochybňování práva státu Izrael na existenci (v této sou-

vislosti se objevil výraz tzv . Khazarian Zionist Bolsheviks, viz například Plaut, Steven, 

The Khazar Myth and the New Anti-Semitism, The Jewish Press, 9 . května 2007) . Výzkum 

DNA soudobých židovských populací chazarskou teorii údajně nepotvrdil (viz Goldstein, 

Steven, Where Do Jews Come from? The Wall Street Journal, 29 . říjen 2009) . 

252)  Krajně nelichotivý portrét zmíněného císaře podal soudobový politik a historik Michal 

Psellos (1982, 272–284; VII, 10) .
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steie turecký nápor a Alparslan byl nucen ustoupit do Arménie a Mezopotá-
mie . Následovala bitva u Herakleie, po které vítězný Romanos Diogenes zcela 
vyhnal Seldžuky z území impéria (Dupuy a Dupuy 1996, 319) .253 V následu-
jícím roce však Turci obnovili ofenzívu a byzantské vojsko v čele s Manuelem 
Komnénem bylo poraženo nedaleko Sebasteie . Na jaře 1071 vytáhl Romanos 
Diogenes s  armádou o  síle přibližně padesáti tisíc mužů k   Mantzikertu, 
který oblehl a dobyl, a postoupil k pevnosti Achlat . Do Médie vyslal odřad, 
který měl sledovat postup seldžuckého vojska . Pravděpodobně v  důsledku 
rozsáhlého spiknutí nedostal Romanos včas zprávu o blížící se Alparslanově 
armádě . Byzantské oddíly byly u Achlatu zaskočeny a potřeny . 

Oslabený byzantský císař, kterého opustili spojenečtí Kipčakové 
a  Pečeněhové, ustoupil k  Mantzikertu .254 Zde byla 19 . srpna 1071 svedena 
jedna z nejdůležitějších bitev středověkých dějin (Tauer 2006, 174) . Zprvu se 
boj vyvíjel úspěšně pro Byzantince, jejichž těžká jízda a lukostřelci zahnali 
turecké oddíly a zmocnili se nepřátelského ležení . Po setmění, kdy ještě ne-
byl boj rozhodnut, rozhodl se Romanos ustoupit . Seldžukové znovu zaútočili 
a Romanos se pokusil koordinovat obranu . Vojáci vedení hlavním císařovým 
důstojníkem Andronikem Dukasem však pokračovali v ústupu . Vzniklé dez-
organizace využili Turci a byzantské vojsko náhlým výpadem přemohli . Ro-
manos Diogenes padl do zajetí . Východořímského trůnu se zmocnil Jan Du-
kas, který na něj dosadil svého synovce Michala VII . Romana, jehož Alparslan 
za slib zaplacení výkupného propustil, byl zajat, Andronikem Dukasem osle-
pen a uvězněn v klášteře na ostrově Prote (Psellos 1982, 284; VII, 43) . 

Porážka u Mantzikertu měla pro Východořímskou říši katastrofální 
následky . Seldžukové nenapravitelně vyplenili a zdevastovali Anatolii . I když 
císař Alexios Komnénos získal později její část zpět, nikdy neposkytovala ta-
kové množství přírodních a  lidských zdrojů jako dříve, kdy se odtud pro 
potřeby císařské armády odvádělo až sto dvacet tisíc mužů . Říše musela nají-
mat západní Evropany pro těžké jezdectvo, Rusy a  Seveřany pro pěchotu 
a Pečeněhy a Kumány pro lehké jezdectvo (Dupuy a Dupuy 1996, 320–321) . 
Výkonnost byzantské armády tím silně utrpěla . Seldžukové prolomili hra-

253)  Michal Psellos ovšem zmíněné tažení vylíčil následovně: Vytáhl tedy s celou armádou pro-

ti barbarům, aniž věděl, kam má táhnout a co má podniknout. Jinam mířil a jinudy táhl, 

a tak bloudil a táhl sem a tam Sýrií a Persií. Výsledkem bylo jen tolik, že přivedl a rozestavěl 

armádu na horských výšinách, ale hned ji zase stáhl zpět a chytil ji do pasti soutěsek, čímž 

zničil značnou část vojska. Nicméně se při návratu tvářil jako vítěz (1982, 273; VII, 13) .

254)  Michal Psellos kladl jednoznačně odpovědnost na Romana Diogena: Ve své velitelské nes-

chopnosti rozdělil své vojenské síly. Část nechal na místě, část odeslal jinam a v okamžiku, 

kdy bylo třeba udeřit plnou silou na nepřítele, postavil Romanos proti němu jen menší 

část své armády (1982, 276; VII, 20) .
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nice mezi islámem a křesťanským světem, kterou po několik století tvořilo 
pohoří Taurus (Bury 1923, 278) . Alparslan byl v roce 1072 zavražděn . Jeho 
syn Málik pokračoval v dobývání Anatolie a Střední Asie, kde postoupil až 
ke  Kašgaru (Dupuy a  Dupuy 1996, 327) . Roku 1071 obsadili Seldžukové 
Jeruzalém a o  čtyři roky později padl Damašek . Po Málikově smrti v  roce 
1092 nastalo období nestability a vnitřních rozbrojů . Když v roce 1098 vstou-
pili na území Sýrie západní křižáci, nacházelo se seldžucké impérium ve stá-
diu rozkladu (Bury 1923, 277−278; Tauer 2006, 177) . Málikův syn Sandžar 
utrpěl roku 1144 porážku od  Karakitanů a  jeho říše se posléze rozpadla . 
Anuštegin, bývalý Málikův otrok, položil základy chorásánského impéria, 
které roku 1194 obsadilo Mezopotámii (Dupuy a Dupuy 1996, 327) . Za vlády 
Alá’uddína Muhammada II . v letech 1199 až 1220 se chorásánský stát zmoc-
nil Bucháry a Samarkandu a v  roce 1214 dobyl dnešní Afghánistán (Bury 
1923, 278) . Impozantní rozlet zastavila až invaze Mongolů . 

Od roku 1071 vede logická linie k neblahým událostem roku 1204, 
kdy se křižáci, podporovaní Benátčany, chopili moci v Konstantinopoli . Z to-
hoto úderu se Byzantská říše už nikdy nevzpamatovala . Rok 1453 přišel jako 
rána z  milosti . Bitva u  Mantzikertu vyřadila Východořímskou říši jako 
klíčový stabilizující faktor ve  východním Středomoří, na  Balkáně, 
v  Černomoří a  na  Kavkaze . Vzniklého mocenského vakua využili západní 
křižáci, osmanští Turci a později Rusové . Když ve druhé polovině třináctého 
století vpadli na  Blízký východ Mongolové, byzantská armáda, kdysi 
nejobávanější síla světa, zde citelně chyběla . Osmanský tlak vyústil v  mo-
censký a  ekonomický úpadek křesťanského Středomoří a  vzestup severo-
západní atlantické Evropy a přispěl k úspěchu reformace, která rozštěpila 
Evropu na  „latinský“ Jih a  „germánský“ Sever . Kosmopolitní duch 
Východořímské říše byl opuštěn ve  jménu náboženské rivality, pod jejímž 
povrchem stále více prosvítala etnická a  posléze rasová nenávist . To však 
v žádném případě neznamená, že by existoval přímý kauzální vztah mezi 
Alparslanovým triumfem u  Mantzikertu a  nacismem . Chceme pouze 
naznačit, že mocenský úpadek Byzance umožnil nastolit takovou mezinárod-
ní geopolitickou konstelaci, která o  několik století později dala vznik 
příznivému prostředí pro vzestup různých agresivních rasových ideologií .

1.12. Asijská hegemonie

Mezi pátým až desátým stoletím došlo v Eurasii ke změnám spočívajícím pře-
devším v opětovném zvýšení významu Blízkého východu a Střední Asie, sta-
bilizaci Číny a relativním mocenském poklesu západní Eurasie, i když By-
zantská říše prokázala tváří v  tvář islámu pozoruhodnou odolnost 
a vybudovala nejefektivnější válečnou mašinérii své doby . Přesvědčivým vý-



194

ZroZení rasové IdeologIe | 1. díl: Čekání na germány (0–1500)

razem konsolidace západního Středomoří byl vzestup říše Karla Velikého; 
na  sklonku tisíciletí byla severozápadní Evropa znovu rozvrácena výpady 
Seveřanů a invazí stepních kočovníků; kolem roku 1000 byly položeny stabil-
nější základy západní křesťanské civilizace (respublica christiana) . 

Nejvýraznější civilizační fenomén tohoto období byl bezpochyby 
islám, který sjednotil po  mnoha staletích Blízký východ, až doposud 
rozštěpený mezi Říši východořímskou a Persii, a učinil z něho hlavní mo-
censké těžiště Eurasie, z něhož expandoval přes severní Afriku do západního 
Středomoří a přes Persii do Střední Asie a severní Indie . Čína byla v šestém 
století sjednocena dynastií Tchang, která ji dovedla k novému vzestupu; boje 
mezi čínskými a muslimskými vojsky na úpatí Pamíru skončily strategickým 
patem: Střední Asie zůstala muslimská, ale další postup islámu na východ 
byl obdobně jako v jižní Francii zastaven . 

Na sklonku prvního tisíciletí docházelo k silné migraci islamizo-
vaných turkických populací na  Blízký východ a  do  severního Černomoří, 
kde přispěly k vyššímu tlaku islámu na Byzantskou říši a místní křesťanské 
komunity . Na severu byli Pečeněhové a Kipčakové zastaveni Byzantinci a je-
jich chazarskými a  slovanskými spojenci . Nešťastná bitva u  Mantzikertu 
v roce 1071 oslabila Byzanc a otevřela cestu Seldžukům na Blízký východ, 
kde obsadili mimo jiné Jeruzalém . Odpovědí Západu na tuto změněnou geo-
politickou konstelaci byly křížové výpravy . Zatímco údobí 800 až 1000 
představovalo od Atlantiku po Čínské moře věk nestability či dokonce „tem-
na“, kdy důležitou úlohu hrály nomádské populace, epocha 1000 až 1200 
byla ve znamení konsolidace, hospodářského růstu a kulturního rozkvětu 
hlavních eurasijských civilizací . 

Viděli jsme, že římská civilizační mise byla zastavena na  Rýně 
a Eufratu a že zdrženlivý vztah římských císařů k námořním silám znemožnil 
Římu proniknout do vod Atlantiku či Indického oceánu .255 Přes tento pro-
vincionalismus a sebestřednost byla Říše římská natolik ekonomicky a poli-
ticky významná, že tvořila integrální součást eurasijské civilizační výměny 
(Edward Gibbon; cit . Wells 1936, 368–369):

Nejvzdálenější kraje starého světa byly vypleněny, aby poskytly 
Římu nádheru a požitek. Skýtské lesy opatřovaly cennou kožišinu. 
Jantar dováželi pevninskou cestou od břehů Baltického moře k Du-
naji, a barbaři žasli nad cenou, kterou dostávali výměnou za zboží 
tak neužitečné. Byla značná poptávka po  babylonských kobercích 
a  po  jiném rukodělném zboží východním; ale nejdůležitějším 
odvětvím zahraničního obchodu byl obchod s  Arábií a  s  Indií. 

255) Řím a Indie, viz Schmitthenner 1979 .
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Každoročně asi za  letního slunovratu vyplulo loďstvo sto dvaceti 
korábů z Myos Hormos, egyptského přístavu na Rudém moři. Hnáno 
jsouc monsunem, přeplulo oceán asi za  čtyřicet dní. Pobřeží Ma-
labárské nebo ostrov Cejlon byly obvyklým cílem jejich plavby, 
a na těchto trzích je očekávali obchodníci ze vzdálenějších zemí asijs-
kých. Návrat loďstva do Egypta byl určen na měsíce prosinec nebo 
leden, a  jakmile byl jejich bohatý náklad přepraven na  zádech 
velbloudů od Rudého moře k Nilu a dostal se po této řece až do Alex-
andrie, proudil bez odkladu do hlavního města říše. 

Ammianus Marcellinus věděl o  dálkovém obchodu s  Číňany (Sérés), který 
probíhal přes Baktrii a Střední Asii . O skutečném umístění, velikosti a vý-
znamu Číny však neměl tušení (2002, 390–392; XXIII, 6): 

V  jejich těsném sousedství (Sogdů, pozn. aut.) jsou Šakové, divoký 
národ obývající ponurá místa, výhodná pouze pro dobytek, a tudíž 
nezušlechtěná městy. Nad nimi ční pohoří Askanimia a  Komédos, 
po jejichž úpatí a podél vesnice nazývané Lithinos pyrgos se do dale-
ka táhne cesta, kterou procházejí kupci občas obchodující se Séry …. 
Sami Sérové žijí poklidně, vždy se vyhýbají zbraním a  bitvám 
a  jakožto usedlí a  pokojní si přejí mír, aniž jsou kterémukoliv ze 
svých sousedů na obtíž. Podnebí je u nich lahodné a zdravé, vzduch 
krásně čistý a vání mírných větrů velmi příjemné. A  je tam hojně 
světlých lesů. Plody jejich stromů opakovaně skrápějí vodou a sou-
kají jakousi přízi, neboť z chmýří a tekutiny vyčesávají jemňoučkou 
vláknitou směsici a spřádajíce nitě vyrábějí hedvábí, dříve jen pro 
potěchu lidí vznešených, ale nyní sloužící bez jakéhokoli rozdílu též 
lidem nižšího stavu. Nad jiné lidi vynikají Sérové hospodárností, 
mají v úctě pokojný život a vyhýbají se styku s ostatními smrtelníky 
… Dále za Séry žijí Ariové, vystavení dujícím severákům. 

Navzdory této neznalosti mezi příslušníky vzdělané vrstvy byla v  roce 
36 před Kristem údajně svedena bitva u Sogdiany256 mezi římskými oddíly 
tvořícími pravděpodobně součást vojska Marca Antonia, které vpadlo 
do  Parthie, a  čínskými chanskými jednotkami . Číňané zvítězili pomocí 
svých praků a oštěpů snadno pronikajících do římských štítů a brnění (Du-
puy a Dupuy 1996, 139) .

Tento patrný nedostatek zájmu o exotické oblasti a jejich obyvatele 
kontrastoval se středověkou etnografickou a geografickou zvídavostí, která 

256) Dnešní Buchára .
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začala být uspokojována především od  třináctého století . Zatímco hranice 
starověkého římského světa byly vytyčeny na Rýně a Dunaji, v roce 998, kdy 
císař Ota III . vyhlásil v  Římě obnovení římské říše, Renovatio Imperii Ro-
manorum, byly po vítězství nad Maďary u Lechu v roce 955 a zahájení evan-
gelizace Seveřanů začleněny do západního křesťanského společenství (respu-
blica christiana) rozsáhlé oblasti bývalého barbarika ve  střední a  severní 
Evropě . Nová románská a gotická civilizace disponovala množstvím úrodné 
zemědělské půdy a značnými přírodními a lidskými zdroji . Tento potenciál 
se začínal probouzet především pod vlivem sofistikovanějšího islámského 
světa . Prozatím to byly skromné začátky . Anglický historik Hugh Redwald 
Trevor-Roper napsal v roce 1965 (cit . Budil 2007, 99), že v temném věku byla 
křesťanská Evropa prakticky kolonií islámu, kdo by jí tehdy předvídal jinou 
budoucnost než jako pouhého dodavatele kovů, kožešin a otroků pro bohatá 
muslimská města Bagdád, Káhiru, Tunis a Córdobu? 

Pod skromným povrchem nerozvinuté západní civilizace se 
skrýval potenciál zrozený díky inovacím, kreativitě a  improvizacím mar-
ginální „výhody zaostalosti“ a čekající na sílu, která prorazí islámský krunýř 
obklopující Evropu . Jak napsal Bernard Lewis, v době vrcholného středověku 
byla pro muslima od Andalusie po Persii křesťanská Evropa stále odlehlým 
temným koutem barbarství a bezvěrectví, od něhož se zářící svět islámu nemá 
takřka ničeho obávat a ještě méně co učit (cit . Marozzi 2004, 53) . Záhy se to 
mělo změnit .

Janet Abu-Lughodová, inspirovaná dílem Immanuela Waller- 
steina,257 uvedla, že obchodní výměna mezi muslimskou a čínskou civilizací 
ustavila v desátém století zárodek světového systému, do něhož se později za-
pojila i  Evropa . Zmíněná autorka předložila zatím nejucelenější výklad 
vytváření světového systému před patnáctým stoletím,258 kdy se podle Imma-
nuela Wallersteina začal rodit kapitalistický ekonomický řád . Janet Abu-Lug-

257)  Janet Abu-Lughodová (1928), americká socioložka a historička, rozlišila „světovou“ a „glo-

bální“ historiografii . Představitelem první z nich, která studuje různé civilizace a kultu-

ry izolovaně, případně prostřednictvím jednoduché komparace, a má proto sklon upa-

dat do cykličnosti, byl údajně Arnold Toynbee, v současné době například Philip Curtin . 

„Globální“ historiografie studuje civilizace prostřednictvím sítě vzájemných vztahů, čas-

to mocensky asymetrických, do níž jsou začleněna veškerá ohniska světového systému . 

Za průkopníka „globální historie“ pokládá Janet Abu-Lughodová Toynbeeho žáka Willi-

ama McNeilla, za nejvýznamnější reprezentanty Erika Wolfa, Immanuela Wallersteina 

a s jistými výhradami Leftona Stavrianose, autora studie Globální trhlina: Třetí svět do-

spívá (Global Rift: The Third World Comes of Age, 1981) . 

258)  Před evropskou hegemonií: Světový systém 1250–1350 (Before European Hegemon: The 

World System A.D. 1250–1350, 1989) .
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hodová je přesvědčena, že „vzestup Západu“ byl umožněn postupným úpad-
kem východního křídla světového systému v  novověku . Lze namítnout, že 
Janet Abu-Lughodová přecenila význam předmoderního dálkového obcho-
du, a  unikly jí proto hlavní faktory a  podněty ovlivňující osudy civilizací . 
V mongolském impériu, které ve třináctém a čtrnáctém století sjednotilo větší 
část Eurasie, viděla pouze prostředek rozsáhlé obchodní výměny, která 
položila základy „moderního světa“ . Vzestup Mongolů představoval, obdobně 
jako expanze Vikingů, islámu nebo Západu, civilizační alternativu vůči eta-
blovaným dominantním centrálním společnostem vzešlou z marginální zóny 
světového systému, která stála u řetězce změn, jež zasáhly celou Eurasii . 

Údobí 1250 až 1350 pokládá Janet Abu-Lughodová za klíčovou epo-
chu v dějinách lidstva . Tehdy euroasijské civilizace dosáhly nebývalé míry 
hospodářského rozkvětu . Nebylo však zřejmé, zda se ekonomické a politické 
centrum světa bude nalézat na Východě, nebo na Západě . Na rozdíl od tzv . 
excepcionalistů, kteří věří ve výjimečné historické poslání a kvality západní 
civilizace, Abu-Lughodová je přesvědčena, že západní společnost nepřed- 
určovalo vůbec nic k tomu, aby se stala vedoucí silou světového hospodářství 
(Abu-Lughodová 1993, 76) .

Podle Janet Abu-Lughodové existovaly ve třináctém století tři roz-
sáhlé okruhy euroasijské obchodní interakce . První, nejméně významný, 
zahrnoval západní Evropu včetně pobřeží Atlantiku a Středomoří, druhým 
byl Blízký východ s  přilehlými středoasijskými stepmi, Rudým mořem, 
Perským zálivem a Indickým oceánem, a třetí okruh zabíral Dálný východ se 
středem v  Číně (Abu-Lughodová 1993, 78) . V  rámci zmíněných základních 
okruhů rozlišila Janet Abu-Lughodová osm dílčích vzájemně se překrývajících 
subsystémů, které tvoří: 

1)  západní Evropa (Flandry, jižní Anglie, Francie, severní Itálie 
včetně Benátek a Janova); 

2)  východní Středomoří (Itálie, Byzanc, Egypt, Sýrie) a Černomoří; 
3)  středoasijské stepi táhnoucí se od Černého přes Kaspické moře, 

Bucháru, Samarkand, Karakorum až po Peking; 
4)  Blízký východ včetně severní Arábie, Mezopotámie, Persie a Per-

ského zálivu; 
5)  Egypt s Rudým mořem, jižní Arábií, Jemenem a Habeší; 
6)  Jemen, jihovýchodní Arábie, Hormuz a západní pobřeží Indie; 
7)  Indie, Cejlon, Bengálský záliv, Malacký průliv a Malakka; 
8)  Čína, jihovýchodní Asie a severní ostrovy Indonésie (Abu-Lugho-

dová 1989, 33–34; 1993, 79) .

V  Evropě třináctého století identifikovala Janet Abu-Lughodová tři ekono-
mická ohniska, která byla schopna se úspěšně do světového systému integro-
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vat: 1) trhy v  Champagne, uskutečňované v  Troyes, Bar-sur-Aube, Lagny 
a Provins; 2) textilní výroba ve Flandrech, soustředěná zejména ve městech 
Gent a Bruggy; 3) severoitalská přístavní města Benátky a Janov (Abu-Lugho-
dová 1993, 80) . Mezi Evropou a Dálným východem tehdy probíhaly tři hlavní 
obchodní cesty . Severní trasa vedla z  Konstantinopole přes středoasijské 
stepi, Níšápúr v  severním Íránu, Merv v  Turkmenistánu, Taškent, Kašgar 
a Hedvábnou stezku do Číny . Střední cesta spojovala Středomoří a Indický 
oceán přes Bagdád, Basru a Perský záliv; z Indie se pokračovalo po moři přes 
Malacký průliv do čínských přístavů . Jižní trasa začínala v egyptské Alexan-
drii a Káhiře a vedla přes Rudé moře podél jižní Arábie do Indického oceánu 
(Abu-Lughodová 1989, 137) .

Severní trasa nabyla na významu ve třináctém a v první polovině 
čtrnáctého století, kdy byla značná část Eurasie sjednocena pod mongolskou 
nadvládou . Využívali ji první vyslanci a  misionáři, které poslal papež 
k  velkému chánovi a  po  nich obchodníci především z  Benátek a  Janova . 
Zmíněná severní cesta byla v důsledku pádu mongolské moci a pandemie 
moru ve druhé polovině čtrnáctého století prakticky uzavřena . Tamerlánovy 
ničivé výboje v závěru čtrnáctého století, jež zasáhly velkou část Střední Asie, 
Blízkého východu, Kavkazu a severní Indie pak zmíněný úpadek dokonaly . 
Pozornost obchodníků se definitivně obrátila k  jižním mořským trasám 
(Abu-Lughodová 1989, 145) . Klíč ke strategické kontrole nad Eurasií již neležel 
ve stepi, ale v oceánu . Věk kočovníků definitivně ukončila v raném novověku 
tzv . „impéria střelného prachu“ . 

Střední cesta začínala na  syrském pobřeží ve  Svaté zemi 
v přístavech, které dlouho kontrolovali křižáci . Odtud se putovalo přes rovi-
ny Mezopotámie do Bagdádu, kde se cesta rozdělovala – na pozemní trasu, 
po níž bylo možno pokračovat do Tabrízu a odtud buď do severní Indie, nebo 
do Samarkandu a po Hedvábné stezce do Číny – a na mořskou trasu, která 
začínala v  Basře a  otevírala možnost cestovat přes Perský záliv do  Indie 
a  na  Dálný východ . Ústřední úlohu sehrával na  zmíněné trase Bagdád, 
založený v osmém století po Kristu jako sídlo Abbásovské dynastie a vedle 
Káhiry a Konstantinopole jedno z mála měst západní Eurasie, které mohlo 
velikostí a  výstavností soupeřit s metropolemi Číny, nejvíce urbanizované 
civilizace tehdejšího světa . Bagdád dobyli Mongolové v  roce 1258, a  tato 
událost společně s vyhnáním posledních křižáků z pobřeží Svaté země vojs-
kem egyptského sultána Bajbarse bylo příčinou úpadku střední cesty a vze-
stupu významu cesty jižní (Abu-Lughodová 1989, 146–147) .

Dědicem vyvráceného Bagdádu se stala Káhira, která kontrolovala 
počátek jižní trasy spojující Egypt s  Indickým oceánem přes Rudé moře . 
V Egyptě vládla od poloviny třináctého století dynastie Mamlúků, která se zo-
celila během úspěšných bojů s křižáky a Mongoly . Ovládnutí jižní trasy, hlavní 
obchodní cesty mezi Západem a Východem, zajistilo Egyptu prosperitu a vel-
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mocenské postavení až do  patnáctého století . Dalším logickým krokem bylo 
obeplutí Afriky Portugalci ve  snaze nalézt trasu, která by zlomila monopol 
egyptského sultána . Vládci Egypta se navzdory militaristické povaze režimu 
vyznačovali v obchodních a politických záležitostech značnou mírou pragma-
tismu a tolerance . Zakladatel mamlúcké dynastie Bajbars se v době dobývání 
Sýrie spojil s vládcem Zlaté hordy Berkem, který jako první vysoký mongolský 
pohlavár konvertoval k  islámu . Významnou úlohu při dodávkách otroků 
především z Kavkazu a severního Černomoří, kteří doplňovali řady egyptských 
vojáků, sehrávali italští obchodníci (Abu-Lughodová 1989, 148−149) . Vzestup 
Egypta jako ústřední muslimské mocnosti kontrolující od  konce třináctého 
století obchod mezi Středomořím a  Indickým oceánem postavil před Západ 
výzvu spočívající v  úkolu nalézt alternativní jižní cestu z  Evropy do  Indie . 
Neúspěšný pokus bratrů Vivaldiů o obeplutí Afriky započatý ve stejném roce 
(1291), kdy poslední křižáci opustili Svatou zemi, nebyl proto zcela nahodilý . 

Mongolské impérium, které se v  době největší slávy rozkládalo 
od Středozemního k Čínskému moři, od úbočí Karpat k pahorkatinám Bar-
my, představovalo historické završení úsilí stepních národů o ovládnutí zná-
mého světa .259 Pouze Tamerlán se mohl ještě srovnávat s Čingischánem . Výsle-

259)  Moderní západní studium mongolské expanze má své počátky ve spisech francouzských 

jezuitů působících v Číně, otce Antoina Gaubila, autora Historie Čingischána (Histoire de 

Gentchiscan, 1739), a v třináctisvazkovém díle Obecné dějiny Číny (Histoire générale de la 

Chine) otce Josepha de Mailla, které vyšlo v Paříži v letech 1777 až 1785 . Právě z této prá-

ce čerpali myslitelé jako Gibbon nebo Voltaire své znalosti o  středověkém Mongolsku 

(Saunders 1971, 2) . Francouzský průkopník sinologie Abel Rémusat se v Pojednání o poli-

tických vztazích křesťanských vládců s mongolskými panovníky (Mémoires sur les relati-

ons politiques des princes chrétiens avec les empereurs mongols) z  roku 1822 zabýval 

vztahy mezi mongolským impériem a Západem . Mouradja d’Ohsson (1780–1855), který 

pocházel z rodiny diplomatů a učenců arménského původu a na sklonku svého života 

působil jako švédský velvyslanec v Berlíně, vydal na základě především perských a arab-

ských zdrojů v roce 1824 čtyři svazky Dějiny Mongolů (Histoire des Mongoles), první a do-

dnes uznávané obecné dějiny Mongolů od Čingischána po Tamerlána, které zaujaly již 

Goetha (Saunders 1971, 2) . V roce 1839 byly v latinském originále poprvé vytištěny Car-

piniho a Rubruckovy cestopisy . Rakouský orientalista baron Josef von Hammer publiko-

val roku 1840 první studii pojednávající o Zlaté Hordě a v  letech 1841 až 1843 studii 

o říši ilchánů . Francouzský badatel Étienne Quatremère přeložil část Rašíduddínových 

Dějin zaměřenou na Chülegüho vládu (Histoire des Mongols de la Perse, 1836) a výňatky 

z Makrízího díla o Egyptě za éry Mamlúků (Histoire des sultans mamelouks, 1837–1845) . 

Britská orientalistika, která za kontinentálními školami v tomto směru zaostávala, při-

spěla zejména rozsáhlou čtyřsvazkovou studií Dějiny Mongolů (History of the Mongols, 

1876–1888) od Sira Henryho Howortha (1842–1923) . 
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dek byl paradoxní, protože Čingischánův a Tamerlánův úspěch otevíral cestu 
k  hegemonii okrajových námořních mocností . Mongolové změnili geopoli-
tickou konfiguraci Eurasie . Jejich vojenské vpády a brutalita nenapravitelně 
poškodily Střední Asii, oblasti ležící severně od Kaspického a Černého moře 
a  Mezopotámii . Samarkand, Buchára, Herát, Itil nebo Bagdád nemohly 
od čtrnáctého století svým významem soutěžit s Konstantinopolí, Pekingem, 
Dillí, Paříží či Římem . Asijské vnitrozemí zpustlo a  už nikdy nenabylo 
původního lesku . Mongolové zároveň ukázali, že politické sjednocení či ov-
ládnutí Eurasie je potenciálně možné . Lidské imperiální imaginaci nastavili 
laťku hodně vysoko . 

Příběh mongolského vůdce Temüdžina, který vstoupil do dějin jako 
Čingischán, zobrazuje úspěšný vzestup z  marginality do  středu světového 
dění .260 Mongolové původně údajně obývali hornatou zalesněnou krajinu a te-
prve později se přizpůsobili životu podél řek Uldz, Cherlen, Orchon a Onon 
v drsných stepích lemujících poušť Gobi . Byli jedním z mnoha malých paste-
veckých kmenů a klanů, které mezi sebou neustále bojovaly o dobytek, past-
viny, ženy a jinou kořist v tisících malých půtkách, jež dějiny nikdy nezazna-
menají . Mnohem silnější Tataři je nepokládali za víc než za „pouštní krysy“ . 
Samotní Mongolové tvrdili, že pocházejí od  Hunů, legendárních stepních 
válečníků, kteří ve čtvrtém a pátém století ovládali území mezi Čínou, Indií 
a Římem . Navzdory odlehlosti pronikaly na území Mongolů a dalších míst-
ních kmenů vlivy velkých euroasijských civilizací; mnozí z nich byli křesťany, 
jiní buddhisty nebo muslimy (Weatherford 2006, 53) .

Někteří ze sousedů Mongolů byli nositeli zvučných jmen . 
Na východě sídlili Tataři, Kitani a také Mandžuové, kteří v roce 1644 založili 
poslední čínskou dynastii . Západně od  mongolského území žily turkické 
kmeny; vynikali mezi nimi Kipčakové, kteří migrovali k břehům Kaspické-
ho a Černého moře a posléze obsadili teritorium rozprostírající se od Duna-
je k Uralu . Vzhledem k tomu, že náleželi k turkickým populacím, v jejichž 
čele stál Oguzchán, Arabové je nazývali Guzzové . V Evropě byli známi jako 
Kumáni .261 V devátém století se usadili v povodí Volhy a po pádu chazarské-
ho impéria ovládali až do příchodu Mongolů o čtyři století později oblasti 
ležící severně od Černého a Kaspického moře . Jižně od  sibiřských řek Ob 
a  Jenisej pásli svá stáda turkičtí Najmani, na  jejichž území se nacházelo 
pozdější mongolské sídelní město Karakorum . Ujguři, mezi nimiž bylo 
hodně nestoriánů, sídlili jižně od Najmanů . 

V osmém století musela vzít na vědomí jejich moc i tchangská Čína, 
s níž udržovali diplomatické vztahy (Bury 1923, 631) . Ujgurský kagan, spo-

260) List Washington Post vyhlásil 31 . prosince 1995 Čingischána „mužem tisíciletí“ . 

261)  Údajně podle perského Kúmistánu .
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jenec tchangské Číny, přestoupil společně se svým lidem v roce 820 na ma-
nicheismus, dokladem čehož byla stéla s  trojjazyčným nápisem v čínštině, 
ujgurském dialektu a sogdijštině, vztyčená v kaganově hlavním městě Ordu-
balik (Saunders 1971, 31) . Ujguři byli kolem roku 840 vytlačeni ze své domo-
viny Kirgizy, migrujícími z  údolí Jeniseje, a  usadili se v  oblasti severně 
od řeky Tarim, kde díky výnosům z Hedvábné stezky dosáhli nové prosperity 
(Grollová a Zikmundová 2001, 25) . 

V letech 1123 až 1137, v době vlády císaře Tchaj-cunga, upadli Mon-
golové do čínského područí . V  roce 1138 se mongolský chán Chabul proti 
čínské hegemonii vzbouřil . Jeho vnuk Jesügej byl otcem Temüdžina .262 Bu-
doucí dobyvatel Asie se narodil v roce Prasete, podle západního kalendáře 
roku 1167 v místě zvaném Deliün Boldach na pravém břehu řeky Onon .263 
Temüdžinova matka se jmenovala Höelün a pocházela z kmene Olchunúd . 
Když bylo Temüdžinovi osm let, jeho otce Jesügeje otrávili Tataři (Grousset 
1966, 33–39) . Rodina, kterou vlastní klan odvrhl, nicméně zásluhou matčiny 
houževnatosti přežila (Grousset 1966, 40–44; Weatherford 2006, 59) . 
Temüdžinovo mládí nápadně připomínalo osud jiného vyvržence, zulského 
Šaky, který na druhém konci světa vybudoval počátkem devatenáctého sto-
letí mocné africké impérium (Budil 2006) . V  šestnácti letech se Temüdžin 
spojil s vůdcem Kerejtů a nestoriánským křesťanem Ongchánem (Wang-chá-
nem) . Syrský kronikář Bar Hebraeus napsal, že kolem roku 1000 pokřtili 
kněží, které na žádost kerejtského náčelníka vyslal nestoriánský metropoli-
ta v Mervu, přibližně dvě stě tisíc nomádů (Grousset 1966, 29–36) . Tato událost 
byla pravděpodobně jedním ze zdrojů středověké legendy o  křesťanském 
království kněze Jana nacházejícím se v nitru Asie .264 Záhy Temüdžin stanul 
v čele vlastního malého klanu (Grousset 1966, 61–63; Weatherford 2006, 66–
69) . V létě 1189 svolal poprvé tradiční radu zvanou churultaj a začal usilovat 
o postavení chána všech Mongolů (Weatherford 2006, 79) . Temüdžin se nebál 
inovací . Opustil tradiční rodový nepotismus a povyšoval podle zásluh .

V  roce 1201 se proti Temüdžinovi postavil vlivný náčelník 
Džamucha se svými džadžiratskými stoupenci . Temüdžin společně s  Ong-
chánovými Kerejty v následující bitvě Džamuchovy bojovníky zahnali . Ong-
chán, jenž stále platil za hlavní autoritu mezi stepními kmeny, Temüdžinovi 
nařídil, aby Džamuchovy spojence Taičiuty pronásledoval . Byla to pro 
Temüdžina těžká zkouška, protože po celodenním boji ho šíp zasáhl do krku, 

262)  Jméno údajně etymologicky souvisí s čínským výrazem pro „výborné železo“; podobnost 

s turkickým slovem Temurži („kovář“) dalo vzniknout pověsti, že byl Temüdžin původně 

kovářem (Bury 1923, 632) . 

263)  John Bagnell Bury (1923, 632) uvedl rok Psa 1162 .

264)  Jiní autoři umisťovali říši kněze Jana na území dnešní Etiopie .
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a on ztratil po západu slunce vědomí . Zachránil jej jeho věrný spolubojovník 
Dželme, který velitelovo zranění zatajil a  celou noc ho ošetřoval (Grousset 
1966, 100–105; Weatherford 2006, 88) . 

V roce 1203, po vítězství nad Tatary,265 provedl Temüdžin rozsáh-
lou reformu armády a kmene . Vojáky rozdělil do oddílů po deseti mužích (ar-
ban = deset), deset oddílů tvořilo rotu (zagun = sto) a deset rot prapor (mingan 

= tisíc) . Deset minganů představovalo armádu o  deseti tisících vojáků (tü-
men) . Temüdžin nyní ovládal východní oblasti Mongolska, zatímco Kerejti 
a Najmani centrální a západní (Weatherford 2006, 92; Grousset 1966, 114) . 
Cecelia Hollandová napsala bez větší nadsázky, že mongolské oddíly 
připomínaly rychlostí, údernou silou, efektivním vedením a disciplínou mo-
derní armádu přesazenou do  středověku (Hollandová 2001, 99) . Přibližně 
čtyřicet procent mongolské armády tvořilo těžké jezdectvo vybavené koženou 
nebo kroužkovou zbrojí a kopím, zbytek představovala lehká jízda disponu-
jící stočeným lukem, oštěpem a lasem . Díky množství náhradních koní byli 
Mongolové velmi mobilní . Během tažení v Uhrách v roce 1241 urazilo mon-
golské vojsko dvě stě mil za tři dny, což byl výkon, který zdaleka přesahoval 
schopnosti tehdejších evropských armád . 

Kerejtský vůdce Ongchán, který se obával Temüdžinovy rostoucí 
moci, se jej pokusil odstranit . Obě strany se střetly v nerozhodném boji, 
po kterém Temüdžin se zbývajícími dvěma tisíci šesti sty jezdci ustoupil 
do východních stepí . Zdálo se, že je ztracen . Utábořil se u polovyschlého 
jezera Baldžuna, kde získal další stoupence (Grousset 1966, 121–129) . Ong-
chán pořádal oslavu na  počest vítězství . Náhle však na  něj zaútočili 
Temüdžinovi válečníci . Po  třech dnech a nocích urputných bojů Kerejti 
podlehli . Ti, kteří přežili, se přidali k vítězům . Respekt, jemuž se později 
těšilo mezi Mongoly křesťanství, vyplýval do značné míry z vlivu kerejts-
kých nestoriánů . Ongchán se pokusil nalézt útočiště na území turkických 
a nestoriánských Najmanů . Najmanská pohraniční hlídka jej však usmrti-
la (Grousset 1966, 138−143) . Najmanský panovník Tajang, kterého varoval 
osud Tatarů a Kerejtů, se připravoval na válku s Temüdžinem . Pod jeho 
ochranu se uchýlil i Džamucha . Temüdžin napadl Najmany v roce 1204 . 
Během dvoudenní bitvy s Mongoly byl Tajang zabit a jeho oddíly rozprášeny . 
Najmanští spojenci Merkité byli během tažení na  přelomu roku 1204 
a 1205 pokořeni .

Na jaře 1206 v roce Tygra, svolal Temüdžin, nyní skutečný vládce 
Mongolska, churultaj na horní tok Ononu poblíž posvátného pohoří Burchan 
Chaldun, což byl pravděpodobně největší sněm v  mongolských dějinách 

265)  Temüdžin údajně nechal pobít všechny tatarské zajatce, kteří svojí výškou přesahovali 

nápravu u vozu (Grousset 1966, 111) .
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(Grousset 1966, 155–170; Weatherford 2006, 105−106) . Sjednocení bylo 
dokončeno a Temüdžin vládl území rozsáhlému jako západní Evropa a obýva-
nému přibližně jedním miliónem osob (Weatherford 2006, 106) . Tento útvar 
nazval Jeke Mongol Ulus, „Velká mongolská říše“, a  sám přijal titul 
Čingischán .266 Svůj stát, jeho instituce a zákony, založil prakticky na zelené 
louce, i když výrazně vycházel ze stepního zvykového práva a tradice . Zavedl 
písmo, jež přejal od Ujgurů . Byla to původně starosyrská abeceda šířená mezi 
kočovnými kmeny vlivnými manichejci, jejichž víra byla do stepí vytlačena 
z  Blízkého východu společnými silami křesťanství, zoroastrismu a  islámu 
(Saunders 1971, 32–33) .

Čingischán zahajoval svoji dráhu dobyvatele v době, kdy od rozkla-
du posledního stepního impéria uplynula již čtyři staletí . Politické vakuum 
částečně vyplnili Ujguři, kteří ale postrádali jak energii, tak vůdce schopné 
navázat na tradici Hunů či Avarů . Navzdory hospodářskému pokroku Čína 
trpěla po pádu dynastie Tchang vnitřní nestabilitou . Politické turbulence 
ve Střední Asii, kde se po staletích střetávaly vlivy perské, byzantské, arab-
ské, turkické a čínské, vysílaly do severovýchodních stepí mnohé technolo-
gické inovace a ideologické podněty, které byly v prostém prostředí nomádů 
svébytně reinterpretovány . 

V roce 1208 porazil Čingischán v bitvě u Irtyše najmanského chá-
na Küčlüka, který uprchl na západ . Po vítězství nad sibiřskými lesními kme-
ny obrátil Čingischán pozornost na  jih a  jihozápad . V  letech 1205, 1207 
a 1209 vyplenil tangutský obchodní stát Západní Sia . Tangutský panovník 
se zavázal platit Mongolům tribut a Čingischánovi dal svoji dceru za ženu . 
Byla to příprava na vpád do severní Číny, kde v povodí Žluté řeky vytvořili 
Džürčenové dynastii Ťin . V letech 1211 až 1217 Čingischán pokořil s pomocí 
Kitanů džürčenského panovníka, který byl nucen uznat mongolskou svrcho-
vanost . Město Pej-ťing (dnešní Peking) padlo v květnu 1215 a Kchaj-feng byl 
dobyt na přelomu roku 1216 a 1217 . Učený muž Je-lü Čchu-cchaj seznámil 
Čingischána se starobylou čínskou kulturou . 

Na řadu nyní přišla Střední Asie s proslulou Hedvábnou stezkou, 
hlavní obchodní spojnicí mezi Západem a Východem . Rozsáhlou vysychající 
oblast mezi říší Západní Sia a Aralským jezerem ovládali Ujguři a říše Kara-
kitaj (Západní Liao) . Turkičtí Ujguři kdysi zasvětili Mongoly do základů civi-
lizovaného života . Nyní uznali mongolskou hegemonii . Karakitajci založili 
své impérium západně od pohoří Tchien-šan v roce 1128, po pádu kitajské 
dynastie Severní Sung v  Číně . V  roce 1211 se vlády v  Karakitaji pomocí 

266)  Mongolské slovo čing znamená pevný, silný, neotřesitelný a zní podobně jako mongolské 

označení vlka, činu-a (Weatherford 2006, 106); podle věrohodnějšího etymologického vý-

kladu souvisí čingis se slovem tenggis - „moře“ (Grollová a Zikmundová 2001, 31) . 
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chorásánského panovníka Muhammada zmocnil najmanský chán Küčlük . 
Poskytl tak Čingischánovi záminku k zásahu . Roku 1218 obsadili Mongolové 
východní Turkestán a vstoupili do strategicky významné oázy Kašgar . Küčlük 
byl zajat a popraven (Bury 1923, 633; Dupuy a Dupuy 1996, 353; Grousset 
1966, 173–203; Grollová a Zikmundová 2001, 95) .

Čingischán dosáhl pomezí mocného chorásánského impéria, kte-
ré se rozkládalo od Kurdistánu a Perského zálivu až téměř k řece Indus . Jeho 
součástí byly oblasti ležící východně od Kaspického moře, okolí Aralského 
jezera, Ázerbajdžán, Balúčistán, Transoxanie, Afghánistán a  Pamír . 
Chorásánský šáh Alá´uddín Muhammad mohl údajně postavit do pole až půl 
miliónu mužů . Chorásánská říše prosperovala díky mezinárodnímu obcho-
du; dokladem bylo okázalé bohatství Samarkandu a Bucháry . Muhammad 
a  Čingischán, vůdci dvou mocných říší, si zpočátku vyměnili poselstva 
a dary . Čingischán vyslal v roce 1219 na západ karavanu pěti set velbloudů 
převážejících zlato, stříbro, hedvábí a kožešiny . Poté, co Mongolové překročili 
chorásánské hranice, dal místní guvernér Inalčik Kadir chán příkaz Mongo-
ly přepadnout a  povraždit . Když se sultán Muhammad odmítl omluvit 
a  nabídnout odškodnění, vypukla první velká válka mezi mongolským 
a  muslimským světem (Bury 1923, 633; Grousset 1966, 208–211; Grollová 
a Zikmundová 2001, 96−97) .

Mongolská armáda, kterou posílili ujgurští spojenci, se shromáždila 
v létě 1219 na jižních svazích pohoří Altaj, poblíž pramenů řeky Irtyš a Urun-
gu . Tvořilo ji sto padesát až dvě stě tisíc mužů . Sultán Muhammad, netušící, 
ze kterého směru přijde útok, své početnější vojsko rozptýlil, a tak je výrazně 
oslabil . Čingischán, kterého doprovázeli jeho dva synové, Ögödej a Čagataj, se 
nejprve zmocnil města Otrar ležícího na severním břehu Syrdarji . Zajatému 
Inalčikovi nechal nalít rozžhavené stříbro do očí a uší . Mezitím jeho nejstarší 
syn Džöči postupoval podél toku Syrdarji a dobýval jedno město za druhým . 
V únoru 1220 stanul Čingischán před hradbami Bucháry, kterou hájilo dva-
cet až třicet tisíc tureckých žoldnéřů . Po třech dnech se významné obchodní 
středisko vzdalo . Poté Čingischán opustil „doutnající trosky Bucháry“ a vy-
táhl na Samarkand, metropoli Transoxanie, v níž žilo přibližně půl miliónu 
osob . Celá mongolská armáda se rozložila před městem, proslulým po celém 
muslimském světě rozlehlými zahradami, impozantními parky, bezpočet- 
nými kanály, skvostnými fontánami, výstavnými budovami a řemeslnými 
výrobky . Melouny pěstované v Samarkandu byly skladovány ve sněhu a pro-
dávány až na trzích v Bagdádu . Padesát tisíc samarkandských Tádžiků vyra-
zilo z města pronásledovat Mongoly, kteří předstírali útěk, načež byli zmasa-
krováni . Obyvatelé Samarkandu kapitulovali 17 . března 1220 (Grousset 1966, 
216−226) . 

Zbývalo dobýt Urgenč, metropoli chorásánské říše, nalézající se 
poblíž ústí Amudarji do Aralského jezera . Mongolské vojsko čítající padesát 
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tisíc jezdců vedli Čingischánovi synové Džöči, Ögödej a Čagataj . Tentokrát se 
Mongolové setkali s urputným a účinným odporem . Bojovalo se o každou uli-
ci a dům a na urgenčském mostě bylo pobito do posledního muže tři tisíce 
útočníků . Konflikt mezi Džöčim a Čagatajem přiměl Čingischána k tomu, že 
je oba podřídil Ögödejovi . Když město Urgenč v dubnu 1221 konečně padlo, 
nebyl nikdo z jeho obyvatel ušetřen . Mongolové zničili hráze a nechali rozva-
liny města zaplavit vodou z Amudarji . Muhammad, který se mylně domníval, 
že Mongolové mají drtivou početní převahu, zpanikařil a uprchl do Níšápúru 
(v severním Íránu) a poté ke Kaspickému moři, kde na ostrově Abeskun zou-
falstvím a vyčerpáním v lednu 1221 zemřel (Grousset 1966, 225−232; Dupuy 
a Dupuy 1996, 353) .

Čingischán pověřil generály Sübeteje a Džebeho, aby pronikli 
s  dvaceti tisíci muži přes severozápadní Persii a  Kavkaz do  jižního Ruska 
(Grousset 1966, 233) . Turecký guvernér Tabrízu zaplatil vysoké výpalné . 
Počátkem roku 1221 Mongolové rozdrtili jižně od Tbilisi gruzínské vojsko 
vedené králem Jiřím III . Překonali pohoří Kavkaz, porazili Alany a jejich kav-
kazské spojence a ocitli se ve stepích jižního Ruska . Místní Kumáni se přidali 
na stranu Mongolů . Ruská armáda vedená kyjevským knížetem Mstislavem 
a  čítající osmdesát tisíc ozbrojenců vytáhla od  Dněpru . Mongolové se dali 
na ústup . Rusové je devět dní pronásledovali . Náhle, u řeky Kalka, vlévající se 
poblíž Mariupolu do Azovského moře, se mongolská jízda zastavila a vyrazi-
la do protiútoku . Ruská knížata vládnoucí Kyjevu, Černigovu a Haliči utrpěla 
těžkou porážku . Sübetej a Džebe vypálili několik měst na rusko-kumánském 
pomezí a dobyli krymský přístav Sudak, odkud Janované vyváželi kožešiny 
a otroky do celého Středomoří . Byl to první střet mezi Mongoly a západním 
světem . Sübetej a Džebe poté zaútočili na muslimské Bulhary sídlící v okolí 
Kazaně na soutoku Kamy s Volhou a přes jižní Ural se vrátili zpátky na Východ 
(Grousset 1966, 265−268) .

Čtvrtý Čingischánův syn Toluj byl vyslán, aby dobyl Chorásán, 
blahobytnou domovinu vyspělé perské kultury . Místní město Tús bylo 
rodištěm „perského Homéra“ Firdausího (940/941 – 1020) a  „muslimského 
Pascala“ Ghazálího (1058−1111) . Níšápúr, bývalé centrum seldžucké moci, se 
proslavil díky velkému básníku Omaru Chajjámovi (1048−1131) . Toto vše 
bylo rozdrceno na  prach Tolujovými mongolskými nomády . Toluj v  čele 
sedmdesátitisícové armády dobyl 25 . února 1221 Merv ležící jihozápadně 
od Bucháry, město proslulé z Pohádek tisíců a jedné noci . Mongolové zničili 
přehradu na řece Murgab a úrodná oáza se proměnila v poušť . Níšápúr se 
nacházel dvanáct dní pochodu od Mervu . Tolujovi válečníci sváděli s obránci 
Níšápúru tři dny urputné boje a 10 . dubna 1221 se zmocnili města, v němž 
nikoho neušetřili . Z hlav povražděných obyvatel pak vztyčili mohutné mor-
bidní pyramidy . Poté přitáhl Toluj k  Herátu; místní měšťané kapitulovali 
po osmi dnech odporu (Bury 1923, 634; Grousset 1966, 235−239) .
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Na jaře 1221 překročil Čingischán v čele vojska řeku Balch a vstou-
pil na půdu starobylé Baktrie, dnešního Afghánistánu . Zde se k němu připojil 
vítězný Toluj . Džaláluddín, syn chorásánského sultána Muhammada, ustou-
pil do Ghazny, kde se pokusil čelit mongolskému přívalu s armádou složenou 
z deseti tisíc jezdců, tureckých žoldnéřů a místních Afghánců . Jižně od Ká-
bulu se mu podařilo předsunuté mongolské jednotky porazit . Když se 
o  prohrané bitvě dozvěděl Čingischán, ihned vyrazil směrem ke  Ghazně . 
Džaláluddín se stáhl do Paňdžábu . Jeho vojsko bylo na břehu Indu obklíčeno 
a zničeno . Čingischán údajně umožnil svému rivalovi, aby uprchl . Dva syn-
ové Džaláluddína byli nicméně brutálně popraveni . Poslední obránce 
chorásánského impéria nalezl útočiště v Dillí, kde se oženil s dcerou míst-
ního sultána (Bury 1923, 633; Grousset 1966, 235−243; Tauer 2006, 190) .

Mongolské jednotky vyplenily oblasti kolem Multánu, Péšávaru 
a Láhauru, ale dále do nitra Paňdžábu nepronikly . Na jaře 1222 Ögödej dobyl 
a  vyplenil Ghaznu . Obyvatelstvo Herátu se po  zprávě o  Džaláluddínově 
vítězství u Kábulu vzbouřilo proti mongolské nadvládě . Mongolský vojevůdce 
Eldžigidej je po  14 . červnu 1222 vyhladil; údajně zahynul milión osm set 
tisíc osob . Stejný osud potkal revoltující města Merv a  Balch . Zničení 
zavlažovacích kanálů proměnilo celé kvetoucí oblasti v  poušť . Úvahy 
některých autorů o tom, že Čingischán hodlal dobýt severní Indii a jižním 
směrem kolem Himálaje napadnout čínskou dynastii Jižní Sung, nezní příliš 
věrohodně . Klima Paňdžábu se výrazně lišilo od podnebí ve středoasijských 
stepích a  v  tajze . Na  podzim 1222 se triumfující Čingischán vrátil zpět 
do Transoxanie . Jeho koketování s islámem, k němuž došlo v Bucháře a Sa-
markandu, otevírá jednu z velkých historických otázek „co kdyby“ (Grousset 
1966, 245−246; Weatherford 2006, 168) . Každopádně Čingischán zrovnop-
rávnil islám s šamanismem a nestoriánským křesťanstvím . Vůči svým no-
vým muslimským poddaným chtěl vystupovat jako svědomitý „sultán“ . 

Vysoce vyspělá středoasijská muslimská civilizace s  kvetoucími 
obchodními středisky, rozvinutou vědou a  obyvatelstvem vyznačujícím 
se nejvyšší mírou gramotnosti na světě byla v relativně krátké době praktik-
ky zničena . Byla to jedna z největších katastrof v dějinách lidstva, v níž is-
lámská civilizace ztratila důležité kulturní a demografické zázemí . Islám byl 
„vržen zpět do pouště“ a v následujících staletích postupně zastíněn Zápa-
dem a Čínou, které se staly dominantními mocnostmi Eurasie . Absence silné 
středoasijské říše otevřela cestu ruskému a britskému imperialismu . Po pádu 
Chorásánské říše se doposud nepříliš známí Mongolové stali rozhodujícím 
geopolitickým faktorem Eurasie a nástrojem totální rekonstrukce euroasijs-
kého světového systému . Armáda čítající přibližně sto padesát až dvě stě tisíc 
jezdců budila hrůzu od  Egypta po  Japonsko . Kdo se podřídil a  zavázal se 
k  odvádění tributu, získal ochranu, kdo vzdoroval, zemřel, nebo 
ve výjimečných případech, pokud se hodily jeho schopnosti, byl deportován . 
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Mongolové programově vybíjeli aristokracii a  ničili elitu, aby podmaněné 
populace zbavili vedení (Weatherford 2006, 150−155) .

V květnu 1222 se Čingischán ve svém ležení poblíž Balchu setkal 
s proslulým taoistickým mnichem Čchang-čchunem, který dříve odmítl poz-
vání jiných mocných panovníků . Čingischán po  něm požadoval lék 
na prodloužení života a byl hluboce zklamán, když mu návštěvník odpověděl, 
že není alchymistou, ale pouhým filosofem (Grousset 1966, 255) . Jejich 
schůzka připomínala konverzaci mezi Tamerlánem a Ibn Chaldúnem . Tan-
guti, jejichž stát Západní Sia se rozkládal mezi Tibetem a řekou Chuang-che, 
vypověděli Mongolům poslušnost . Čingischán zahájil na jaře 1226 trestnou 
výpravu . Během lovu jej shodil kůň (Grousset 1966, 278) . Přes bolestivé 
zranění a vysokou horečku Temüdžin trval na tom, aby tažení pokračovalo . 
Tanguti byli poraženi . Mongolský vůdce se nikdy plně nezotavil a  zemřel 
v necelých šedesáti letech 18 . srpna 1227 (Grousset 1966, 287; Weatherford 
2006, 170–171) .

Temüdžinův vzestup a vznik mongolského impéria představuje hi-
storický vrchol úsilí stepních nomádů o  ovládnutí známého světa, trvající 
přibližně od  pátého do  patnáctého století . Bylo to tisíciletí, kdy se velká 
tradiční civilizační ohniska – Středomoří, Blízký východ, Indie a Čína, musela 
vyrovnávat nikoliv pouze s destruktivními a kořistnickými útoky z nitra Eu-
rasie, ale i  s  promyšlenou a  cílevědomou snahou asijských kočovníků 
o vytvoření světových říší . Šlo o projev triumfu civilizovaného způsobu života, 
protože mnohé z jeho klíčových aspektů, například centralizace moci či mo-
nopol fyzického násilí, nalezly mezi stepními nomády pozoruhodný ohlas . 
Z psychohistorického hlediska představoval Temüdžinův život pozoruhodný 
doklad skutečnosti, že charismatická a  silná osobnost formovaná v  pod-
mínkách marginální zóny světového systému se může stát určující dějinnou 
silou navzdory anonymním historickým a  socioekonomickým faktorům . 
Umocnění marginality určitého společenství osobnostní marginalitou jedin-
ce, který je vyvržencem i mezi svými druhy, může za příznivých okolností 
nabýt značné dějinotvorné síly a dokládá význam jedince v dějinách . 

V  roce 1229 se sešel churultaj, který v  souladu s Temüdžinovým 
přáním jmenoval novým velkým chánem jeho syna Ögödeje . Zdědil říši roz-
prostírající se od Čínského moře k Dněpru . Jeho metropoli Karakorum cha-
rakterizoval Jack Weatherford vzhledem k prolínání křesťanských, buddhi-
stických, taoistických a  muslimských prvků jako možná nábožensky 
nejotevřenější a nejtolerantnější město v tehdejším světě (2006, 177) . Ögödejův 
mladší bratr Čagataj obdržel území obývané Ujgury, na kterém se posléze 
zrodila Čagatajská říše . Expanze směřující na jih a západ pokračovala v ještě 
větším měřítku . V roce 1234 byla definitivně pokořena dynastie Ťin (Grol-
lová a  Zikmundová 2001, 106−107) . Mezitím se Mongolové vítězně utkali 
na západě s vojsky Džaláluddína a do roku 1236 ovládli severní Mezopotá-
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mii, Ázerbajdžán, Gruzii a Arménii . Bagdádský chalífa vyhlásil Mongolům 
svatou válku (džihád) a zaznamenal dílčí úspěch v bitvě u Džabal Hamrínu 
na břehu Tigridu . V roce 1238 byl však v rozhodném střetu poražen (Bury 
1923, 635−636) .

Roku 1235 připravoval Ögödej tři rozsáhlá tažení; první bylo 
namířeno proti Koreji, druhé proti čínské dynastii Jižní Sung a třetí proti 
oblastem ležícím západně od  Volhy . Mongolské oddíly, v  jejichž čele stál 
Čingischánův vnuk Batu a  jako poradce zkušený vojevůdce Sübetej, se 
shromáždily v roce 1237 v počtu sto padesáti tisíců mužů v Povolží . V krátké 
době dobyly Rjazaň, Moskvu a Vladimír . V bitvě u řeky Siť bylo 4 . března 1238 
zničeno ruské vojsko Jurije II . Koncem listopadu 1240 překročili Mongolové 
zamrzlý Dněpr a 6 . prosince byl vypleněn Kyjev (Bury 1923, 636; Dupuy a Du-
puy 1996, 364−365) .

Počátkem roku 1241 vpadlo mongolské vojsko do střední Evropy 
ve čtyřech kolonách . Severní kolona vedená Ögödejovým vnukem Chajduem 
měla za úkol chránit severní křídlo před případným protiútokem Němců, 
Litevců, Poláků a Čechů . Jižní křídlo pod velením Ögödejova syna Chadaana 
zabezpečovalo prostor jižních Uher, Sedmihradska a údolí Dunaje . Dvě hlav-
ní kolony v  čele se Sübetejem a  Batuem překonaly Karpaty a  směřovaly 
do  Uherské nížiny . Chajduovy oddíly pronikly až do  Litvy a  Pomořanska 
a 3 . března 1241 porazily polského krále Boleslava V . v bitvě u Krakova . Cha-
jdu neměl více než dvacet tisíc mužů; Evropané však odhadovali jeho síly až 
na  dvě stě tisíc bojovníků . Slezský kníže Jindřich II . Pobožný shromáždil 
čtyřicetitisícovou armádu tvořenou polskými, německými a francouzskými 
rytíři . Do Slezska vytáhlo i údajně padesátitisícové vojsko českého krále Vá-
clava I . Dva dny před jeho očekávaným příchodem byla 9 . dubna 1241 svede-
na u Lehnice bitva, v níž bylo křesťanské vojsko rozdrceno (Grollová a Zik-
mundová 2001, 108−109) . Chajdu, neohrožován českou armádou, která 
ustoupila na severozápad, poté prošel Moravou a v Uhrách se spojil s hlav-
ním proudem mongolských invazních sil . 

Uherský panovník Béla IV . se pokusil čelit Mongolům se stotisíco-
vou armádou . Jeho vojsko však nedokázalo 11 . dubna 1241 vzdorovat prud-
kému útoku asi padesáti tisíců jezdců a bylo prakticky zničeno . Celá rozsáhlá 
oblast mezi Baltem, Dněprem a Dunajem se ocitla pod mongolskou nadvlá-
dou . Sübetej již připravoval vpád do Itálie, Rakouska a Německa . Po vánocích 
1241 překročili mongolští průzkumníci Julské Alpy a pronikli do severní 
Itálie (Weatherford 2006, 194–195; Dupuy a Dupuy 1996, 365−367; Grollová 
a Zikmundová 2001, 110) .

Mongolové doslova smetli výkvět západního rytířstva . Obdobně 
jako v roce 732 u Poitiers stála asijská armáda před branami Západu . Tento-
krát zde však nebyli žádní Frankové, Byzantinci nebo Chazarové, kteří by 
odrazili útok východních nomádů . Evropa byla beznadějně politicky 



209

rozdělena a neexistoval žádný důvod, proč by ji neměl potkat osud Střední 
Asie, Mezopotámie nebo severního Černomoří . Všechny západní státy dohro-
mady disponovaly stěží stejnou brannou silou jako Chorásánské říše . 

Co by následovalo, kdyby na počátku roku 1242 mongolská armá-
da zahájila očekávanou a obávanou invazi do západní a jižní Evropy? Podob-
né úvahy nás dovádějí na půdu kontrafaktuální historie, která může být in-
spirativní . Attila, který v pátém století po Kristu pronikl s kočovnými Huny 
do střední Francie a přes alpské průsmyky do severní Itálie, názorně ukázal, 
že místní klimatické a  přírodní podmínky rozlehlých lesů, říčních údolí 
a pahorkatin nemusely být pro jezdce ze stepí nepřekonatelnou překážkou . 
Podle Cecelie Hollandové by po pádu Vídně mongolská jízda bez obtíží proje-
la Německem, zpustošila Nizozemí a vyplenila Paříž . Další západní armádu, 
která by se pokoušela tomuto přílivu čelit, by potkal osud křesťanského vojs-
ka u Lehnice . Oddíly Mongolů by přes Alpy pronikly do Itálie, kde by v údolí 
Pádu nalezly vhodné pastviny . Navzdory sympatiím mnohých Mongolů k ne-
storiánskému křesťanství by papeže pravděpodobně postihl úděl bagdádské-
ho chalífy, jehož Mongolové v  roce 1258 brutálním způsobem popravili 
(Weatherford 2001,102–104) .

Mongolové by v  Evropě v  zárodku zničili civilizaci, která se 
připravovala k impozantnímu ekonomickému a kulturnímu vzestupu, který 
nezastavila ani „černá“ smrt . Západ by čekal osud Ruska s tím rozdílem, že 
by zde nebyl žádný západní soused vykonávající trvalý modernizační tlak . 
Střet mezi Západem a  mongolskou říší byl konfliktem mezi dvěma mar-
ginálními zónami, kdy obě představovaly soupeře etablovaných jádrových 
civilizací světového systému, Blízkého východu, Indie a Číny . Zatímco Mon-
golové již svůj potenciál realizovali v podobě válečnického impéria, Evropa 
po neúspěchu křížových výprav na svoji chvíli znovu čekala . Od dalšího po-
stupu na  Západ Mongoly pravděpodobně odvrátila zpráva o  smrti chána 
Ögödeje, který zesnul 11 . prosince 1241 ve věku padesáti šesti let . Čingischán 
kdysi ustanovil, že po smrti panovníka se musí všichni jeho potomci vrátit 
do Mongolska a účastnit se volby nového chána . Batu se tedy stáhl na východ 
a na strategicky důležitém dolním toku řeky Volhy (v místech, kde se kdysi 
rozprostírala Chazarská říše) zřídil středisko Zlaté hordy, regionální mocno-
sti, která přetrvala až do závěru patnáctého století (Grollová a Zikmundová 
2001, 112−119) . Při utvrzování mongolské hegemonie nad celým Ruskem mu 
významně pomáhal novgorodský kníže Alexandr Něvský . 

Po Batuovi nastoupil na trůn v roce 1255 jeho bratr Berke, který 
podnikl roku 1259 trestnou výpravu do Polska, během níž vyplenil Krakov 
a odvedl zástupy otroků . Ještě 23 . srpna 1382 vypálil chán Tochtamiš Moskvu 
a odčinil tak porážku na Kulikově poli (1380) . Tochtamiš podlehl mezi lety 
1389 až 1395 ve třech velkých bitvách Tamerlánovi . Když se však Litevci pod-
porovaní Poláky a německými rytíři a vybavení množstvím děl pokusili zpo-
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chybnit mongolskou hegemonii ve  východní Evropě, byli poraženi v  roce 
1396 v bitvě u Vorskly, přítoku Dněpru . Postupně se Mongolové stagnující 
Zlaté hordy rozplynuli v  mase obyvatelstva Ruské a  Osmanské říše . Pouze 
uzbečtí Mongolové, vedení Báburem, zamířili počátkem šestnáctého století 
do  severní Indie, kde založili impérium Velkých Mughalů (Bury 1923, 
640−652; Dupuy a Dupuy 1996, 367−368) .

Mongolský fenomén způsobil v Evropě šok . Středověká historická, 
kosmologická a geografická představivost tápala, což živilo nejfantastičtější 
představy . 

Tataři vzešli z velké neobdělané a neúrodné písečné roviny. Tato 
rovina začínala u bájného skalnatého pohoří tvořícího na východě 
hranice světa, které nikdo nepřekročil, podle svědectví Tatarů, 
kteří říkají, že v nich jsou uzavřeny národy Goga a Magoga, které 
se mají vynořit na konci světa, až se zjeví Antichrist, aby všechno 
zničil, 

napsal kronikář Jean de Joinville (cit . Le Goff 1991, 159) . 
Anglický mnich a diplomat Matyáš z Paříže poznamenal: 

Jsou to nelidské bytosti podobné zvířatům, které je třeba nazývat 
spíše netvory než lidmi, jež žízní po krvi a pijí ji, vyhledávají a hltají 
psí maso a  dokonce i  maso lidské (cit. Weatherford 1991, 159). … 
Zpustošili východní země ohavnou zkázou a  kamkoli přišli, šířili 
oheň a vraždění. … Srovnali města se zemí, zapalovali lesy, strháva-
li zámky, vytrhávali ze země vinice, ničili zahrady a  masakrovali 
měšťany i rolníky; jestliže náhodou ušetřili někoho, kdo žebral o život, 
přinutili takové lidi, aby jako otroci v nejnižším postavení bojovali 
před nimi, jako by byli s nimi spřízněni. A když boj pouze předstírali 
nebo varovali své krajany, aby uprchli, pak je Tartaři, kteří šli hned 
za nimi, povraždili; a jestliže bojovali statečně a zvítězili, nedostalo 
se jim odplatou žádných díků, takže tito divoši se ke svým zajatcům 
chovali, jako kdyby to byli koně. Mongolové údajně nemají žádné 
zákony, neznají milosrdenství a jsou krutější než lvi a medvědi (cit. 
Weatherford 2006, 191−192). 

Zmíněný Matyáš z Paříže výstižně vystihl míru kulturního odcizení, která 
zpočátku nedovolovala Evropanům pochopit svět Mongolů (Weatherford 
2006, 198): 

Až dosud se nikdy nenaskytl žádný způsob, jak k nim přistoupit, ani 
oni sami nevystoupili tak, aby to umožnilo nějak se obeznámit s je-



211

jich zvyky nebo jednotlivými osobami prostřednictvím běžných styků 
s jinými lidmi. 

Někteří kronikáři pokládali Mongoly za vyhnané Židy, kteří se v roce 5000 
židovského kalendáře (což odpovídalo roku 1241) vrátili zpět, aby očekávali 
příchod Mesiáše nebo krále Davida (Weatherford 2006, 199) . Tato semitizace 
exotismu spočívající v  identifikaci nových etnik s Židy se projevila znovu 
po objevení Ameriky, kdy mnozí evropští autoři ztotožnili původní obyvate-
le Nového světa se ztracenými kmeny izraelskými .267 Ve  třináctém století 
však podezření o spojení mezi Mongoly a Židy vyústilo do perzekuce a po-
gromů . Podle jiných autorů byli Mongolové bojovníky z biblického Taršíše, 
kteří si přišli vzít zpět ostatky svých předků, tří králů z Východu, přivezené 
křižáky a  uložené v  katedrále v  Kolíně nad Rýnem (Weatherford 2006, 
198−200) . Mnozí, mezi nimi údajně i papež Inocenc IV ., spojovali na základě 
etymologické spekulace Mongoly čili „Tatary“ s  Tartarem (podsvětím): Ad 
sua Tartara Tartari detrudentur (cit . Bury 1923, 630) . Giovanni del Plano 
Carpini byl přesvědčen, že Mongolové jsou pozůstatkem divokých kmenů, 
které Alexandr Makedonský uzavřel v  horských masívech za  Kaspickým 
mořem . Roger Bacon zase věřil, že Mongolové představují vojáky Antikristo-
vy (Bury 1923, 630−639) .

Dramatický vstup Mongolů na scénu evropských dějin způsobil ra-
dikální změnu v pohledu na politickou, etnickou a geografickou rozmani-
tost světa . Zásadním způsobem byly překonány znalosti antiky . Provinciona-
lismus Středomoří, jenž byl dědictvím stagnující pozdní Římské říše 
a temného věku a který neodstranily ani křížové výpravy, konečně pominul . 
Poprvé od antických dob se Západ prostřednictvím rozsáhlých politických, 
ekonomických a  kulturních kontaktů stal aktivní součástí eurasijského 
civilizačního prostoru . 

Šok z  „tatarského“ přízraku, který zažila Evropa v  roce 1241, 
vystřídala zvědavost a přehnaná evangelizační očekávání . Západní obrazot-
vornost byla opět roznícena pověstmi o východní říši kněze Jana . Poté se 
dostavily úvahy o obchodním zisku . Papež Inocenc IV ., zvolený v roce 1243, 
svolal do  Lyonu koncil a  váhal mezi křížovou výpravou a  diplomatickým 
vyjednáváním (Bury 1923, 639) . Západní vyslanci Giovanni del Plano Carpi-
ni, Benedikt z  Polska a  Vilém Rubruck zahájili éru, kdy se Evropané 

267)  Zmíněná kulturní bariéra nemohla vzhledem k multietnickému a multináboženskému 

charakteru mongolského impéria a jeho univerzalistickým aspiracím trvat věčně . Již 

v roce 1241 byl během potyčky u Vídně zajat jeden mongolský důstojník . Ukázalo se, že 

jde o vzdělaného Angličana, který se přidal k Mongolům po pobytu ve Svaté zemi (Wea-

therford 2006, 200) . Rekonstrukce Angličanova příběhu, viz Ronay 1978 .
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využívající mongolského míru (pax mongolica) vydávali na dlouhé výpravy 
na Východ, během nichž se seznamovali s velkými asijskými civilizacemi 
a kulturami . V roce 1307 jmenoval papež Klement V . františkána Jana Mon-
tecorvina prvním pekingským arcibiskupem a primasem Dálného výcho-
du . Evropští obchodníci, zejména Janované a Benátčané, budovali své zák-
ladny v Trapezuntu, Tabrízu, Astrachani nebo Taně a posléze se vypravili 
i  do  Číny . Vyprávění Marka Pola v  knize Milión se stalo trvalou součástí 
našeho kulturního dědictví a novým typem imaginace silně motivujícím 
evropské mořeplavce a cestovatele v dobách zámořských objevů . Evropané 
nebyli jedinými cestovateli třináctého a  čtrnáctého století . Nestoriánský 
křesťan Rabban Bar Sauma, narozený v Číně, navštívil na sklonku třináctého 
století Konstantinopol, Neapol, Řím, Janov, Paříž a  Bordeaux, a  byl 
s příslušnými poctami přijat papežem a francouzským a anglickým králem . 
Nejznámější cestovatel muslimského světa Muhammad bin Abdulláh, 
známý jako Ibn Battúta, uskutečnil v polovině čtrnáctého století řadu cest 
po  Blízkém východě, východní Evropě, severní Africe, Střední Asii, Indii, 
Jihovýchodní Asii a Číně . 

Historikové se dodnes nedokáží shodnout na významu či histo-
rickém přínosu mongolského impéria . Mnozí zdůrazňují jeho genocidní 
a  destruktivní charakter a  Cecelia Hollandová se nezdráhá použít pojem 
Rudí Khmérové třináctého století . Podle jejího názoru by temný věk raného 
středověku byl čirým světlem ve srovnání s údělem, jaký by Evropu potkal 
v případě úspěšné mongolské invaze (2001, 93) . Teror a masové vyhlazování 
byly osvědčenou mongolskou taktikou . Během mongolské nadvlády poklesl 
počet obyvatel Číny o  třicet procent . Arabský historik Ibn al-Athír, jenž 
přežil obléhání Mosulu, charakterizoval mongolský vpád jako smrtelnou 
ránu islámu a muslimům a největší katastrofu a nejšpinavější pohromu …, 
která postihla obecně všechny lidi a  obzvláště pak muslimy… od  doby, kdy 
Všemohoucí stvořil Adama, až do nynějška (cit . Weatherford 2006, 156–157) . 
Ibn al-Athírovo líčení mongolské brutality a  „banality smrti“ připomíná 
například pozdější Las Casasův popis vyhlazování indiánů v Novém světě 
Španěly, případně praktiky moderních totalitních režimů . Jack Weather-
ford nijak mongolskou brutalitu nezlehčuje, ale výše uváděná čísla o počtu 
obětí pokládá za přehnaná (2006, 161) .

Mongolská říše se na druhé straně vyznačovala náboženskou tole-
rancí a mnohými inovacemi, například pružnou meritokracií, diplomatick-
ou imunitou, papírovými penězi a základy mezinárodního práva, které se 
staly samozřejmou součástí moderní civilizace (Weatherford 2006, 284) . Jak 
poznamenal anglický historik Edward Gibbon, umělci Číny a  Paříže se 
předháněli ve  službě velkému chánovi . Chán Möngke odpověděl vyslanci 
francouzského krále (Weatherford 2006, 287): 
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Je správné přidržovat se Božích přikázání. Jenže Židé říkají, že tato 
přikázání dostali od  Mojžíše, Arabové říkají, že je mají od  Mu-
hammada, a křesťané od Ježíše. A možná existují další národy, které 
uctívají vlastní proroky a tvrdí, že své božské předpisy dostaly z je-
jich rukou. Jak tedy můžeme dospět ke shodě? 

Tato slova byla na Západě zaznamenána a nezapadla . V roce 1453 je v eseji 
O míru víry zopakoval renesanční myslitel Mikuláš Kusánský (Weatherford 
2006, 286) .

Mongolové byli v evropském myšlení oddémonizováni a stali se po-
litickými, hospodářskými nebo vojenskými partnery . V letech 1287 až 1288 
navštívil papeže a francouzského a anglického krále chánův vyslanec nesto-
rián Rabban Sauma, který byl přijat se všemi poctami . Zejména mongolští 
ílcháni vládnoucí z Tabrízu, kteří soupeřili s Egyptem a Zlatou hordou, měli 
zájem o  strategické spojenectví s  křesťanskými státy . Přes některá slibná 
slova a činy (například v květnu 1271 se v Akře vylodil v čele menší armády 
princ Eduard I .) se toto potenciální spojenectví, jež mohlo z Evropanů opět 
učinit aktivní aktéry dění na Blízkém východě, neuskutečnilo . V polovině 
třicátých let čtrnáctého století se panství Mongolů v Íránu definitivně zhrou-
tilo . Transformace „krvežíznivých kanibalů“ v  normální lidské bytosti, 
s nimiž se obchoduje, smlouvá nebo soupeří, bylo důkazem o rostoucí poli-
tické a kulturní zralosti západní křesťanské civilizace .

Paradoxní vztah mezi ohromnou lekcí, kterou evropské sebe- 
střednosti udělila velkolepost civilizačních ohnisek Asie a odhalila tak její 
nerozvinutost, a  zesilující netolerancí, která se ve  zvýšené míře obracela 
proti Židům a heretikům, byl charakteristickým rysem třináctého století 
a  zároveň dokladem skutečnosti, že Západ vrcholného středověku byl 
i nadále rozštěpenou společností nepřipravenou na skutečné výzvy globali-
zace . Z technologického hlediska nebyl Západ v době mongolského světového 
řádu civilizací kreativní, ale receptivní . Jak poznamenal Jack Weatherford 
(2006, 282): 

Evropané, kteří byli po  pádu Říma odříznuti od  hlavního proudu 
civilizace, horlivě vstřebávali nové znalosti, oblékali nové šaty, pos-
louchali novou hudbu, jedli nová jídla a téměř v každém směru se 
těšili rychle rostoucímu životnímu standardu. 

Do Evropy přicházely nové druhy mechanizace a technických inovací . Tech-
nologie zlepšující dmýchání do výhně umožnila vyrábět kvalitnější kov, tesa-
ři získali specializovanější nástroje a stavitelé užívali nové typy jeřábů a zdvi-
hačů . Zemědělství se obohatilo o  mrkev, vodnice, řeřichu, pohanku 
a pastinák . Pergamen byl s konečnou platností nahrazen papírem . Evropané 
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převzali nejen mongolské kalhoty a kazajky, ale i zvolání churaj . V roce 1620 
označil Francis Bacon knihtisk, střelný prach a kompas za tři vynálezy, které 
zrodily moderní svět . Všechny tři zmíněné inovace se rozšířily v době mon-
golského euroasijského impéria (Weatherford 2006, 282−284) . Události tři-
náctého a čtrnáctého století tak měly zásadní dopad na další osudy a vzestup 
západní civilizace a na zrod fenoménu, který Eric Jones nazval „evropským 
zázrakem“ (2003) . Když v závěru čtrnáctého století povstal Tamerlán, hlásící 
se k odkazu svých mongolských předků, byl již Evropany vnímán nikoliv 
jako mytická bytost, ale jako státník a dobyvatel Caesarova či Alexandrova 
formátu, jehož snaha o vybudování nové univerzální říše inspirovala zejmé-
na renesanční státníky a myslitele . Byli to Mongolové, „barbarští“ kočovníci 
z dalekých stepí, kteří zasvětili Evropany do politického a  intelektuálního 
života Eurasie jako celku .

Velký chán Güjük, povolaný na  trůn roku 1246, byl údajně 
přesvědčen o  důležitosti Evropy a  hodlal dokončit její podmanění . V  roce 
1248 však za  záhadných okolností zemřel (Grollová a  Zikmundová 2001, 
121) . Möngke, nový vládce mongolské říše, se roku 1253 opět rozhodl do-
bývat svět a  pověřil bratra Chülegüa, aby vytáhl proti muslimským 
velkoměstům Bagdádu, Damašku a Káhiře . Druhý bratr Chubilaj měl pokořit 
dynastii Jižní Sung (Weatherford 2006, 208–221) . Mongolové porazili 
nebezpečnou islámskou šíitskou sektu ismáílovců či assasinů,268 jejíž 
příslušníci obývali horské pevnosti od Afghánistánu po Sýrii, a zabili jejího 
vůdce Imáma či Starce z hor269 . O  této události se v  Miliónu zmínil Marco 
Polo .270 Chülegü dobyl Bagdád 15 . února 1258 a definitivně tak zničil abbá-
sovský chalífát (Tauer 2006, 192) . Posledního bagdádského chalífu a  jeho 
mužské příbuzné zabalili mongolští vítězové do koberců nebo zašili do pytlů 
a  nechali je ušlapat k  smrti (Weatherford 2006, 228) . Ve  městě zahynulo 
údajně až osm set tisíc lidí . Bagdád byl bezpochyby hlavním městem isláms-
ké vzdělanosti, jež ve  třináctém století stále zastiňovala západní učenost . 

268)  Název assassin je odvozen z arabského výrazu al-hašíšíjún, „požívač hašiše“ . Šíitská sekta 

assassinů byla založena v jedenáctém století v severním Íránu (Polo 1989, 203) 

269)  Assasinové vyslali již v roce 1238 k francouzskému a anglickému králi poselstvo se žá-

dostí o pomoc . Jak dokládá dopis anglickému králi Jindřichu III ., císař Fridrich II . si 

zřejmě uvědomoval závažnost hrozby (Bury 1923, 638) . 

270)  Léta Páně tisícího dvoustého šedesátého druhého Alau, král Tatarů, obklíčil onu pevnost, 

protože chtěl ze svého území odstranit tak velké nebezpečí. Po několika letech zajal starce 

Eleodyma se všemi jeho assassiny a onu pevnost do základů rozbořil (Polo 1989, 40) . Ve 

skutečnosti dobyl Álamút („Orlí hnízdo“) už Chülegü v roce 1256 . Popis assassinů, viz 

Polo 1989, 39–40 . Titul „Stařec z hor“ se nevztahoval na hlavu řádu assassinů, ale pouze 

na náčelníky syrské odnože (Polo 1989, 202) . 
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Z tohoto hlediska utrpěla islámská civilizace ránu, z níž se prakticky nikdy 
nezotavila . Na druhé straně následný kulturní vzestup Káhiry, která byla 
položena blíže Evropě, usnadnil Západu v  době renesance a  humanismu 
čerpat z arabských zdrojů (Bury 1923, 642−643) .

Möngkeho smrt v roce 1259 pravděpodobně zachránila muslims-
ký svět obdobně, jako úmrtí Ögödeje roku 1241 uchránilo křesťanskou Evro-
pu (Abu-Lughodová 1989, 148) . Když se Chülegü během úspěšného dobývání 
Sýrie dozvěděl o Möngkeho konci, vrátil se s většinou vojska do Persie a osla-
bený zbytek mongolské armády, v jejímž čele stál  Kit-buka, byl 3 . září 1260 
poražen egyptskými mamlúky u osady Ajn Džálút poblíž galilejského Naza-
retu (Grollová a Zikmundová 2001, 123; Tauer 2006, 193) . V egyptském vojs-
ku bojovali Kumáni (obdobně jako o devatenáct let dříve u Mohi v Uhrách) 
a Slované ze severního Černomoří, koupení jako otroci od Mongolů janovský-
mi kupci, kteří je prodali v Egyptě (Weatherford 2006, 229) . Pro tyto muže 
nebyl mongolský způsob války žádným tajemstvím . Mongolové se po bitvě, 
která zcela zničila mýtus o jejich neporazitelnosti, stáhli na sever za Edessu 
a přenechali Sýrii mamlúkům (Bury 1923, 644; Tauer 2006, 193) .

Chubilaj (známý rovněž jako Kublaj či Kublajchán), jehož tažení 
v Číně nebylo zatím příliš úspěšné, se nechal v roce 1259 sporným způsobem 
zvolit velkým chánem (Bury 1923, 645) . Jeho bratři Chülegü a Arik-buka byli 
odstaveni . Chubilajchán, jenž tak fascinoval Marka Pola,271 vytvořil během 
následujících pětatřiceti let nový politický režim inspirovaný čínským vzo-
rem . Doba váhání mezi různými civilizačními modely skončila . Roku 1271 
vyhlásil Chubilajchán novou dynastii Jüan, čímž čínské a mongolské dějiny 
symbolicky splynuly . Zatímco Chülegü se stal muslimem, Chubilajchán se 
přihlásil k buddhismu (Bury 1923, 646) . Hlavní město říše přesunul Chubila-
jchán do Čung-tu (dnešní Peking), přejmenovaného na Chánbalyk (Chánovo 
město) .272 Ujgurské písmo bylo nahrazeno novou soustavou . Perský astronom 
Džamáluddín vytvořil kalendář . Chubilajchán zakládal akademie a  školy 
a  nechal překládat čínské klasiky . Islám, buddhismus, perská, arabská 
a čínská kultura formovaly ducha mongolského státu (Bury 1923, 646−647) . 
Zatímco Chülegü reprezentoval perský pól mongolské civilizace, Chubila-
jchán byl její čínskou variantou . 

V roce 1276 mongolské vojsko konečně dobylo metropoli dynastie 
Jižní Sung Chang-čou, čímž sjednotilo celou Čínu pod svoji nadvládu . Nez-
dar dvou výprav proti Japoncům v letech 1274 a 1281 a neúspěch námořní 

271)  Velký král Kublaj je velmi krásný, má prostřední postavu, není příliš tlustý ani hubený, má 

kulatý bílý obličej, černé oči a velmi hezký nos. Jednotlivé údy jeho těla jsou dokonale 

úměrné. Má čtyři manželky, kterým říká zákonité (Polo 1989, 87) .

272)  Viz Polo 1989, 89–90 .
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expedice proti Jávě v  roce 1293 společně s  porážkou na  Blízkém východě 
a rezignací na nové tažení v Evropě zabránily mongolským vládcům ve sjed-
nocení celé Eurasie (Grollová a  Zikmundová 2001, 129) . Přesto Mongolové 
založili největší říši všech dob rozkládající se od Čínského moře po východní 
Středomoří, zabírající plochu třicet šest miliónů kilometrů čtverečních 
a čítající údajně až sto miliónů obyvatel . Od doby Alexandra Makedonského 
a raného islámu svět nepoznal tak neukojitelnou touhu po expanzi . I když 
mnohé oblasti (například Mezopotámie, Rusko273 nebo Střední Asie) zažily 
za  mongolské nadvlády patrný civilizační regres,274 skutečnost, že Mongo-
lové vybudovali své mocenské a  administrativní centrum v  Číně, 
nejrozvinutější civilizaci tehdejšího světa, mimořádně uspíšilo šíření čínské 
kulturní vynalézavosti a technologie do celé Eurasie . 

Porážka islámských vojsk ve Střední Asii, dobytí Bagdádu v roce 
1258 a  zničení abbásovského chalífátu Mongoly prolomily muslimskou 
blokádu, která od osmého století izolovala Západ od asijského vnitrozemí . 
Vojenská, i když nikoliv kulturní kapitulace Číny, ponížení islámu ve Střední 
Asii a na Blízkém východě, počínající stagnace východní Evropy a skutečnost, 
že západní Evropa a Středomoří byly mongolské invaze ušetřeny, měla dale-
kosáhlé důsledky pro budoucí vývoj Eurasie . Tato kapitulace v  mnohém 
předznamenala přerozdělení moci mezi tradičními civilizacemi v  raném 
novověku . 

Mongolové bezděčně vyburcovali Evropany z dlouhodobého pro-
vincionalismu, do  něhož obyvatelé starého kontinentu upadli v  době, kdy 
Alexandrovi vojáci přinutili svého vojevůdce, aby se obrátil zpátky na Západ, 
případně když byl Crassus poražen u Karrh . Evropané stále ve třináctém sto-
letí nedisponovali znalostmi a kategoriemi, které by jim umožnily věrohodně 
vyložit dramatickou zkušenost, jíž byli kolem roku 1241 vystaveni . Mongo-
lové pro ně představovali bytosti z apokalypsy či dokonce vracející se ztrace-
né kmeny izraelské . Nic z  tradiční antické vzdělanosti neposkytovalo 
Evropanům vodítko k  pochopení nastalé situace . K  tomu, aby se dokázali 
realisticky vyrovnat a  plnohodnotně zapojit do  eurasijského politického 
života zrozeného díky mongolskému impériu, museli překročit horizont 
řecké a římské učenosti a utvořit si vlastní kánon etnografického a geogra-

273)  Diskuze o vlivu mongolské expanze a nomádů obecně na povahu ruské společnosti, ze-

jména s přihlédnutím k dílu George Vernadského, viz Halperin 1982; Knobloch 2008 . 

274)  Někteří autoři argumentují, že hospodářská stabilita mongolského impéria byla založe-

na na kořistnictví; šlo o obrovský parazitující státní útvar rozpínající se mezi Čínou, In-

dií, Blízkým východem a Evropou, který v zásadě udržovala při životě pouze brutalita 

a válečné umění mongolských jezdců . 
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fického vědění . To byl počátek dlouhé a komplikované cesty vedoucí po sta-
letích ke světovládě .

Vznik mongolského impéria byl bezprecedentním geopolitickým 
fenoménem, v jehož rámci se určitá stepní, kontinentální populace pokusila 
poprvé trvaleji ovládnout periferní eurasijské civilizace, zastoupené 
především Čínou, Indií, Blízkým východem a Západem . Tento epochální čin, 
zahájený Temüdžinem a dokončený jeho nástupci, umožnily především vo-
jenské inovace, jejichž ztělesněním byla mobilní mongolská jízda (Grollová 
a Zikmundová 2001, 98−101) . 

Mongolský pokus o sjednocení Eurasie však v polovině čtrnáctého 
století selhal . Nejvýraznější bariérou, která se stala osudnou pro udržení jed-
noty v  rámci mongolské ekumeny, bylo pohoří Tchien-šan neboli „Nebeské 
hory“ . V roce 1266 se vládce Čagatajské říše Mubárak rozhodl vyměnit nomáds-
ké ležení za permanentní sídlo a konvertovat k islámu . To vyvolalo prudkou 
odmítavou reakci, která vedla k Mubárakově sesazení . Postupně však mon-
golské populace ve Střední Asii – západně od pohoří Tchien-šan – následovaly 
Mubárakova příkladu, usazovaly se, věnovaly rolnictví a jako své náboženství 
přijímaly islám (Marozzi 2004, 22–23) . Roku 1282 se Ahmad chán stal musli-
mem . Roku 1295 konvertoval k islámu vládce říše ílchánů Gazan chán, který 
přivedl území Persie k novému rozkvětu (Tauer 2006, 197) . Posledním význa-
mným ílchánem byl Abú Sa’íd, který vládl v letech 1316 až 1335; poté se říše 
ílchánů rozpadla do  malých útvarů, jež koncem čtrnáctého století pohltil 
Tamerlán (Bury 1923, 644) . Tato asimilace Mongolů místní kulturou – podob-
ná procesu probíhajícímu v Číně – však vedla ke konfliktům, jež byly patrné 
ještě za Tamerlánovy vlády . Mongolové postrádali politickou filozofii a infra-
strukturu, která by jejich říši zajistila trvanlivost . Když Chubilajchán v roce 
1294 ve věku osmdesáti let zemřel, následovala stagnace, z níž se mongolské 
impérium již nikdy nevymanilo . 

V  roce 1368, kdy zakladatelé dynastie Ming vyhnali Mongoly 
z Číny, náležel mongolský sen o světovládě definitivně minulosti . Ani Tamer-
lán navzdory impozantnosti svého výkonu nezaložil stabilní říši . Severní Eu-
rasie musela čekat na své sjednocení až do dob ruské expanze, kdy kozáci 
(poučení zkušeností stepních národů) a  především střelný prach umožnil 
carům ovládnout nesmírné území od východní Evropy po Dálný východ . Je-
jich diplomatické dohody s  Čínou pak definitivně odstranily hrozbu 
středoasijských kočovníků pro usedlé populace Starého světa . 

Sen o  vzdálené civilizaci, Kathaji nebo Cipangu,275 jejíž bohatství 
a moc překračují veškerá evropská měřítka, přetrval a byl jedním z hnacích 
motivů prvních španělských a portugalských mořeplavců . I z tohoto důvodu je 

275) Označení Japonska .
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objevení Ameriky obrazně označováno za  „pozdní objev Marka Pola“ . Rezi-
gnace čínské dynastie Ming na  světovládu po  Čeng Cheových zámořských 
výpravách umožnila ve  druhé polovině patnáctého století, aby podnikaví 
Evropané využili mocenského vakua v Indickém oceánu a ovládli jižní osu eu-
roasijského světového systému . Jejich relativní zaostalost a  odlehlost byla 
paradoxně výhodou, protože představovali vitální a  kreativní alternativu 
z marginální zóny světového systému . Vzestup Západu byl umožněn poklesem 
Východu . Až do výprav Kryštofa Kolumba a jeho následovníků tvořily svět dvě 
civilizované ekumeny, první zahrnovala severní a východní Afriku, masu Eu-
rasie a přiléhající Japonsko, Indonésii a Evropu, zatímco druhou byla Střední 
Amerika, jihozápad dnešních Spojených států amerických a  andská oblast . 
Byli to španělští conquistadoři, kteří jako první obě ekumeny propojili a zaji-
stili tak hegemonii západních politických institucí, vědy, technologie a ekono-
miky ve světovém měřítku . Primární krok ke sjednocení prvního ze zmíněných 
teritorií a  prolomení evropského izolacionismu ale uskutečnili Mongolové . 
Můžeme proto konstatovat, že zatímco Muhammad zrodil Karla Velikého, 
Čingischán otevřel cestu pro Karla V ., vládce Nového světa . 

Janet Abu-Lughodová se domnívá, že mongolským impériem 
vyvrcholil světový euroasijský systém, jehož centrum se nacházelo v Asii . Se-
verní osa zmíněného systému probíhala po  souši podél Hedvábné stezky 
a jižní vedla po moři od Perského zálivu podél pobřeží Indie a jihovýchodní 
Asie až do Číny (Abu-Lughodová 1993) . Evropa ležela na vzdálené západní pe-
riférii, přičemž tento název se vztahoval spíše k  Byzantské říši než 
k odlehlejším barbarským končinám . 

Mongolský kosmopolitismus byl příčinou katastrofy, která 
přivodila jeho zánik . Euroasijský univerzalismus vytvořil příznivé podmín-
ky pro šíření „černé smrti“,276 Tato pandemie dezorganizovala světový systém 
na dalších sto padesát let (Abu-Lughodová 1989, 170) . William McNeill v knize 
Epidemie a lidé (Plagues and Peoples, 1976) tvrdí, že s katastrofálními epide-
miemi vyhlazujícími v Eurasii celé národy se setkáváme od druhého století 
po Kristu, kdy se poprvé dostaly do intenzivnějšího kontaktu Evropa a Čína, 
jejichž obyvatelstvo bylo nejméně odolné vůči „mikrobním šokům“ (McNeill 
1976, 102) . Historicky nebývalá míra styků mezi doposud izolovanými popu-
lacemi v rámci mongolského impéria způsobila tragédii takřka s osudovou 

276)  Pod dojmem rozsáhlé epidemie cholery, která postihla západní Asii, Evropu a Ameriku, 

uveřejnil v  roce 1832 německý lékař J . F . K . Hecker první historickou studii o „černé 

smrti“ Der schwarze Tod . Heckerova práce byla v následujícím roce přeložena do anglič-

tiny a významně přispěla k rozšíření zmíněného pojmu . V roce 1823 nicméně použila 

termín „černá smrt“ ve vztahu k událostem roku 1349 ve svých dějinách Anglie Elizabe-

th Cartwrightová, aniž specifikovala zdroj (Herlihy 1997, 21) . 
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nutností . Zdá se, že epidemie dýmějového moru, která otřásla celým Starým 
světem, pocházela z jižní Číny a na sever ji přinesli Mongolové . Morové bak-
terie cizopasily na blechách, jež se v poušti Gobi přeorientovaly na místní 
druhy hlodavců a  šířily se s  obchodními karavanami (Weatherford 2006, 
290; McNeill 1976, 134; Abu-Lughodová 1989, 171) . 

V roce 1331 zasáhla černá smrt Čínu, kde například v provincii 
Che-pej údajně zemřelo devadesát procent lidí . Do roku 1351 Čína ztratila 
polovinu až dvě třetiny obyvatel a celková populace Číny poklesla ze sto dva-
ceti tří miliónů na počátku třináctého století na pětašedesát miliónů kon-
cem století čtrnáctého . Vzhledem k postavení Číny jako výrobního střediska 
mongolského světového systému společně se zbožím putovaly i choroboplod-
né zárodky (Weatherford 2006, 290−291) . V roce 1338 překročila „černá smrt“ 
pohoří Tchien-šan277 a o sedm let později se dostala do Saráje, hlavního města 
Zlaté hordy, jejíž mongolští vojáci obléhali na Krymu janovský přístav Kaffa 
na Krymu, založený v roce 1266 (Herlihy 1997, 23–24) . Odtud se na  lodích 
s  uprchlíky dýmějový mor rozšířil do  Egypta, Konstantinopole, Messiny 
a  přes další středomořské přístavy do  evropského vnitrozemí . Florencii 
zasáhl mor v dubnu 1348, kdy se hrdinové Boccacciova Dekameronu uchýlili 
do relativního bezpečí venkovské vily . V roce 1350 postihla černá smrt Is-
land a Grónsko (Weatherford 2006, 291−292) a roku 1352 Moskvu, kde pod-
lehl kníže a patriarcha (Herlihy 1997, 25) . 

Podle Jacka Weatherforda v  letech 1340 až 1400 počet obyvatel 
Asie poklesl z dvou set třiceti osmi miliónů na dvě stě jeden milión, Afriky 
z  osmdesáti miliónů na  osmašedesát miliónů a  Evropy z  pětasedmdesáti 
na dvaapadesát miliónů . Celková světová populace – včetně obou amerických 
kontinentů, kam epidemie pronikly až za dvě století – klesla z přibližně čtyř 
set padesáti miliónů na tři sta padesát až tři sta sedmdesát pět miliónů (Wea-
therford 2006, 292–293) . Podle jiných odhadů žilo v Evropě v letech 1330 až 
1340 přibližně osmdesát miliónů osob, z nichž pětadvacet miliónů podlehlo 
morové epidemii; do konce čtrnáctého století se snížil počet obyvatel na pa-
desát až šedesát procent . 

Oblasti, které nepřišly tolik do styku s dálkovým obchodem, jako 
Anglie a Německo, utrpěly méně než například Itálie, Francie nebo Flandry 
(Abu-Lughodová 1989, 94−95) . Enrico Fiumi odhadl, že kolem roku 1300 žilo 
v Toskánsku dva milióny obyvatel, k čemuž se zmíněný region znovu přiblížil 
až po  roce 1850 . V  průběhu čtrnáctého století se zalidněnost Normandie 
snížila o sedmdesát až osmdesát procent (Herlihy 1997, 31−35) . Evropa jako 

277)  Archeologický průzkum nestoriánského sídliště u Issyl-Kuľu jižně od jezera Balchaš pro-

kázal vysokou úmrtnost v letech 1338 až 1339 (Herlihy 1997, 23) . 
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celek nebyla schopna se z  této pohromy demograficky zotavit minimálně 
dalších sto třicet let (Herlihy 1997, 2−3) .

Florentský kronikář Giovanni Villani, který podlehl „černé smrti“ 
v roce 1348, položil krátce před svou smrtí typicky renesanční otázku: Je za tra-
gédii odpovědná náhoda, například síly uvedené do pohybu konstelací hvězd, 
nebo jde o trest za hříchy obyvatel Florencie – lakotu, chtivost a utlačování chu-
dých (Herlihy 1997, 3)? Historici jako M . M . Postan nebo Emmanuel Le Roy La-
durie vysvětlují zranitelnost Evropy malthuziánskou divergencí mezi 
zvyšujícím se počtem obyvatel a stagnujícím množstvím zdrojů . Jiní badatelé 
namítají, že kontinent dosáhl demografického maxima již na  sklonku 
třináctého století, poté zůstávala jeho výše stabilní až do roku 1348; opětovný 
růst nastal v  letech 1460 až 1470 . Tato data vzdorují malthuziánské logice . 
Robert Brenner a Guy Bois zdůrazňují dopad socioekonomických změn, jimiž 
procházela pozdně středověká společnost . Guy Bois ukázal, že kolem roku 1315 
nedokázala ve východní Normandii stagnující renta odváděná závislými rolní-
ky plně uspokojit potřeby feudální třídy, jejíž příslušníci byli nuceni se uchy-
lovat k loupení, žoldnéřství či kořistnickým válkám . Na druhé straně obdob-
nému finančnímu výpadku florentská obchodnická oligarchie čelila, aniž by 
se z jejích reprezentantů stali lapkové (Herlihy 1997, 31–38) .

David Herlihy je přesvědčen, že „černá smrt“ prolomila demogra-
fickou „slepou uličku“, do níž se Evropa údajně dostala v průběhu třináctého 
století . Kontinent dosáhl před rokem 1300 určitého populačního optima, 
které bylo možno vzhledem k jeho stávající agrární základně nadále repro-
dukovat, aniž by došlo ke  zvýšení produktivity, technologie či životní 
úrovně . Středověká křesťanská společnost by se tak svojí dynamikou nelišila 
od jiných eurasijských agrárních civilizací . Morová epidemie toto změnila 
a vyslala Západ na rozdílnou vývojovou trajektorii . Snížení počtu pracov-
ních sil zvýšilo náklady a iniciovalo inovace a mechanizaci . Ceny potravin 
a půdy se dlouhodobě stabilizovaly a kvalita života v Evropě se zlepšila . Jak 
si postěžoval v roce 1363 Matteo Villani, mzdy v Toskánsku se téměř ztrojná-
sobily . Týž autor poznamenal, že toskánský rolník by nepřistoupil 
na  pronájem půdy, pokud by mu jeho patron nezajistil pár tažných volů 
a osivo (Herlihy 1997, 38−49) . Podle Davida Herlihyho populační zhroucení 
čtrnáctého století umožnilo zrod moderního západního způsobu demogra-
fického chování vyznačujícího se relativně nižším počtem dětí (1997, 57) . 

V  oblasti sociálního a  kulturního života bylo tradiční církevní 
zaopatřování mrtvých doplněno a částečně nahrazeno důrazem na zdraví 
komunity jako celku: Salus populi suprema lex (zdraví lidu je nejvyšším zá-
konem) . S  touto změnou souvisela nižší míra tolerance vůči sociálně 
vyloučeným či okrajovým skupinám, včetně Židů (Herlihy 1997, 63) . V letech 
1348 až 1349 byli v  severním Španělsku a  jižní Francii Židé obviňováni 
z otravování studní a  šíření moru . Propukaly mimořádně brutální pogro-
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my .278 Papež Klement VI . sídlící v Avignonu se marně snažil šíření podobných 
fám zarazit . 14 . února 1349 bylo ve Štrasburku devět set Židů upáleno . Počet 
studentů zapsaných na univerzitě v Oxfordu se snížil ze třiceti tisíc na šest 
tisíc a ze třiceti evropských univerzit existujících před rokem 1348 pět zcela 
zaniklo . Na druhé straně ale obava z cestování přiměla vládce zakládat nové 
lokální vysokoškolské instituce v Praze (1348), ve Florencii (1350), v Krakově 
(1364), ve Vídni (1364), v Pětikostelí (1367) a v Heidelbergu (1385) . Tradiční 
lékařství Galénova typu zděděné z antiky a převzaté z arabského světa ztrati-
lo část své prestiže, protože nedokázalo objasnit mechanismus nákazy, 
kterou předložil až v první polovině šestnáctého století Giovanni Fracastoro . 
V benátském přístavu Dubrovník (Ragusa) byli poprvé v dějinách příchozí 
z Východu umisťováni do karantény . Zdánlivá nevyzpytatelnost přírodního 
řádu v době šíření „černé smrti“ napomáhala šíření nominalismu . Francouz-
ský historik Jean Delumeau napsal, že středověké křesťanství bylo záležitostí 
především vzdělaneckých klášterních a  městských středisek obklopených 
pohanským venkovským mořem . Podobného názoru byl rovněž Jacques Le 
Goff, který dokonce označil křesťanstvo kolem roku 1500 za „téměř misijní 
území“ . David Herlihy se domnívá, že křesťanská spiritualita pronikla 
v Evropě mezi široké vrstvy právě v důsledku specifické duchovní atmosféry 
v době „černé smrti“ (Herlihy 1997, 65–81) .

Morová rána přinesla destabilizaci, dramatické vylidnění, izolaci, 
xenofobii a partikulární rozpory . Intenzivní styky mezi Západem a Východem 
ustaly . V roce 1370 poslal Urban V . do Číny skupinu padesáti františkánů . Je 
příznačné, že o jejich osudu se nedochovaly žádné zprávy . Mongolský mír roz-
pínající se nad Eurasií se zhroutil . Univerzalismus Mongolů byl zpochybněn již 
předtím jejich místní kulturní asimilací . Na Západě, ve Zlaté hordě, Čagatajské 
říši a  říši ílchánů, se islamizovali, zatímco v  Číně založili lokální dynastii . 
V roce 1335 padla vláda ílchánů na Blízkém východě a roku 1368 vyhnalo Mon-
goly povstání z Číny, kde se ustavila dynastie Ming . O této politické změně se 
Evropané nedozvěděli, takže ještě po sto třiceti letech hledal Kryštof Kolumbus 
říši velkého chána . „Černá smrt“ a pád mongolského impéria způsobil novou 
éru izolace Západu . Vynořil se z ní jako mocnost aspirující na světovládu .

Zhroucením mongolského impéria a Tamerlánovým výbojem poz-
byl alespoň pro Evropu a  Blízký východ aktuálnosti archetyp stepního 
válečníka útočícího na  usedlé rolnické civilizace, jež si podmaňuje . Čína 
podlehla v roce 1644 původně kočovným Mandžuům (Fairbank 1989, 169–
172), ale v severní Eurasii se v důsledku expanze ruských kozáků, kteří se 
ve  vrchovaté míře mstili za  bitvu na  řece Kalka, stali anachronismem 
kočovníci vynořující se z marginality a ohrožující jádrové civilizace . Smlou-

278) Jako první zmínil zmíněná obvinění lékař Guy de Chauliac v roce 1348 (Herlihy 1997, 65) .
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va uzavřená v roce 1689 v Něrčinsku mezi Ruskem a Čínou rozdělila rozsáhlé 
asijské stepi mezi obě velmoci a definitivně zbavila nomády autonomní stra-
tegické základny . Naposledy začátkem osmnáctého století vpadli Kerejtové 
v čele s Ajuka chánem na ruské území a postoupili až ke Kazani . V roce 1722 
uzavřel Ajuka chán v Astrachani mírovou smlouvu s Petrem Velikým . Byla to 
však labutí píseň svobodných stepních válečníků . Tlak kozáků a ruské moci 
donutil Kerejty k  exodu . Celkem sedmdesát tisíc rodin se stády dobytka 
a koní se uchýlilo na pohostinnější čínské území (Bury 1923, 650) .

Nástup dynastie Ming a výprava Kryštofa Kolumba se staly mezníky, 
z nichž první ukončil nadvládu kočovných etnik a druhý započal dominanci 
námořních národů . Zámořské výpravy, které na  opačných koncích Eurasie 
inicializovali Číňané dynastie Ming a  Portugalci Jindřicha Mořeplavce, 
postupně přenesly těžiště světového obchodu a imperiální moci na moře . Poprvé 
od dob Kartága nadešel opět čas velkých námořních mocností, které aspirovaly 
na světovládu . Děla vyrobená ve Francii a Burgundsku se rozšířila na Východ 
a přispěla ke zrodu tzv . impérií střelného prachu, Osmanské říše, Persie, Indie 
Velkých Mughalů, ruského impéria nebo Číny za mandžuské dynastie, jejichž 
výboje konsolidovaly asijské vnitrozemí . Kvalitní lodě a dělostřelectvo podnítily 
protiofenzívu okrajových oblastí Eurasie proti jejímu jádru . Tento proces 
završilo definitivní spoutání válečnické energie vnitroasijských kmenů v osm-
náctém století . Transsibiřská magistrála, která koncem devatenáctého století 
protnula pohraniční oblasti Mongolska a severní pomezí Mandžuska, symboli-
zovala triumf moderního věku nad archaickým světem kočovníků .

V přechodném údobí druhé poloviny čtrnáctého století a první po-
loviny patnáctého století došlo k dalším dvěma významným událostem, kte-
ré mohly zvrátit běh světových dějin směřujících k  poklesu východního 
a vzestupu západního křídla světového systému: byl to Tamerlánův pokus 
o obnovu mongolského impéria a Čeng Cheovy expedice . 

Podle Johna Darwina byl rok 1405, kdy zemřel Tamerlán (Tímúr 
lang, „Chromý“), jeden z klíčových okamžiků lidských dějin (Darwin 2007, 
x) . Tamerlán byl posledním z řady dobyvatelů, jejichž strategickým východis-
kem byly asijské stepi, centrum světového systému (heartland v Mackinderově 
pojetí), odkud se velcí vůdci nomádských klanů snažili ovládnout periferní 
civilizace lemující ohromnou eurasijskou masu . Tamerlán,279 kterého P . M . 

279)  Jméno Tamerlán platilo (a ve Střední Asii dodnes platí) za urážlivé, jak se již v roce 1402 

přesvědčil Ruy Gonzales de Clavijo, vyslanec Jindřicha III . Kastilského . Dítě dostalo jmé-

no Tímúr, což znamená „železo“, z čehož později vzniklo perské označení Tímúr lang, 

Tímúr Chromý, jako narážka na úraz z  roku 1363 s  trvalými následky (po exhumaci 

v roce 1941 byla zjištěna zranění na obou nohách) . Odtud pak zkomolení jména na „Ta-

merlán“ (Marozzi 2004, 8) . 
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Sykes ve svých Dějinách Persie označil za největšího asijského válečníka všech 
dob, si vysloužil přízviska jako Pán šťastného spojení planet, Dobyvatel světa 
nebo Neporazitelný vládce sedmi podnebných pásů .280 Pocházel ze skrom-
ných poměrů (Marozzi 2004, 1–2), narodil se pravděpodobně 9 . dubna 1336 
v osadě Chodža Ilgar jižně od Samarkandu jako příslušník méně významné-
ho klanu .281 Místní lidé se hlásili k dědictví Čingischánových Mongolů, kteří 
počátkem třináctého století obsadili Střední Asii . Tamerlán byl muslim, což 
mu nebránilo celý život bojovat proti svým souvěrcům na všech světových 
stranách . O  Tamerlánově dětství a  dospívání nemáme prakticky žádné 
důvěryhodné zprávy .282 Ve  čtyřiadvaceti letech se stal klanovým vůdcem 
a proslavil se v místních potyčkách . Do roku 1370 postupně rozšiřoval svoji 
moc, pozdvihl se nad úroveň lokálního náčelníka a  ovládl celé území 
Čagatajské říše, jednoho ze čtyř státních útvarů, na které se rozdělilo mon-
golské impérium . 9 . dubna 1370 byl ve městě Balch slavnostně vyhlášen vlád-
cem Čagatajské říše (Tauer 2006, 232−233) . 

Rok poté zahájil Tamerlán své výboje, během nichž si do roku 1390 
podmanil území Chórezmu, Persie, Mezopotámie, Arménie a Gruzie . V deva-
desátých letech čtrnáctého století Tamerlán zaútočil na jižní Rusko, porazil 
mocného chána Tochtamiše a vyplenil hlavní město Zlaté hordy (Tauer 2006, 
233) . V  roce 1398 vpadl přes průsmyky afghánských hor do  severní Indie 
a 17 . prosince téhož roku vstoupil do Dillí . V březnu následujícího roku na-

280)  O velikosti a trvanlivosti Tamerlánovy legendy svědčí i následující epizoda . Tamerlánův 

hrob byl otevřen sovětským archeologem Michailem Gerasimovem 22 . června 1941, a to 

přes vážná varování Uzbeků, že tento čin způsobí velkou pohromu . Krátce poté se rozší-

řila zpráva o Hitlerově vpádu do Sovětského svazu . Opětovné uložení Tamerlánova těla 

(a ostatků jeho vnuka Ulugbega) s příslušnými muslimskými obřady do země koncem 

roku 1942 bylo spojováno s německou kapitulací u Stalingradu (Marozzi 2004, 32) . Ně-

kteří současní historici očividně Tamerlánově kouzlu nepodlehli . John Joseph Saun-

ders napsal v  roce 1971, že až do příchodu Adolfa Hitlera sloužil Tamerlán jako 

nejvýraznější příklad bezcitného a neproduktivního militarismu (cit . Marozzi 2004, 59) . 

Roku 1996 označil Leo de Hartog Tamerlána za provinčního sadistu (parochial sadist; 

Marozzi 2004, 59) . 

281)  Různí badatelé se neshodli na přesném datu Tamerlánova narození . Beatrice Forbes 

Manzová je přesvědčena, že zmíněný údaj byl vymyšlen a že vojevůdce byl ve skutečnosti 

o pět let starší (Marozzi 2004, 7) . 

282)  Na počátku sedmnáctého století byly objeveny údajné Tamerlánovy autobiografické spi-

sy Mulfuzat a Tuzukat, které učenec Abú Tálib al Husajní předložil v perském překladu 

v roce 1637 mughalskému vládci Šáhdžahánovi . V roce 1830 vyšly v Londýně v anglické 

verzi, kterou pořídil major Charles Stewart . Současní autoři však o jejich pravosti pochy-

bují (Marozzi 2004, 28) . 
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prosto zpustošenou zemi opustil (Dupuy a Dupuy, 1996, 410; Tauer 2006, 233) . 
Ti, kteří jeho invazi přežili, byli tak ožebračeni, že následujících padesát let 
používali místo zlatých a stříbrných pouze měděné mince (Bury 1923, 651) . 
O  dva roky později se Tamerlán zmocnil Bagdádu, Aleppa a  Damašku, kde 
údajně vedl hlubokomyslné rozhovory s arabským učencem Ibn Chaldúnem . 
Na pláních severovýchodně od Ankary porazil 28 . července 1402 v čele dvou 
set tisícové armády tureckého sultána Bayezita I . (Tauer 2006, 234) . 

Tato událost sice na čas zpomalila osmanský tlak na Evropu (Dar-
win 2007, 4), avšak obdobně jako v roce 1241 stála po více než sto padesáti 
letech na pomezí křesťanského světa neporazitelná asijská armáda . Tragický 
osud rytířů Řádu špitálu svatého Jana v Jeruzalémě, kteří hájili v roce 1402 
Smyrnu, poslední křesťanskou výspu v Asii, a jejichž useknuté hlavy použil 
Tamerlán jako projektily, nevěstil nic dobrého (Marozzi 2004, 7) . Západní 
panovníci – Zikmund Lucemburský v Uhrách a Německu, Jindřich VI . v An-
glii, Karel VI . ve  Francii nebo Jindřich III . Kastilský nedisponovali silou, 
která by dokázala čelit hrozící invazi . Od ponižující porážky u Nikopole up-
lynulo pouhých šest let . Evropa byla mnohem slabší než Asie . 

Naštěstí pro budoucnost Západu jevil Tamerlán větší zájem 
o pokoření dynastie Ming . Tamerlán zemřel 19 . ledna 1405 v Otaru poblíž 
Kašgaru během svého nejambicióznějšího tažení proti Číně (Tauer 2006, 
234) . Před vchod své hrobky v Samarkandu, zhotovené ze zeleného nefritu, 
umístil nápis: Šťastný je ten, kdo se zřekl světa dříve, než se svět zřekl jeho 
(Kapuściński 1995, 82) . 

Tamerlánova říše se záhy po jeho smrti rozplynula . Pouze v Trans-
oxanii vládli jeho syn a vnuk . V letech 1494 až 1500 dobyli uzbečtí Mongo-
lové, pod vedením Muhammada Šajbáního, Samarkand a Bucháru a svrhli 
dynastii Tímúrovců (Bury 1923, 651) .

Tamerlánův stín se silně vryl do  západní imaginace . Středověká 
Evropa vyrůstala z dětských geografických mýtů, přestávala se na okolní svět 
dívat prostřednictvím antických autorit, které již neuspokojovaly její 
zvědavost, a přechod od imaginární říše kněze Jana k reálnému Tamerláno-
vu impériu byl důležitým symptomem tohoto realističtějšího přístupu . V le-
tech 1403 až 1405 pobýval na jeho dvoře Ruy Gonzales de Clavijo, vyslanec 
Jindřicha III . Kastilského, z  jehož zápisků čerpal Západ většinu informací 
o novém pánu Asie . Eric Voegelin zdůraznil, že v době renesance soupeřil 
Tamerlán v západní představivosti svou slávou a leskem s Alexandrem Veli-
kým a Caesarem . Jeho činy ovlivnily dobové politické myšlení (Cooper 1999, 
247–285) . Obdiv, který k Tamerlánovi choval florentský historiograf Poggio 
Bracciolini, svědčil podle Voegelina o tom, že křesťanskou starost o duši začal 
nahrazovat zájem o dosažení nesmrtelnosti prostřednictvím pozemské slávy 
(Weatherford 1999, 255) . Machiavelli vystřídal Danta . 
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Širší veřejnost se s  Tamerlánovou postavou seznámila díky 
Marlowově slavné hře z roku 1587 (Marozzi 2004, 53–83) . Anglický drama-
tik děj politicky aktualizoval a proti alžbětinskému Tamerlánovi postavil 
tureckého Bayezita personifikujícího katolické Španělsko (Marozzi 2004, 
60) . Nicméně nebyla určitě náhoda, že západní autor alžbětinské éry 
dokázal svým géniem tak přesvědčivě zachytit osobnost středoasijského do-
byvatele, jehož určitě nezkarikoval, pouze snad zveličil . Evropa a Asie se tak 
setkaly na platformě nového porozumění a přístupu k politické a vojenské 
moci . Voegelin napsal, že s Čingischánem a Tamerlánem se Západ vymanil 
ze sevření své imperiální konečnosti do  otevřenosti světové scény, na  níž 
mocnější říše ohrožují existenci Evropy. Asie se opět stala determinantou 
významu dějin a  politiky (Cooper 1999, 256) . Západní expanzionismus 
a  konečná hegemonie nad světem by bez zmíněné transformace nebyly 
uskutečnitelné . 

Tamerlán nebyl pouze posledním z velkých vůdců vzešlých z asijs-
kých stepí, ale stal se i vzorem pro nový typ absolutistického vládce, který 
ještě po  staletích oslovoval představivost Východu a  Západu . Panovníka, 
jehož autorita vycházela z  fyzické síly a  ochoty dotýkat se meze lidských 
možností . Tamerlánovo hlavní město Samarkand, vyznačující se impozantní 
architekturou, bylo symbolem posledního ctižádostivého pokusu vládnout 
Eurasii z  jejího geografického středu . Polský novinář Ryszard Kapuściński 
zcela nedávno popsal tuto polozapomenutou metropoli, jejíž úloha v dějinách 
Eurasie nebyla doposud doceněna (1995, 80): 

Buchára je hnědá, má barvu hlíny vypálené sluncem. Samarkand je 
intenzivně modrý, je to barva nebe a  vody. Buchára je kupecká, 
hlučná, konkrétní a materiální, je to město zboží a trhů, je to velký 
sklad, pouštní přístav, břicho Asie. Samarkand je inspirativní, ab-
straktní, hrdý a krásný, je městem duchovního soustředění a refle-
xe, je melodií i obrazem, je obrácen ke hvězdám.

Úpadek Samarkandu znamenal, že od patnáctého století se mocenské cent-
rum Eurasie definitivně přesunulo na východní (Čína, Japonsko), západní 
(Evropa, Rusko) a jižní a jihozápadní okraj kontinentu (Osmanská říše, Per-
sie, Indie) . Tamerlán byl posledním dobyvatelem, který se pokusil zpochyb-
nit tradiční mocenské rozdělení Eurasie na „konfuciánský“ Dálný východ, 
„muslimský“ Blízký východ a „křesťanský“ Západ (Darwin 2007, 6) . Zmíněná 
transformace měla pro rozvoj rasové imaginace zásadní význam . Říše, je-
jichž území zabíralo Střední Asii, byly po tisíciletí vystaveny neustálým mig-
račním pohybům a etnickým přesunům . Z tohoto důvodu se místní obyvatel-
stvo nemohlo nikdy ztotožnit s takzvaně „čistým“ rasovým typem . 
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Pokud použijeme pro zmíněné středoasijské populace tradiční ná-
zev Turánci,283 pak můžeme v metaforické rovině postavit etnicky a antropo-
logicky heterogenní a tolerantní Turánce oproti exkluzivním Árijcům, pro-
duktu západní obrazotvornosti devatenáctého století, u kterých mocenská 
nadřazenost souvisela se specifickou fyziognomií . Průnik rasového koncep-
tu do politické ideologie byl v historické imaginaci Starého světa umožněn 
nadvládou Árijců nad Turánci, to znamená dominancí severozápadní Evro-
py nad Střední Asií . Za  druhé světové války se střetlo „árijské“ nacistické 
Německo s „turánským“ Sovětským svazem .

Na  prahu novověku byla bezpochyby nejvyspělejší a  nejsilnější 
mocností planety Čína . Ve  čtyřicátých letech patnáctého století vypuklo 
na území okupované Říše středu rozsáhlé lidové protimongolské povstání . 
Mongolové byli poraženi a v roce 1368 založil vůdce rebelů Ču Jüan-čang, 
původem prostý rolník, jako císař Chung-wu ambiciózní dynastii Ming, 
která přetrvala až do  roku 1644 a  převedla tak Čínu přes práh novověku 
(Fairbank 1998, 151) .

Čína bezpochyby disponovala hospodářským a  lidským poten-
ciálem a technologií, která by jí měla a mohla umožnit zaujmout v rámci ro-
dícího se světového systému ústřední postavení . Její zemědělská a průmyslová 
základna, infrastruktura, úroveň administrativy a vzdělání neměly ve světě 
obdoby . V  sedmnáctém století čínská prosperita kontrastovala se stagnu-
jící  Evropou rozvrácenou náboženskými válkami, v  osmnáctém století byla 
Čína francouzskými fyziokraty obdivovaným modelem agrární civilizace 
a ještě v polovině devatenáctého století psal francouzský spisovatel Arthur Go-
bineau o Číně jako o civilizaci, která loajalitou a sdílením společných hodnot 

283)  Název Turánci se objevuje jako označení jednoho ze starých íránských kmenů již v Aves-

tě . V rasově antropologickém smyslu jej použil v roce 1838 J . W . Clackson . Arthur Gobi-

neau však ve svém přehledu z let 1853 až 1855 zmíněný pojem neuvedl . Turanismus byl 

rovněž názvem nacionalistické ideologie na sklonku Osmanské říše odrážející turecké 

aspirace ovládnout (po vytlačení z Evropy) oblasti Kavkazu a Střední Asie . 
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svých příslušníků vysoce překonává Západ .284 Přesto Čína, která na počátku 
patnáctého století zámořské výpravy zahájila, této příležitosti nevyužila . 

V  roce 1433 zemřel portugalský král Jan I ., jehož syn Jindřich 
Mořeplavec řídil ze svého sídla v Sagresu v nesrovnatelně skromnějších pod-
mínkách malého chudého státu Pyrenejského poloostrova přípravy 
k velkému námořnímu dobrodružství . Určitě netušil, že vládci ve vzdálené 
říši, o jejíž existenci měl neurčité povědomí ze středověkých cestopisů, mu 
právě uvolnili cestu do Indického oceánu . 

Když roku 1382 padla poslední mongolská výspa Kchun-ming 
v provincii Jün-nan na hranicích dnešního Tibetu a Laosu, většina dospělých 
Mongolů byla pobita; chlapci byli vykastrováni a  zaměstnáni vesměs jako 
eunuši na císařském dvoře . Byl mezi nimi i jistý Ma Che, sloužící v domácno-
sti císařova syna Ču Tiho, kde získal nové jméno Čeng Che . Ačkoliv Chung-wu 
zvolil za nástupce svého vnuka Ču Jün-wena, Ču Ti, který se opíral o kliku 
eunuchů, dobyl 13 . července 1402 Nanking a usedl na trůn jako nový císař 
Jung-le . Ču Jün-wen zmizel a nebyl nikdy nalezen . Jung-le byl nucen čelit 
hrozbě Tamerlánovy invaze . To byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč se 
rozhodl přesunout hlavní město říše z Nankingu do Pekingu . Za ohromných 
nákladů nechal vystavět Zakázané město a vybudovat důmyslná opevnění . 
Peking, největší město světa, byl patnáctkrát rozsáhlejší než tehdejší Londýn 
a  měl padesátkrát více obyvatel . Jung-le nařídil rovněž opravit a  rozšířit 
čínskou zeď, která se nyní táhla tisíc čtyři sta kilometrů od Tichého oceánu 

284)  V Číně tedy bylo dosaženo vrcholu, pokud jde o hmotnou organisaci a my, majíce zřetel 

k  tomu, že rozličná plemena potřebují rozličné postupy, můžeme připustiti, že v  tomto 

směru Nebeská Říše docílila podstatně lepších a  hlavně nepřetržitějších, trvalejších 

výsledků, než státy moderní Evropy, pokud se na tomto poli politickém snaží (Gobineau 

1942, 345) . Arthuru Gobineauovi však tento ekonomický úspěch neimponoval: Je to po-

dívaná bez krásy a bez důstojnosti. Tento nesčetný dav je sice pokojný a poddaný, ale za to 

je ošizen o  všecky pocity a  požitky, jež nesouvisí přímo se hmotnou užitečností. Jeho 

náboženství jest snůškou praktik a zásad, jež hodně připomínají to, co ženevští moralisté 

a  jejich vychovatelské knížky s  oblibou doporučují jako nec plus ultra dobra: šetrnost, 

zdrženlivost, opatrnost, umění vždycky vydělávat a nikdy o nic nepřijít. Čínská zdvořilost 

je jen použitím těchto zásad. Jest takto spíše vynálezem formalistním, aby každého udržela 

na svém místě, než inspirací srdce (Gobineau 1942, 345) . Čínská administrativa dosáhla 

mimořádně vysoké úrovně: Státní správa čínská dospěla v  oboru hmotných zájmů 

k výsledkům, k jakým žádný národ, ať starověký nebo moderní nedospěl; lidové vyučování 

všude rozšiřované, blahobyt poddaných, úplná svoboda v dovoleném okruhu, velmi doko-

nalý vývoj průmyslový a  zemědělský, plodiny (potraviny, bavlna, keramické výrobky) 

za velmi levné ceny, s nimiž by těžko evropská výroba soutěžila. To jsou nepopiratelné výs-

ledky čínské soustavy, s nimiž se může pochlubiti (Gobineau 1942, 348) .
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k pohoří Tchien-šan . Velkorysá rekonstrukce Velkého kanálu spojujícího se-
ver země s jihem, Žlutou řeku s Jang-c’, dokončená v roce 1415, měla zabezpečit 
výživu obyvatelstva a prosperitu státu (Menzies 2004, 30–39) .

Čeng Che, Ču Tiův věrný služebník, se stal Nejvyšším eunuchem 
a byl záhy jmenován vrchním velitelem čínského loďstva . Loděnice v Lung-
t’iangu poblíž Nankingu měly na  přímý císařův rozkaz vybudovat flotilu, 
která by Číně zajistila pozici první námořní mocnosti světa . V letech 1403 až 
1419 bylo v Lung-t’iangu postaveno dva tisíce lodí (Fairbank 1998, 161) . Je 
pozoruhodné, že dva vizionáři oceánských plaveb, Jung-le a Jindřich Moře-
plavec, Číňan a Portugalec, byli téměř současníky . Čeng Che vykonal v letech 
1405 až 1433 celkem sedm plaveb do Indického oceánu, Arabského a Rudého 
moře a na pobřeží východní Afriky .285 Jeho flotila čítající stovky lodí, z nichž 
největší byly až 134 metrů dlouhé a 55 metrů široké, převážela téměř sedma-
dvacet tisíc mužů a neměla ve světě obdoby (Fairbank 1998, 161) . Tato síla 
měla vnutit světu globální „tributární systém“, v jehož rámci by cizí panovní-
ci platili Číně tribut výměnou za  obchodní privilegia a  ochranu (Menzies 
2004, 34–35) . Čeng Che dobyl v letech 1405 až 1407 Palembang na Sumatře 
a donutil malajské a indonéské státy odvádět čínskému císaři poplatek . V ná-
sledujících letech se Číňané zmocnili Cejlonu a zajatou královskou rodinu 
dopravili do Pekingu . Síť čínských klientů postupně zahrnovala všechny dů-
ležité státy v oblasti Indického oceánu . Během poslední plavby v letech 1431 
až 1433 obdržel Čeng Che poplatek od Mekky (Dupuy a Dupuy 1996, 462–
463) . Čeng Cheova flotila měla rovněž za úkol dopravit delegáty cizích států 
na velkolepé vyhlášení Pekingu hlavním městem Říše středu, k němuž došlo 
na čínský nový rok 2 . února 1421 . Výrazem univerzálních čínských aspirací, 
úsilí vybudovat skutečné světové impérium, bylo sestavení rozsáhlé encyklo-
pedie Jung-le ta-tien čítající čtyři tisíce svazků, na jejichž zpracování se podí-
lelo 2 180 učenců (Menzies 2004, 41–43) .

Jedině dynastie Ming by byla schopna zadržet pronikání 
Portugalců, Nizozemců a dalších evropských mocností do Indického oceánu, 
kteří podle Janet Abu-Lughodové porušili tradici tolerance, jež v tomto regio-
nu po  staletí vládla (Abu-Lughodová 1993, 87–88) . Na  Cejlonu například 
nechal Čeng Che, který byl sám muslim mongolského původu, vztyčit památ-
ník oslavující současně Buddhu, Alláha a  Višnua (Cook 2003, 95) . Kdyby 
za  čínskými expedicemi nestálo císařovo úsilí o  prestiž, ale ekonomický 
zájem poháněný konkurenčním bojem, jak tomu bylo později na  Západě, 
nikdo by Čeng Cheovi nebo jeho nástupcům nezabránil v plavbě do Nového 
světa, obeplutí mysu Dobré naděje a v „objevení Evropy“ . 

285) Obsáhlý popis Čeng Cheových plaveb, viz Louise Levathes (1994) .
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Čínské globální impérium, představující po  Čingischánově 
a Tamerlánově expanzi třetí pokus Asie zmocnit se na prahu novověku vlády 
nad světem, se rozplynulo záhy poté, co bylo s takovou okázalostí vyhlášeno . 
Řada provincií byla postižena hladomorem a  epidemiemi, 9 . května 1421 
zničil rozsáhlý požár větší část Zakázaného města . Jung-le rozpoutal paláco-
vé čistky . Vzpoura probíhající v  letech 1407 až 1428 připravila Říši středu 
o  Vietnam . Zklamaný a  rozčarovaný Jung-le zemřel během neúspěšného 
tažení proti mongolskému chánovi Arugtajovi 12 . srpna 1424 (Menzies 2004, 
55–56) . Jedním z  prvních činů jeho syna Ču Kao-č’, který nastoupil 
na uprázdněný trůn 7 . září 1424, bylo vydání císařského ediktu, ve kterém 
stálo (cit . Menzies 2004, 56): 

Všechny cesty lodí pokladů skončí. … Stavba a  opravy všech lodí po- 
kladů budiž okamžitě ukončeny. … Všechny přípravy na zahraniční ex-
pedice … musejí být zastaveny. … Všichni, kteří se zabývali přípravami 
a nákupy z výše uvedených důvodů, se musejí vrátit do metropole. 

Ču Kao-č’ byl přesvědčen, že odstranění chudoby lidu musí mít přednost 
před romantickým zámořským dobrodružstvím . Eunuchové, obchodníci, 
námořníci a vojáci byli hlavními oběťmi této rehabilitace paternalistické-
ho konfuciánského modelu . V letech 1431 až 1433 se stárnoucí Čeng Che 
naposledy plavil do vzdálené Mekky . Po jeho smrti v roce 1435 Říše středu 
ukončila svůj věk zámořských výprav, i když čínské námořnictvo zůstalo 
respektovanou silou v  jihovýchodní Asii a  Indickém oceánu až do osm-
náctého století . 

Lze říci, že Čeng Cheovy aspirace narazily na konfuciánský izola-
cionismus, hospodářské potíže a náklady na novou válku s Mongoly (Cook 
2003, 97–98; Fairbank 1998, 164–165) . Císařovy nákladné stavby zemi ekono-
micky vyčerpávaly a nad Čínou se opět vznášela mongolská hrozba . V roce 
1449 dokonce ojratský chán Esen porazil a  zajal čínského císaře a  oblehl 
hlavní město . Konfuciáni, ovládající vnitropolitický život, nebyli jakožto 
morální izolacionisté zámořské expanzi nakloněni . Připomínali tak trochu 
ministra francouzského krále Jindřicha IV . vévodu de Sully, který na počátku 
sedmnáctého století prohlásil, že území, jež jsou oddělena od mateřské země, 
přinášejí jen málo užitku . Na počátku šestnáctého století pronikali Španělé 
z předmostí v Karibiku do Střední a Jižní Ameriky, Fernando de Magellan se 
chystal obeplout planetu a Portugalci nezadržitelně mířili ze svých indických 
základen přes Malackou úžinu k  pobřeží Číny a  Japonska . V  téže době se 
čínské loďstvo, kdysi největší na světě, zmenšilo na desetinu (Cook 2003, 98) . 
V roce 1479 byly veškeré záznamy o Čeng Cheových zámořských plavbách 
zničeny (Fairbank 1998,162) . Na prahu západního expanzionismu se Čína 
uzavřela a odmítla vládnout oceánům . 
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1.13. Úsvit antropologického myšlení

Ačkoliv antropologie jako samostatná věda o lidské rozmanitosti a odlišnosti 
nevznikla v antice, neznamená to, že by tehdy neexistovaly úvahy, které by-
chom mohli označit jako antropologické . Starověkou vědu o člověku lze cha-
rakterizovat jako směs environmentalismu, Hippokratova učení, víry v dě-
dičnost získaných vlastností a  přesvědčení o  nadřazenosti autochtonie 
a „urozeného původu“ (Isaac 2006) . Všechny tyto dílčí teze měly v novověku – 
díky vysoké prestiži antické vzdělanosti – silný vliv na vývoj západního myš-
lení včetně rasové ideologie . 

Řekové a Římané byli přesvědčeni, že skupinové vlastnosti lidí jsou 
determinovány klimatickými vlivy, přičemž jejich argumentace se často pohy-
bovala na hraně rasového esencialismu (Hadas 1943,107) . Hippokratés z Kóu, 
pravděpodobně nejslavnější lékař starověku,286 jemuž je připisován spis O vz-
duchu, vodách a místech (Peri áerón, hydatón, topón),287 v tomto duchu uvedl: 

Co se nedostatku zápalu a odvahy týče, hlavní příčina, proč nejsou 
obyvatelé Asie tak bojechtiví jako Evropané a proč jsou jejich obyčeje 
změkčilejší, tkví v podnebí. To nemá žádné velké výkyvy ani směrem 
k horku, ani směrem k chladu a jednotlivá období se od sebe zvlášť 
neliší. Proto také (obyvatelé Asie) neznají ona náhlá hnutí mysli 
a silné změny tělesných pocitů, jež patrně zjitřují temperament a ve-
dou k  vášnivé nerozvážnosti. Rovnoměrnost podnebí je toho 
uchraňuje. To jsou tedy důvody, proč jsou dle mého mínění obyvate-
lé Asie slabší. A krom toho je to i uspořádáním věcí veřejných… (Asia-
té, kteří) nejsou ovládáni samovládci, ale žijí svobodně a sami své 
věci spravují … patří k nejudatnějším.”288

Flavius Vegetius Renatus se na začátku svého proslulého Nárysu vojenského 
umění zamýšlel, z jakých římských provincií nebo národů se mají odvádět 
nováčci do legií (1977, 414–415; I, 2): 

Je obecná pravda, že zbabělci i stateční se rodí všude. Přece však se 
najdou národy, které jsou ve válce lepší než druhé; také podnebí je 
faktorem, který silně ovlivňuje nejen sílu těla, ale i  sílu ducha … 
všechny národy, které sousedí se sluncem, a  jsou tedy vysušené 

286)  Narozen roku 460 před Kristem na ostrově v Kóu, zemřel v roce 377 před Kristem v La-

rise v Thesálii . 

287) Součást sbírky 58 spisů nazvaných Corpus Hippocraticum .

288) O vzduchu, vodách a místech, 16 .
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přílišným vedrem, jsou prý sice moudřejší, ale mají méně krve. Ne-
mají proto nutnou pevnost a sebevědomí pro boj zblízka; jsou si totiž 
vědomi toho, že mají málo krve, a bojí se zranění. Naproti tomu se-
verní národy, vzdálené od žáru slunce, jsou sice méně rozvážné, ale 
majíce nadbytek krve, jsou pro válku nejsmělejší. Noví vojáci se tedy 
mají vybírat z  mírnějších podnebních pásem, jejichž obyvatelům 
jednak dostatek krve přispívá k pohrdání zraněním a smrtí, jednak 
jim nechybí ani rozumnost, která udržuje správnou míru ve  vo-
jenském životě a nemálo prospívá i v samotném boji.

Hippokratés se pokusil překonat protiklad „přirozenost versus zákon“ ( fysis 
vs . nomos) prostřednictvím teze, že přirozené prostředí a společenské uspořá-
dání představují dva klíčové faktory utvářející individuální a kolektivní po-
vahu národů . Zdůraznil, že zákony (nomoi) nejsou pouhými svévolnými lid-
skými výtvory stojícími proti přirozenosti ( fysis), ale že vznikají na základě 
konkrétních přírodních, především klimatických podmínek: Tento sociální 
environmentalismus či geografický determinismus se stal charakteristickým 
antropologickým přesvědčením antiky a  teoretickým rámcem Poseidónio-
vých, Caesarových nebo Tacitových děl . 

Otázkou mnohosti zákonů (nomoi) se zabývali rovněž sofisté, kteří 
stavěli zákony jako lidské výtvory do protikladu vůči přírodě či přirozenosti 
( fysis) . Sofista Kalliklés tvrdil, že přirozený zákon ( fysis) stojí vždy výše než 
různé pomíjivé a pověrečné zvyky, obyčeje a předsudky různých národů (no-
moi) . Hérodotos se naopak domníval, že specifické zákony (nomoi), které jsou 
výrazem tradice určitého národa (ethnos), si zasluhují úctu a respekt (Budil 
2003, 48) . Nomoi představují základ každé společnosti a  jejich porušení je 
projevem zpupnosti – hybris (Hérodotos 2003, 181; III, 38): 

Kdyby totiž předložil někdo všem lidem všechny obyčeje a přikázal 
jim, aby z nich vybrali obyčeje nejkrásnější, tu by asi po zevrubné 
prohlídce každý zvolil obyčeje své. Každý národ takto pokládá své 
vlastní obyčeje za nejlepší ze všech. Není tedy pravděpodobné, že by 
si z  takových věcí mohl tropit smích někdo jiný než šílenec. Že tak 
smýšlejí o  svých obyčejích všichni lidé, je možno doložit mnohými 
důkazy. Jeden z nich je i  tento: Dáreios si dal za své vlády zavolat 
Řeky, kteří byli u jeho dvora, a ptal se jich, za jakou cenu by chtěli 
pojídat maso svých mrtvých otců; oni odpověděli, že by tak neučinili 
za žádnou cenu. Potom si dal Dáreios zavolat několik Indů z kmene 
Kalatiů, kteří své rodiče pojídají, a v přítomnosti Řeků, kteří pomocí 
tlumočníka rozuměli, o čem se mluví, se jich ptal, za jakou cenu by 
dovolili, aby jejich otcové po smrti byli spáleni. Oni vzkřikli velikým 
hlasem a vyzývali ho, aby se nerouhal. Tak tomu je s obyčeji (zde: 
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nomoi; znamená to ovšem též „zákony“) a myslím, že správně pravil 
v básni Pindaros, že zvyk (zde: nomos) je králem všech.

Aristoteles, nejvlivnější systematik starověku, byl přesvědčen, že lidské tělo 
představuje substanci, k níž konkrétní přírodní a klimatické podmínky při-
dávají akcident, který se projevuje v odlišném fyzickém vzezření, případně 
ve  specifických modech chování určité populace . Tento environmentalis-
mus, který byl pro antické myšlení typický, Aristoteles spojoval s politickým 
zřízením a národní povahou (1998, str . 261–262, 7, 7:23–38): 

Národové totiž, kteří bydlí v chladných končinách, a to v Evropě, jsou 
sice plni odvahy, ale rozumové schopnosti a  umělecké dovednosti 
mají již méně; proto snadněji udržují svou svobodu, jsou však nescho-
pni žíti v  obci a  ovládati sousedy. Asijští národové jsou rozumově 
a umělecky nadaní, ale bez vznětlivosti, proto žijí stále v poddanství 
a v porobě. Avšak hellénský rod, jak sídlí uprostřed těch končin, tak 
má účast v přednostech obou. Jest totiž i vznětlivý i rozumově nadaný; 
proto jest stále svoboden, nejdokonaleji vede správu obce a dovedl by 
vládnouti všem národům, kdyby byl sloučen v jednu obec. Tentýž roz-
díl však jest i  mezi hellénskými kmeny navzájem; jedni mají jed-
nostranné vlohy, v  druhých jsou obě uvedené schopnosti spojeny 
v šťastné směsi. Jest tedy zřejmo, že od přirozenosti musí býti rozumově 
nadaní a vznětliví ti, jež zákonodárce má bez obtíží vésti k ctnosti.

Klima však nepředstavovalo jediný faktor podmiňující lidskou povahu . 
Vzdělanci ve starověku a později jejich středověcí nástupci vycházeli z klasic-
ké aristotelské teze, že hmotný svět je tvořen látkou a formou, přičemž látka 
se neustále uskutečňuje prostřednictvím různých forem .289 Elementární for-
my jsou představovány čtyřmi živly, zemí, ohněm, vodou a vzduchem, které 
jsou přítomny v těle všech živých bytostí . Hippokratés a  jeho pokračovatel 
Galénos z  Pergamu založili svůj systém na  korespondenci mezi mikrokos-
mem lidského těla a makrokosmem přírody . Čtyřem živlům (vzduchu, vodě, 
ohni a zemi) a čtyřem primárním kvalitám (teplu, studenu, vlhku a suchu) 
odpovídaly podle jejich mínění čtyři hlavní šťávy (humor) lidského těla zahr-
nující krev (řec . haima, lat . sanguis), sliz (řec . flegma), žlutou žluč (řec . cholé) 
a černou žluč (řec . melaina cholé) . Jejich vzájemným míšením údajně vzniká 
výsledný temperament lidské osobnosti (lat . temperamentum) .290 Základní 
fyzické ustrojení lidí vyplývá z vlastností převládajícího živlu; flegmatické 

289)  Naturale corpus est ens mutabile materia formaque coagmetatum (cit . Tooley 1953, 66) .

290)  Viz Siraisi 1990, 97–114 .
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založení je jako voda studené a  vlhké, sangvinická povaha je jako vzduch 
horká a vlhká, cholerické založení je obdobně jako oheň horké a suché a me-
lancholické ustrojení je podobně jako země studené a suché . 

Toto antické učení převzali středověcí kronikáři a  encyklopedisté, 
kteří zdůrazňovali v duchu antického environmentalismu, že kolektivní povaha – 
temperament – národů je dána podnebnými vlivy a kvalitou půdy .291 Například 
Isidor ze Sevilly napsal, že zatímco Římané jsou z  klimatických příčin vážní, 
Řekové jsou lehkomyslní, Afričané prohnaní (versipelles) a Galové hrdí a divocí 
(Hudson 1996, 248) . Vilém z Malmesbury ve svém komentáři výzvy papeže Urba-
na II . k  zahájení křížové výpravy uvedl, že hlava katolické Církve zdůvodnila 
údajnou „zbabělost“ Saracénů a Turků nedostatkem krve v jejich žilách (sed minus 
habent sanguinis), který byl způsoben suchým klimatem, v němž se narodili (Co-
hen 2006, 33) . Arabský cestovatel Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí porovnával v první 
polovině desátého století intelektuální schopnosti Indů a Afričanů (1983, 73–74): 

Indové (se) odlišují svou inteligencí, politickým zřízením, moudrostí, 
nepodlomeným charakterem i čistotou pleti od ostatních černochů, 
jako jsou například Zandžové292 nebo Damdamové293 či jiné jejich ra-
sy.294 Galénos (Džalínus) uvádí deset charakteristických znaků 
černochů, které se u  jiných ras nevyskytují: vlasy rostoucí 
v chomáčcích, slabě vyvinuté obočí, rozšířené nozdry, tlusté rty, ostré 
zuby, zápach kůže, černou pleť, protáhlé končetiny, dlouhé pohlaví 
a velkou nezkrotnost. Tuto vlastnost u černochů Galénos vysvětluje 
nedostatečným uspořádáním jejich mozků, jež oslabuje jejich inteli-
genci. … Al-Kindí295 píše v jednom ze svých pojednání o vlivu nebes-
kých těles na tento svět: ‘Vše, co Bůh stvořil, je vzájemně příčinně spo-
jeno; příčina působí na objekt takovým vlivem, který z něho opět činí 
příčinu, ale tento objekt již nemůže působit na  svou příčinu nebo 
na svého agenta. Protože duše je příčinou a nikoliv důsledkem sfér, 
sféra nemůže zpětně působit na duši. Nicméně patří k podstatě duše, 
že následuje temperament těla tak dlouho, dokud nenarazí 
na nějakou překážku. Tak tomu je také u Zandžů: jejich země je velice 
horká a nebeská tělesa zde působí tak, že přitahují vlhkost do horních 

291)  Vývoj environmentalistických teorií národní povahy ve středověku a raném novověku, 

viz Glacken 1967, 254–287, 451–456; Hodgen 1964, 49–77 .

292)  Bantuské národy východního pobřeží Afriky .

293)  Obecné arabské označení pro černé Afričany podezírané z kanibalismu .

294)  Původní arabský význam pojmu „rasa“ v překladu Ivana Hrbka neodpovídal novověké-

mu západnímu vymezení . 

295)  Abú Júsuf Jakúb (803–872), známý jako „Arabský filosof“, Failasúf al-’arab .
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částí těla. Proto mají černoši vyvalené oči, svislé rty, ploché a velké 
nosy a velké hlavy, neboť vlhkost neustále stoupá do vyšších částí je-
jich těl. Tím mozek ztrácí humorální rovnováhu a duše na něj nemůže 
dokonale působit, čímž se pokazí temperament a rozumnost mizí.

Středověcí autoři byli přibližně od  třináctého století především pod vlivem 
aristotelismu konfrontováni s problematikou vztahu mezi sociálním a biolo-
gickým determinismem . Roger Bacon, který byl inspirován Aristotelovými 
spisy, napsal, že lidské schopnosti a zvyky zahrnující morální zákony, vzdělá-
ní, jazykové projevy, řemesla a vědy, to znamená ona sféra lidské aktivity, již 
dnes označujeme jako „kulturu“, závisí na lidském tělesném ustrojení . Veškerá 
nevědomá spontánní aktivita vyplývá z organických impulzů uvnitř lidského 
těla, a je proto podmíněna fyzickým založením organizmu (Tooley 1953, 74) . 
Jak poznamenal Vilém z Auvergne, zvířata následují z nutnosti a s absolutní 
poslušností podněty svého těla .296 Rovněž intelektuální pochody člověka a čin-
nost rozumové duše je ale nepřímo ovlivněna temperamentem a kvalitou těla, 
jež obývá . Tomáš Akvinský tuto skutečnost vysvětloval tím, že předmětem 
myšlení jsou fantazmata neboli smyslové druhy abstrahované z mnohosti pri-
márních smyslových vjemů .297 Přesnost smyslové zkušenosti, od níž se odvíjí 
kognitivní aktivita, je dána celkovou fyzickou konstitucí; smyslové vjemy pod-
le Tomáše Akvinského přenáší v mozku krev a zvýšení její teploty a hustoty má 
negativní dopad na rozumové zpracování vjemů . Naopak řidší krev zbystřuje 
smysly a povzbuzuje intelektuální činorodost . Horkokrevní jedinci obývající 
severské země jsou energičtí (animositas), fyzicky silní, asertivní, ctižádostiví, 
netrpěliví a  skvělí bojovníci, kteří se nebojí prolévání krve, jíž mají nazbyt . 
Jejich slabinou je pomalost v myšlení . Jižané jsou intelektuálně mnohem vý-
konnější a vynikají přesným a bohatým spekulativním myšlením (subtilitas), 
rozvíjejí vědy, včetně okultních, náročná řemesla, teologii a mysticismus . Je-
jich řídká krev je činí bázlivými, zároveň však mstivými, rafinovanými a kru-
tými . V některých případech přecházejí jejich sklony k melancholismu a v dů-
sledku příliš živé imaginace v šílenství (Tooley, 1953, 74–75) .

Gerald z  Walesu (Gerald de Barri, Giraldus Cambrensis) vyjádřil 
ve dvanáctém století svoji animozitu vůči Východu popisem podnebí, které 
se obrací proti člověku (1998, 56–59): 

296)  De Universo, I, xlvi; viz Tooley 1953, 74 . Vincent z Beauvais napsal, že vegetativní a sensi-

tivní duše (to znamená principy růstu a smyslového vnímání) představují obligata mate-

riae (vazby hmoty) (Speculum naturale, III, xlvi; Tooley 1953, 74) .

297) In Libris Politicorum, V, vii (cit . Tooley 1953, 74) .
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Co srovnatelného s … přednostmi Západu může nabídnout Východ? Má 
sice díky bourci hedvábí nejrůznějších barev, má vzácné kovy, zářivé 
drahé kameny a vonná koření, ale co je to ve srovnání se ztrátou zdraví 
a života, když vás stále zvenku i zevnitř obklopuje nepřátelský vzduch. 
… Poklady Východu jsou tedy jedovaté a  otrávené. My s  naší zlatou 
střední cestou, kde je všeho skromný dostatek, směle vyvažujeme 
všechnu nádheru Východu pouhou mírností našeho klimatu. Ó, jaký je 
to boží dar, jenž na zemi nenalézá srovnání! Jakou nedocenitelnou mi-
lost prokázal Bůh lidem, aniž si toho byli vědomi! Klidně spíme pod 
širým nebem nebo na holém mramoru. Nebojíme se ani horkého, ani 
mrazivého, ani morového větru. A  máme jistotu, že vzduch okolo nás 
i v nás je prospěšný našemu zdraví. … Nikdy žádné zemětřesení, hromo-
bití uslyšíš sotva jednou do roka. Hrom tu neděsí, blesk nebije. Žádná 
lavina tě nezasype, žádné zemětřesení tě nepohltí, lev tě nepřepadne, 
pardál neroztrhá, medvěd nesežere, tygr nepozře. … Pramen jedu vyvřel 
na Východě. Čím víc se odtud vzdaluje, tím víc ztrácí svou účinnost. Když 
pak urazí tak veliké vzdálenosti a ztratí tím mnoho ze své síly, konečně 
se dostane do nejzápadnějších končin a jeho moc zcela vyvane.

Řada badatelů se přiklonila k názoru, který ve svém stručném přehledu 
dějin rasového myšlení vyjádřil George M . Fredrickson (2003, 27): 
V myšlenkách Řeků, Římanů ani prvních křesťanů neexistoval pojem, jenž 
by byl skutečným ekvivalentem pojmu rasa . Frank Snowden zdůraznil, že 
navzdory značnému úsilí nenalezl v antickém světě žádný důkaz o tom, že 
by tmavá barva pleti298 sloužila jako předpoklad pro nepřátelské rozlišování 

298)  Jaké máme doklady o přítomnosti takzvaných představitelů černé rasy v antickém Středo-

moří? Ponechme nyní stranou provokativní teze Martina Bernala a dalších afrocentristů 

zdůrazňujících zásadní či dokonce rozhodující podíl Afričanů na zrodu západní civilizace . 

Navzdory některým podnětným tezím přicházejícím ze zmíněných kruhů, nejde často 

o nic jiného než o pokroucený zrcadlový odraz rasistických vizí autorů devatenáctého sto-

letí, kteří si nedokázali představit vznik jakékoliv civilizace bez zakladatelského podnětu 

příslušníků bílé rasy . Bezpochyby bylo možné vidět na tržištích a veřejných prostranstvích 

Periklových Athén nebo Augustova Říma (o ptolemaiovské Alexandrii nebo seleukovské 

Antiochii ani nemluvě) lidi afrického původu, a jejich majitelé se navíc těšili vysoké presti-

ži . Průkopníkem studia zapojení obyvatel subsaharské Afriky do života starověké společ-

nosti byl především G . H . Beardsley, autor pojednání Černoch v řecké a římské civilizaci: 

Studie o etiopském typu (The Negro in Greek and Roman Civilization: A Study of the Ethiopi-

an Type) z roku 1929, který se však soustředil zejména na sféru umění (Snowden 1948, 31) . 

Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí zmínil arabský spis O  přednostech černochů a  jejich boji 

s bělochy, jehož autorem byl v devátém století ‘Amr ibn Bahr al-Džáhiz (1983, 74) . 
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lidí (Fredrickson 2003, 27) . Obdobně Ivan Hannaford, jenž se v  knize 
Rasa, dějiny ideje na Západě (Race, the History of an Idea in the West, 1996) 
podrobně zabýval politickými důsledky zrodu a šíření rasové ideologie, 
zdůraznil výlučnost řecké politické zkušenosti . Podle Hannaforda se Ře-
kové (a po nich Římané) dokázali odpoutat od tradičních starověkých teo-
kratických a byrokratických systémů . Díky svému géniu ustavili politiku 
jako autonomní lidskou aktivitu vymaňující se z přírodního řádu, který 
determinuje ostatní živočichy . Pro realizaci plnohodnotného politického 
života založili veřejný prostor (agora), ve kterém docházelo ke slovnímu 
soupeření (logomaché) a následnému dosahování konsensu (Hannaford 
1996, 10–11) . 

Není důležité, do jaké míry byl „řecký experiment“ úspěšný a zda 
byl opravdu hlavní inspirací pro formování moderního liberálního a demo-
kratického politického systému . V  intelektuálních dějinách Západu se po-
prvé objevil pojem populus (lid) představující lidské společenství založené 
společnou vůlí podílet se aktivně na politické správě věcí veřejných . Tento 
politický voluntarismus byl v rozporu se zakotvením člověka v přírodním 
řádu, které bylo typické pro pozdější rasové chápání lidské existence a  jež 
v romantismu vyústilo do konceptu Volk (pokrevního souručenství) . Řeckým 
záměrem bylo vnímat jedince jako účastníka veřejné diskuze, a  nikoliv 
na základě jeho původu či vzezření .299

Hannafordovo pojetí veřejného prostoru, které vrhá jedince do os-
vobozující sféry politické aktivity, se vyznačuje jistou mírou utopismu . Je to 
dobrá (a  bezpochyby ušlechtilá) politická věda, ale špatná antropologie . 
Podceňuje potřebu člověka podílet se na reprodukci kosmologických systémů, 
které dávají jeho životu význam zasazením do širšího smysluplného řádu . 
Veřejný prostor může uspokojit lidskou touhu po uznání a promyšlené pro-
cedury usměrní naše myšlenky, emoce a  činy, ale nestačí nasytit potřebu 
imaginace a symbolické hry . Již zmíněný antropolog René Girard je autorem 
výkladu vzniku společnosti jako překonání vzájemné rivality prostřednictvím 
rituální oběti, jejíž pravá povaha je skryta pod sedimenty tradice . Popřít ten-
to základní princip soužití mezi lidmi znamená upnout se k liminálnímu 
(zásvětnímu) útočišti bez znalosti skutečné povahy sociální struktury, ve kte-
ré musíme žít . Konzervativní nedůvěra k modernitě, kterou pociťovali mno-
zí autoři, vyplývá právě z vědomí toho, že populus bez zohlednění lokální 

299)  Klimatické a etnické podmínky Středomoří pravděpodobně neumožňovaly místním sta-

rověkým populacím, včetně Řeků a Římanů, aby při klasifikaci lidí přikládali větší vý-

znam rozdílům v pigmentaci (Halsall 2007, 43–44) . 
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tradice a lidské přirozenosti je nebezpečnou iluzí, jež nedokáže zabezpečit 
sociální soudržnost .300

300)  Například italský myslitel Giambattista Vico, který působil v prvních desetiletích osm-

náctého století v habsburské Neapoli, se domníval, že „lidský věk“, závěrečné údobí dě-

jin, kdy se prosadí rovnost před zákonem, uměřenost, rozum a smysl pro občanskou 

povinnost, není z  dlouhodobého hlediska udržitelný: Zrodila se nepravá výřečnost, 

připravená stejně obhajovat opačná stanoviska, stalo se, že výřečnost byla zneužívána 

(jako tribuny lidu v Římě) a občané se již nespokojovali s tím, aby na základě svého bo-

hatství zjednávali řád, ale chtěli z  něho vytěžit moc. A  jako divoké jižní větry rozbouří 

moře, tak vzbouřili občanskými válkami své republiky a  uvedli je v  úplný nepořádek, 

a tak z plné svobody jim dali upadnout v plnou tyranii (která je nejhorší z vlád), totiž v an-

archii čili bezuzdnou svobodu nevázaných národů (1991, 440) . Pro vyřešení této krize se 

nabízejí tři možné cesty: K  nápravě tak velkého neštěstí měst prozřetelnost používá 

v  řádu lidských věcí občanských jednoho z  těchto tří velkých prostředků. … Především 

zařídí, že se uvnitř národů najde někdo, kdo se jako Augustus pozvedne a  utvrdí jako 

monarcha, který – jelikož všechny řády a zákony vynalezené pro svobodu již nemají dosti 

sil ji ovládat a držet na uzdě – bude mít všechny řády a zákony ve své moci spolu se silnou 

zbraní. … Pakliže prozřetelnost nenalezne uvnitř národů takový prostředek nápravy, hle-

dá je venku. A jelikož se národy takto zvrhlé staly již předtím otroky povahou svých be-

zuzdných vášní (přepychu, přejemnělosti, lakoty, závisti, pýchy a nádhery), a radovánka-

mi svého bezuzdného života upadají do všech neřestí, jež jsou vlastní nejhorším otrokům 

(jsou lživí, lstiví, pomlouvační, zlodějští, zbabělí a pokrytečtí), stávají se podle přirozeného 

práva národů, které se rodí z  takové jejich přirozenosti, otroky a  upadnou v  područí 

národů lepších, které jich dobudou zbraněmi, a ty je uchovají jako poddané provincie. 

V tom se zračí dvě velká světla přirozeného řádu, za prvé, že kdo není schopen vládnout si 

sám, musí se nechat ovládat jiným, který toho schopen je, a za druhé, že světem vládnou 

vždy ti, kdo jsou od přirozenosti lepší. Upadnou-li však národy v takové krajní zlo, že se 

ani uvnitř neshodnou na domorodém monarchovi, ani nepřipadnou lepším národům, 

které je dobudou a uchovají zvenčí, pak prozřetelnost v tomto případě krajního neštěstí 

použije i  sama krajního prostředku. Protože takové národy na způsob zvěře si navykly 

nemyslit na nic než každý jen na svůj vlastní prospěch a ve své krajní změkčilosti, nebo 

lépe řečeno ve své pýše, jsou jako zvěř, která rozmrzelá kvůli pouhému chlupu se rozhněvá 

a rozzuří, a tak přes svou hojnost a tělesnou početnost žijí jako nelidské bestie v úplné 

osamělosti myslí a vůlí, nemohouce se ani sotva dva shodnout, když každý z obou sleduje 

svou osobní libost nebo vrtoch. Tak v  průběhu dlouhých barbarských staletí zrezaví 

ve zvrhlé zchytralosti zlovolných myslí, jež z nich učiní skrze barbarství reflexe zvěř mno-

hem nelidštější, než jakou byli za barbarství smyslů (1991, 440–441) . Finálním řešením 

stavu reflexivní zlovůle je návrat k poetické pravdě mýtu dětského věku: Tak se k nim 

navrátí zbožnost, víra, pravda, které jsou přirozenými základy spravedlnosti a  jsou 

půvabem a ozdobou věčného božského řádu (1991, 441–442) .
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Michael Halberstam zdůraznil, že moderní liberalismus na jedné 
straně přesvědčil jedince, aby se aktivně účastnil politického života, na druhé 
straně ale prakticky rezignoval na úkol vytvořit filosofii nebo ideologii, která 
by byla přesvědčivou a  sjednocující sociální silou . Nesnáze neutopické li-
berální politiky zesílily v  okamžiku, kdy uskutečnila svůj emancipační 
záměr, úspěšně vyvrátila tradiční struktury a  významy a  veškerou 
zodpovědnost za utváření svých životů svěřila do rukou samotným emanci-
povaným členům společnosti . To, co liberalismus nabízel na místo svržených 
norem a  hodnot, byl pouze nekončící skepticismus o  objektivní platnosti 
a závaznosti hodnot . Imaginace totalitarismu byla reakcí na úzkost sociální 
existence moderní doby a  nejednoznačnost sociálního kosmu, snažila se 
překonat fragmentarizaci společnosti a  znovu umožnit jedinci zaujmout 
smysluplné místo v řádu věcí . „Nesnesitelná lehkost bytí“ modernity vyzýva-
la k příchodu mýtu, nového boha a sakralizaci politické struktury . K tomu, 
abychom pochopili totalitarismus, se musíme pohybovat ve snech a fikcích, 
které prostupují sociální život a  jež mohou nabýt neobyčejně destruktivní 
povahy . Totalitarismus je nesen silnou a  sugestivní politickou imaginací, 
která je výrazem krize spojené s nástupem moderní společnosti . Moderní 
společnost či Fukuyamovo „liberálně kapitalistické bezčasí“ postrádalo sílu 
imaginace sloužící jako přesvědčivý politický symbolismus, a do této prázd-
noty pronikala Marxova eschatologie třídního boje, Sorelova vize mýtu ge-
nerální stávky, fašistická idea korporativního státu nebo nacistická ideolo-
gie rasové revoluce .301

301)  Joseph Joubert tvrdil, že iluze je integrální součástí reality . Historické příklady nacis-

mu, fašismu a komunismu ukázaly destruktivní sílu ideologických hnutí zrozených 

z čiré imaginace mimo každodenní zkoušky konsenzuální politické reality a zaměře-

ných na přetvoření společnosti ve jménu utopického snového vzoru . Hannah Arendtová 

a Eric Voegelin shodně zdůraznili, že totalitní systémy jsou odkázány na fikce . Nezamě-

řují se na skutečnost, ale na vysněný řád, který samy vynalezly . Podle Arendtové se tota-

litní hnutí vyznačují neomylnou jistotou, s níž si z existujících ideologií vybírají elemen-

ty, které se hodí pro etablování zcela fiktivního světa proti jakékoli skutečnosti (Arendtová 

1996, 572) . Totalitní imaginace může nabýt podoby „noční můry“ (nightmare), jak ozna-

čil totalitarismus americký velvyslanec v Sovětském svazu George Kennan, který tvrdil, 

že fiktivní a symbolické obrazy vytvořené spisovateli typu Orwella, Kafky nebo Koestlera 

reprezentují totalitarismus adekvátněji než samotný sovětský nebo nacistický systém 

(Gleason 1995, 240) . Robert Tucker navrhoval nahradit pojem „totalitarismus“ termínem 

„stát noční můry“, nightmare state (1983, 90) . Klíč k pochopení moderního totalitarismu 

bychom proto neměli hledat v tradičním despotismu hypertrofovaném prostřednictvím 

moderní technologie, ale například v úvahách Irvinga Babbitta (2003) nebo Lee Harrise 

(2004) o úloze politické imaginace .
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Intelektuální a symbolický systém, zahrnující etnickou identitu 
a další představy související s národními dějinami, údělem a posláním, je 
součástí každého kolektivně sdíleného politického systému . Politický život 
se odehrává nejen jako procedura, ale rovněž jako symbolická hra 
emocionálně spojující účastníky . To platilo ve starověkých řeckých státech 
i moderních demokraciích . Rasová ideologie vznikla jako jeden z projevů 
vytváření symbolického prostoru obklopujícího politickou existenci 
člověka, přičemž její kořeny můžeme nalézt již v antice . Řekové, Římané či 
jiné starověké národy pojem rasy neznali, nicméně disponovali koncepty 
a tezemi, bez kterých by byl zrod novověkého rasismu prakticky vyloučen, 
přičemž rasová ideologie vznikla v důsledku specifické novověké recepce 
antické intelektuální a literární tradice .

K významnému zlomu v řeckém myšlení došlo v průběhu řecko-
perských válek, kdy prvotní úzkost z vnějšího ohrožení vystřídal pocit kul-
turní nadřazenosti a výlučnosti . Původní „homérské“ okouzlení z rozmani-
tosti přežívalo pouze u některých autorů a prodělalo renesanci v helénistické 
době (Hadas 1943, 107; 1950, 131) . Inspirativní úlohu bezpochyby sehrál 
perský imperiální „multikulturalismus“ . Například Hérodotos, kterého John 
Linton Myres označil za  „otce antropologie“(Budil 2003, 50), si díky svým 
cestám po  Egyptě, Babylónii a  Skythii uvědomoval značnou proměnlivost 
lidských zvyků, norem a hodnot . Právě tento autor prokázal značnou míru 
smířlivosti a empatie při líčení vzniku řecko-perské animozity . 

Když Hérodotos vysvětloval příčiny řecko-perských válek, uvedl 
doslova (2003, 23–24; I, 1,2,3,4,5): 

Perští dějepisci tvrdí, že příčinu k rozbrojům zavdali Foiničané. Když 
prý totiž přišli od takzvaného Rudého moře k našemu moři a usídlili 
se na  tom území, kde bydlí i  nyní, začali ihned podnikat daleké 
námořní cesty. Rozváželi egyptské a  asyrské zboží a  mimo jiné prý 
přišli také do Argu. Argos tehdy v zemi nyní nazývané Řeckem vynikal 
nade všechna města. Když tedy Foiničané přišli do  řečeného Argu, 
vyložili své zboží na prodej. Pátý nebo šestý den po příjezdu měli již 
skoro všechno vyprodáno, a tu prý přišlo na pobřeží mnoho žen a mezi 
nimi i královská dcera. Jmenovala se, jak uvádějí Řekové, Íó, dcera 
Inachova. Ženy se zastavily u lodní zádi, aby nakupovaly zboží, které 
se jim líbilo, avšak Foiničané se domluvili a přepadli je. Většině žen se 
prý podařilo utéci, avšak Íó byla spolu s  několika jinými chycena. 
Foiničané prý ji uvrhli do  lodi a  odpluli do  Egypta. Tak se podle 
Peršanů (ale nikoli podle Řeků) dostala Íó do Egypta a tato událost se 
stala začátkem vzájemných příkoří. Po této události prý někteří z Řeků 
(jména Peršané uvést nedovedou) přišli do Týru ve Foinikii a unesli 
královskou dceru Európu. Byli to asi Kréťané. Tak prý se Foiničanům 
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dostalo oplátky za půjčku. Potom prý se Řekové provinili další křivdou. 
Vypravili se s válečnou lodí do Asie v zemi Kolchidské a k řece Fásis, 
a když tam pořídili ostatní, kvůli čemu se vypravili, uloupili královsk-
ou dceru Médeiu. Kolchidský král prý pak poslal do Řecka hlasatele, 
aby žádal o zadostiučinění za únos a o vrácení dcery. Řekové prý však 
odpověděli, že Asiaté jim také nedali zadostiučinění za únos argejské 
Íó, že tedy ani oni ničeho neposkytnou. Ve druhé generaci po těchto 
událostech, když o nich uslyšel, chtěl Alexandros, syn Priamův, získat 
manželku z Řecka únosem, jak vypravují Peršané. Předem věděl, že 
za ni neposkytne náhradu, neboť ani Řekové ji neposkytli. Unesl tedy 
Helenu a Řekové se rozhodli poslat nejdříve posly se žádostí, aby Hele-
nu vrátil a  dal pokutu za  únos. Proti jejich výčitkám však Trójané 
poukazovali na  únos Médein, za  který Řekové náhradu nedali 
a Médeiu na požádání také nevydali, a nyní prý chtějí dostat náhra-
du od jiných. Až do těch časů šlo jenom o vzájemné únosy, od té doby 
však se Řekové velice provinili, neboť začali s válečnými výpravami 
do  Asie ještě dříve než Asiaté do  Evropy. Únosy žen prý považují 
Peršané za činy lidí nespravedlivých a chtít se mstít za únosy za neroz-
um; moudří lidé se o unesené ženy nestarají, neboť je prý jasné, že by 
k jejich únosu nedošlo, kdyby samy nechtěly. Oni sami, říkají Peršané, 
se vůbec nestarali o ženy, které byly uneseny z Asie. Řekové prý však 
pro jednu ženu z Lakedaimonu sebrali velikou výpravu a po příchodu 
do  Asie vyvrátili moc Priamovu. Od  té doby prý vždycky považují 
řecký živel za sobě nepřátelský. Na Asii totiž a na barbarské národy, 
které ji obývají, činí si nárok Peršané, kdežto Evropu a území řecká 
považují za cizinu. Tak prý se to událo podle Peršanů a v dobytí Tróje 
shledávají počátek svého nepřátelství vůči Řecku.

Jak zaznamenal Díogenés Laertios, na rozdíl od Platónova a Aristotelova na-
cionalismu kyničtí filosofové dospěli ke svébytnému kosmopolitismu (1995, 
245; VI, 72) . Mnohem později označovali stoikové vybudování jednotného 
lidstva za civilizační poslání římského impéria (Hadas 1943, 110) . Hérodoto-
va umírněnost nápadně kontrastovala s  Vergiliovým poetickým popisem 
„střetu mezi Západem a Východem“ v námořní bitvě u Actia, ve které jsou 
společně s  egyptským loďstvem poražena i  „příšerná orientální“ božstva 
(1970, 260–261; VIII, 675–708, překlad Otmar Vaňorný):

Kovem pobité loďstvo je uprostřed: aktijskou bitvu
viděti je; zříš Leukátský mys, kol kterého bouří 
k zápasu hotové loďstvo a zlatem se peřeje lesknou.
Zde je Augustus Caesar a Italy do boje vede,
s ním národ i senát i penáti, velcí ti bozi.
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….
Tamto zas Antonius jde s barbary přerůzných zbraní,
nad kmeny východními i nad rudým pobřežím vítěz,
Aegypt a východní vojska si přivádí, daleké Baktry,
také – jaká to mrzkost! – s ním přichází aegyptská žena.
….
Královna uprostřed nich svou řehtačkou svolává šiky,
nevidouc dvojici hadů, jež odzadu za ní se plíží.
Ohavy kdejakých bohů a štěkavec Anúbis zvláště
Neptunu, Venuši vstříc, též Minervě napřáhnou zbraně.
Avšak ve středu bitvy je z ocele tepaný Mavors,
který tam řádí strašně, a ze vzduchu Lítice zuří.
Rozbroj, rozkoše pln tam chodí s roztrhlým rouchem,
za ním Bellona kráčí a krvavé důtky si nese.
Apollo, aktijský bůh, to vidí, své lučiště napne
shora – a veškerý Aegypt a Indie, zděšené hrůzou,
veškerý arabský národ i sabský uprchly rázem.

Neexistenci explicitního rasového pojmosloví si Řekové a  Římané kom-
penzovali zavedením konceptů dědičnosti získaných vlastností, autochto-
nie a „urozeného“ původu (genealogie), které měly později klíčový význam 
pro formování novodobého rasového myšlení . Představovaly substrát mo-
derního rasismu, ke  kterému civilizace bez obdobného intelektuálního 
odkazu nedospěly . 

Vlastnosti, které lidé získali díky vlivům podnebí, byly podle an-
tických autorů dědičné . Plinius Starší v tomto smyslu uvedl (1974, 37; II, 78):

 
S  kosmickými příčinami souvisí různé zjevy, jako vzhled Aithiopů 
bydlících blízko palčivým paprskům denní hvězdy; rodí se tmaví 
a podobají se opáleným, vlasy a vousy mají kudrnaté. A na opačném 
konci se rodí lidé s pletí sněhově bílou a plavými vlasy, drsní však 
a houževnatí pro nepřízeň počasí; jsou těkavé mysli a nadání, jako 
by jim pohyblivost dolních končetin vstoupila do  hlavy, což je 
způsobeno jejich tělesnou šťávou, jež stoupá vzhůru jako pára. 
Na jedné straně se najdou divé šelmy, na druhé nejrůznější tvary 
živočichů a opeřenců; vysoké štíhlé postavy jsou na obou stranách, 
tu pro žár ohně, tu pro vyživující vlhkost. V mírném pásmu naproti 
tomu jsou kontrasty vyrovnány a  lidé ve  všem výkonní, mají těla 
středního vzrůstu a zdravé barvy, mírný způsob života, čilé smysly, 
aktivní nadání pro ovládnutí přírody; ti založili říše, jaké nikdy ne-
mohli založit okrajoví národové, přičemž ani nikdy nebyli ovládáni, 
kdežto ony kmeny pro tísnivou moc přírody zůstaly osamělé. 
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Hérodotos vysvětloval údajný fyzický rozdíl mezi Peršany a Egypťany kultur-
ním zvykem, který má dědičné následky (2003, 170; III, 12): 

Lebky Peršanů jsou tak tenké, že je člověk prorazí, hodí-li po nich jen 
jediným kaménkem, kdežto lebky Egypťanů jsou zase tak silné, že je 
sotva lze kamenem rozbít. Příčinou toho prý je – a tomu jsem snadno 
uvěřil –, že si Egypťané od dětských let hlavy stříhají a kost vlivem 
slunce sílí. Proto také neplešatí. Mezi Egypťany člověk spatří nejméně 
plešatých ze všech lidí na  světě. Z  té příčiny tedy mají lebky silné. 
Peršané mají lebky tenké, protože od počátku svého života žijí ve stí-
nu a nosí plstěné klobouky.

1.14. Idea etnické degenerace a autochtonie ve starověku

Když konzul Gnaeus Manlius bojoval ve druhém století před Kristem s malo-
asijskými Galy, promluvil takto před shromážděnými legionáři (Titus Livius 
1976, 330–331; XXXVIII, 17): 

Vojáci! Není mi neznámo, že Galové jsou pověstní válečnou slávou 
nejvíc ze všech kmenů obývajících Asii. Tento divoký národ zaujal 
své místo mezi lidmi povahově nejmírnějšími, když se protloukl vál-
kami téměř přes celý svět. Ty jejich vytáhlé postavy, splývavé zrzavé 
vlasy, ty jejich neforemné štíty a náramně dlouhé meče! Navíc ještě 
jejich hulákání, když se pouštějí do  boje, to jejich vytí, dupání 
do země, hrůzostrašné řinčení zbraněmi, jak jimi mlátí do štítů pod-
le nějakého zvyku svých předků – to všechno, co je schválně nastro-
jeno, aby nahánělo strach! Ale ať se bojí ti, kteří na něco podobného 
nejsou zvyklí, takoví Řekové nebo Frygové či Kárové. Římané už 
tenhle galský válečný rámus a předstírání znají! …. Vyzkoušeli jsme 
jejich hordy nejenom vlastními legiemi, ale i v souboji muže proti 
muži, a tu nám Titus Manlius a Marcus Valerius poskytli důkaz, jak 
znamenitě dovede římská rozvážná statečnost zdolat galskou 
zběsilost! Dokonce pouhý jednotlivec, Marcus Manlius, srazil Galy, 
když v šiku stoupali na Capitolium. Ale to měli naši předkové ještě 
co dělat s těmi pravými Galy, kteří se ve své vlasti narodili, kdežto 
tihleti? To jsou už degenerovaní míšenci, vpravdě Galořekové, jak 
se jim také říká. To máte jako u plodin a u zvířat: pro uchování je-
jich znamenitých vlastností nemají takový význam semena, jako 
spíše povaha půdy a podnebí, ve kterých se pěstují. Makedoňané, 
kteří mají v moci Alexandrii v Egyptě, kteří ovládají Seleukii a Ba-
bylónii a kteří obývají osady roztroušené po celém světě, degenero-
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vali v  Sýry, Parthy a  Egypťany. Massalie, ležící v  území Galů, 
převzala něco málo smělosti od svých sousedů. Ale co zůstalo Ta-
rentským z  jejich spartánské tvrdé a  drsné ukázněnosti? To 
ušlechtilejší se vždycky rodí ve  vlastní zemi; jestliže se to však 
přesadí do cizí země, degeneruje vše, neboť přirozená povaha se ob-
rací v to, čím se živí. Pobijte tedy Frygy obtížené galskými zbraněmi 
stejně, jako jste je porazili v šiku Antiochově – vy vítězové – tyhlety 
poražené! … Ale nemyslete si přitom, že výhradně jen nedávno chy-
cené divoké šelmy podržují pro začátek svou lesní divokost, potom 
že krotnou, jsou-li dlouho živeny lidskýma rukama; nedomnívejte 
se, že v nich netkví úplně stejná povaha! Cožpak vy soudíte, že tito 
Galové jsou docela stejní, jako byli jejich otcové a dědové? Vytáhli ze 
svých domovů takřka jako vyhnanci – z nedostatku polností prošli 
tím nejdrsnějším krajem Illyrie, potom přes Paiónii a  dále přes 
Thrákii; změřili své síly v boji s nejdivočejšími kmeny, a teprve pak 
se usadili v těchto zemích. Tyto Galy, otužilé a zhrublé tolika bědami, 
přijala země, která je měla nasytit bohatstvím všech svých plodů. 
V krajině velmi úrodné, za nanejvýš lahodného podnebí, s mírumi-
lovnými sousedy se potom uklidnila všechna jejich divokost, s níž 
sem přitáhli. Vy však – hrdinové Martovi – se musíte mít na pozoru 
před svůdností Asie a co nejdříve z ní odejít. Do  té míry dovedou 
zdejší cizokrajné požitky přispět k vyčerpání vaší síly – tak nakažlivý 
je způsob života i mravy sousedních kmenů! Ale přece jenom i v tom-
to máte štěstí: jako si proti vám – jen tak naplano – podržují sílu, tak 
zase mají pořád u Řeků pověst, jež se vyrovnává té staré, se kterou 
přišli. Ale na  tom nezáleží. Jako vítězové si tedy dobudete stejné 
válečné slávy u  všech spojenců, jako byste přemohli Galy s  jejich 
starobylou vzornou statečností! 

Hérodotos vložil úplně stejnou ideu do úst Kýrovi, který na návrh, aby Perša-
né opustili svou „malou“ a „drsnou“ zemi a vystěhovali se do pohostinnějších 
končin, odpověděl (2003, 524–525; IX, 122), 

aby se připravili na  to, že napříště už nebudou vládci, nýbrž ov-
ládanými. V  mírných krajinách se prý rodí mírní mužové. Není 
dáno, aby táž země plodila podivuhodné ovoce a zároveň bojovné 
muže. Peršané to uznali a od návrhu ustoupili, přemoženi Kýrovým 
rozumem. Zvolili si raději vládnout a  bydlet v  zemi drsné, nežli 
osívat zemi rovinatou a stát se poddanými. 

Dávno před velkými rasovými teoretiky devatenáctého a dvacátého století se 
tak v antice zrodila představa, že etnické míšení způsobuje ochabnutí a úpa-
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dek populace a  politický rozklad . Tacitus posléze spojil „rasovou čistotu“ 
s mimořádnými kvalitami Germánů a bezděčně tak tuto antickou teorii od-
kázal novověkému Západu (1976, 331, 332; 2, 4): 

O  Germánech samotných bych věřil, že jsou původními obyvateli 
a  že jsou prakticky bez příměsi cizí krve, která by se tam dostala 
od příslušníků jiných národů … Já sám se přikláním k názoru těch, 
kteří se domnívají, že Germáni jsou národem svébytným, 
nesmíšeným, jen sobě podobným, neporušeným sňatky s příslušníky 
jiných národů. Proto je také tělesný vzhled u všech týž, třebaže jde 
o tak velký počet lidí: sveřepé modré oči, nazrzlé vlasy, urostlá těla, 
silná, avšak jen tenkrát, když útočí. V práci a námaze nejsou zdale-
ka tak vytrvalí, vůbec nejsou schopni snášet žízeň a vedro, kdežto 
na mráz a hlad jsou vlivem klimatu a půdy navyklí.

Autochtonnímu původu se přikládal v antickém světě značný význam . Spja-
tost s  určitým územím byla známkou urozenosti a  vznešenosti a  „čistota 
krve“ pečlivě sledována . Jak jsme již poznamenali, Řekům a Římanům chy-
běl pojem rasa k tomu, abychom mohli starověké myšlení označit za rasové či 
rasistické . Jejich etnocentrismus či xenofobie se neopíraly o dědičné vlast-
nosti lidského těla, které vzdorují environmentálním a klimatickým změ-
nám, ale o soulad mezi zemí, matkou všeho tvorstva, a  lidmi, kteří se z ní 
zrodili . Fascinace autochtonií dala vzniknout svébytnému chtonickému ra-
sismu, jenž odezněl s antikou . Středověká civilizace, zrozená ze „stěhování 
národů“ a náboženského ducha „exodu“, se stavěla k autochtonii skepticky, 
protože v ní vytušila relikt pohanství . Středověký poutník tak dokonal Apol-
lónovu porážku Pýthóna . Deukalión a Pyrrha, kteří jako jediní pozemšťané 
přežili potopu světa, stvořili na radu Titánky Themis znovu lidstvo tak, že 
sbírali kameny a házeli je přes rameno za  sebe . Od  té doby jsou si údajně 
v mnoha jazycích slova „lid“ (laos) a „kámen“ (laas) podobná (Graves 1982, I, 
144) . Jak napsal Publius Ovidius Naso (1958, 25–26):

Kameny začaly ztrácet svou tvrdost, odkládat tuhost,
měknout více a více a změklé nabývat tvaru.
Narostly též, a jakmile vzrostly a zjemněly v nitru,
lze na nich viděti cos jak podobu lidského tvora,
ovšem nejasnou dosud, jak jeví se načatý mramor,
nedosti zpracovanou a hrubým podobnou sochám.
Cokoli vlhkého bylo v těch kamenech, cokoli bylo
prolnuto šťávou a zemí, to v měkké se změnilo maso;
pevné co jest a nedá se ohýbat, přechází v kosti;
co bylo v kameni žilou, to zůstalo pod stejným jménem.
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Tak tedy v krátké chvíli dle vůle a pokynů bohů
kameny hozené mužem tvář mužů na sebe vzaly,
z kamenů vržených ženou zas ženské povstalo plémě.
Odtud je tvrdý náš rod a zkušený v práci a trudu:
dáváme tak jen bezpečné důkazy, z čeho jsme vznikli.

Athéňané si v pátém a čtvrtém století před Kristem, v době největšího vze-
stupu athénské imperiální moci, zakládali na tom, že jejich předkové, kteří 
se „zrodili ze země“, vždy obývali Atiku, a byli proto αώτώχθονες . Erechtheovi, 
legendárnímu athénskému králi (Graves 1982, I, 175–177), přisoudil chto-
nický původ již Homér302 a athénští občané spojili tento mýtus se svojí vlast-
ní autochtonií . Vincent J . Rosivach se domnívá, že Erechtheus, původně 
chtonické hadí božstvo, se v patriotické athénské imaginaci proměnil v le-
gendárního krále v pátém století před Kristem . Na rozdíl od Dórů Athéňa-
né v minulosti údajně neputovali, a tato trvalá spjatost s určitým místem 
jim dodávala patřičné vlastenecké sebevědomí .303 Tuto pokrevní solidaritu 
athénských občanů nenarušily ani občasné politické reformy, například 
Kleisthenovo opatření, kterým po  vyhnání tyranů zařadil do  čtyř fýl304 
množství cizinců a  metoiků (Aristoteles 1998, 109; III, 2:35–37; Rosivach 
1987, 294−296) . Koncept athénské autochtonie jako argument ve prospěch 
athénské nadřazenosti nad migrujícími etniky se údajně zrodil až v sedm-
desátých letech pátého století, kdy nastala rivalita mezi Athénami a Spar-
tou . Hérodotos citoval slova athénského vyslance v Syrakusách, který pro-
hlásil, že zbytečně bychom byli budovali největší řecké válečné loďstvo, 
kdybychom jako Athéňané ustoupili z  velení Syrakusanům, ačkoli jsme 
nejstarším národem a  jediní z  Řeků jsme nezměnili svá sídla (Hérodotos 
2003, 419; VII, 161) . Na jiném místě svých Dějin Hérodotos (2003, 39–40; I, 
56) uvedl, že lýdský král Kroisos 

302)  Kteří zas v Athénách žili, v tom výstavném městě, kde vlast měl Erechtheus, udatný v srdci, 

jejž Athéna, Diova dcera, sama kdys pěstila, reka, jejž zrodila úrodná země (Homér 1980, 

42; 2 .547–548) . 

303)  Thukydides napsal: Zejména na nejlepší půdě se obyvatelstvo stále střídalo – to se týká 

kraje zvaného dnes Thesálie, Boiótie, velké části Peloponnésu s výjimkou Arkádie, z ostat-

ního území těch míst, která jsou nejúrodnější. Když totiž úrodnost půdy pomohla jedněm 

nebo druhým k větší moci, docházelo mezi nimi ke sporům, které se stávaly příčinou jejich 

zkázy, a současně také byli pak více vystaveni úkladům cizinců. Ovšem Atika se svou tenk-

ou vrstvou ornice byla od nejdávnějších dob uchráněna podobných sporů a měla stále 

totéž obyvatelstvo (1977, 22; I, 1:3–5) .

304)  Od fýlai – kmeny, nejvyšší jednotka uspořádání řecké rodové společnosti .
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uvažoval, kteří z Řeků jsou nejmocnější, aby si je získal za spojence. 
Při svých úvahách shledal, že mezi Řeky vynikají Lakedaimonští 
a Athéňané, jedni z kmene dórského, druzí z iónského. Tyto národy 
byly nejpřednější; jeden z  nich byl původu pelasgického, druhý 
řeckého; jeden z nich se ze své vlasti nehnul, druhý se mnohokrát 
stěhoval.305 

V roce 451 prosadil v Athénách Periklés zákon, podle něhož získávaly ob-
čanství pouze děti, jejichž oba rodiče byli rodilí Athéňané (Isaac 2006, 39) . 
Nadřazenost Athéňanů nad ostatními národy vyplývala z jejich starobylé-
ho sepětí se zemí, kterou obývali, a z přesvědčení, že nebyli smíšeni s jiný-
mi plemeny . 

Hérodotos rozlišil na Peloponnésu sedm národů (ώθνη), z nichž dva, 
Arkadové a  Kynúrští, jsou usazeny na  území, které obývají od  pradávna . 
Achájové se sice z Peloponnésu nevystěhovali, ale změnili svá sídla . Dórové, 
Aitólové, Dryopové a Lémňané jsou přistěhovalci (2003, 461; VIII, 73) . Alkibia-
des odvozoval domnělou slabost Syrakusanů z etnického míšení (Thukydi-
des 1977, 369; VI, 17, 2–4): 

Sicilská města jsou lidnatá, jejich obyvatelstvo je však různorodé 
a dochází tam snadno ke změnám a k přijímání nových občanů. 
Proto si tam nikdo nepořizuje zbraně na ochranu své osoby, jak 
tomu je, když jde o vlastní město, ani se řádně v zemi nezařizuje. 
Nikdo nemyslí na  nic jiného, než jak by si pomohl k  nějakému 
prospěchu na úkor celku, ať už by ho dosáhl přesvědčivou vým-
luvností, nebo stranickou politikou, a  v  případě neúspěchu je 
připraven odejít jinam – takové jsou jejich přípravy. A  není 
pravděpodobné, že by takový dav poslouchal svorně jeden návrh 
nebo že by se společně pustil do nějakého podniku: všichni by se 
jeden za druhým okamžitě přidali k tomu, kdo by k nim promluvil 

305)  Hérodotos rovněž řešil otázku, zda Kárové jsou na pevnině původními obyvateli (jak 

tvrdí oni), nebo zda přišli z ostrovů (jak se domnívali Kréťané) . Při popisu Libye nazval 

Hérodotos Foiničany a Řeky „přistěhovalci“ (ἐπἐλυδες), zatímco Libyjce a Aithiopy „pů-

vodními obyvateli“ (2003, 82-83, 281; I, 171, IV, 197) . 
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tak, aby se jim to líbilo, zvlášť když mezi nimi jsou sváry, jak se 
dovídáme.306 

Rovněž Platón byl přesvědčen, že občané spjatí svým původem se zemí, jsou 
jejími nejlepšími obránci .307 Nejstarší svědectví o „etnické čistce“, jejímž cí-
lem mělo být ozdravění země, zaznamenal Tacitus (1976, 273; V, 2): 

Většina pramenů je zajedno v tom, že když v celém Egyptě vypukla 
morová nákaza, která hyzdila těla, navštívil král Bkochoris Ham-
mónovu věštírnu s  žádostí o  prostředek proti moru a  že dostal 
příkaz, aby očistil své království a aby to pokolení lidské jako bohům 
odporné odvezl do jiných zemí. Když byl tedy ten lid shledán a sehnán 
dohromady a  pak ponechán v  pustinách, rozplývali se ostatní 
v  slzách, Mojžíš však, jeden z  vyhnanců, je prý napomenul, aby 
nečekali žádnou pomoc ani od bohů ani od lidí, když byli od obojích 
opuštění, ale aby jemu – jenž má nebeského vůdce – věřili a že jeho 
přispěním nejdříve překonají přítomná utrpení.

306)  Srovnejme tento Alkibiadův výrok s  citátem z díla francouzského spisovatele Arthura 

Gobineaua, jehož Pojednání o nerovnosti lidských ras vyšlo v letech 1853 až 1855, to zna-

mená o více než dva tisíce let později: Naše národy, ani ty nejzachovalejší, nejsou nic, než 

velmi rozložené výsledky, velmi neharmonické řady míšení, ať už černých a bílých, jako 

na  jihu Evropy jsou Španělé, Italové, Provencalci; nebo míšení bílých se žlutými, jako 

na severu jsou Angličané, Němci, Rusové. Takovéto míšení, že mestici, jako potomci otce 

takříkajíc bílého, jehož původní podstata jest již obměněna, se nemohou nikdy pozdvih-

nouti na ethnickou hodnost, jakou mívali černí Chamiti. U těchto lidí (Chamitů) se snou-

bení uskutečňovalo mezi dvěma typy úplně a  stejně vybavenými původností a  mo-

houcností. Střetnutí těchto dvou přirozeností, mohlo se jeviti silně v  jejich plodech 

a  vtiskovalo jim silný karakter, zdroj to mimořádností, dnes nemožných. Pozorování 

současných skutečností skýtá přesvědčivé důkazy: když nějaký Provencalec nebo Ital dá 

život mulatskému kříženci, tu tato ratolest jest nekonečněkrát slabší, než když se zrodil 

z  otce anglického. To proto, že bílý typ anglosaský, třebaže není ani zdaleka čistý, není 

alespoň oslaben celou spoustou nánosů černošských, jako tomu je u národů jižní Evropy, 

a může předati svým mesticům větší dávku prvotné síly. Nicméně, opětuji to, že ani zdaleka 

nejsilnější mulat nynější se nevyrovná černému Chamitovi z Asýrie, jenž s kopím v ruce 

naháněl strach tolika otrockým národům (1942, 178) .

307)  Když pak byli úplně dohotoveni a země jako matka je vydala, je třeba, aby jako o svou mat-

ku a živitelku pečovali o půdu, na níž žijí, aby ji bránili, pokud by ji někdo chtěl napadnout, 

a aby i věci svých spoluobčanů brali jako záležitosti svých bratrů, zplozenců země (Platón 

1993, 167; III, 414 e) .
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1.15. Patriotismus a genealogie 

S autochtonií a „čistotou krve“ úzce souvisela problematika genealogie a etnic-
kého původu, která tvořila významnou součást antropologického a politické-
ho myšlení starověkého světa . Řecká a později římská genealogická imaginace 
přitom nepředstavovala pouhou směs spekulací, ale obsahovala promyšlenou 
metodologii, která byla překonána až s  příchodem moderní komparativní 
vědy a historické jazykovědy . Tuto nauku o „starých pověstech“, z nichž byla 
rekonstruována etnická genealogie, nazval začátkem devadesátých let po Kris-
tu Flavius Josephus archailogií . Zrodil se tak systém, který usměrňoval cizoro-
dý genealogický „chaos“ řádem odvozovaným zprvu z řecké a později biblické 
tradice . Svůj první rozmach zažil v pátém století před Kristem a v době helé-
nismu ovládl společně s Alexandrovými oddíly celý známý svět . Jak se Řekové 
a později Římané vzdalovali od Středomoří, pozbývala archaiologie své inte-
lektuální síly a přesvědčivosti . Nicméně díky tomu, že archaiologie posléze vy-
měnila řecké mýty za svědectví knihy Geneze vyprávějící o zalidňování země, 
přežila zámořské výpravy a vládla západnímu antropologickému myšlení až 
do osmnáctého století . Mytická genealogická imaginace, uspokojující intelek-
tuální zvědavost a spojující pokrevním poutem soudobé etnické skupiny a dy-
nastie s  biblickým a  antickým světem, prokázala mimořádnou historickou 
odolnost . Například v roce 1731 prohlásil vynikající francouzský učenec Nico-
las Fréret na půdě Académie des inscriptions, že biblickým předkem Rusů byl 
Jáfetův syn Mesech a že všichni lidé vzešli z Noema (Bickerman 1952, 68−71) . 
Edward Gibbon koncem osmnáctého století napsal (cit . Kidd 1999, 9–10), že 

mezi národy, které si osvojily mojžíšskou historii světa, Noemova Archa 
sehrála stejnou úlohu, jako předtím u Řeků a Římanů obléhání Tróje. 
Nesmírná, avšak hrubá nadstavba báje tak byla vztyčena na  úzké 
základně uznané Pravdy a  divoký Ir stejně jako divoký Tatar mohl 
ukázat na konkrétního Jáfetova syna, ze kterého vzešla linie jeho předků. 
Poslední století oplývalo hluboce vzdělanými, ale lehkověrnými dějepisci, 
kteří za matného světla legend, tradicí, dohadů a etymologií dovedli No-
emovy vnuky od Babylónské věže do nejzazších koutů planety. 

Historikové George W . Stocking (1968, 1987) a Thomas R . Trautmann (1997), kteří 
si zřejmě uvedenou Gibbonovu poznámku nepřečetli dostatečně pozorně, ztotož-
nili archaiologii až se středověkými autory, zejména Isidorem ze Sevilly; první 
z nich hovořil o biblické antropologii, zatímco druhý použil termín Mosaic ethno-
logy . Fantaskní povaha archaiologie, která se přizpůsobovala povaze mýtu na-
místo toho, aby podrobila mytickou tradici kritickému rozboru, vyplývala z nee-
xistence komparativní a historické jazykovědy, jež se zrodila až v devatenáctém 
století . Proto bylo například možné, že učený Filoxenos se domníval, že latina je 



249

dialektem řečtiny . Timaeus zase tvrdil, že římský rituál říjnového koně (Equus 
October) představuje vzpomínku na dřevěného koně, s jehož pomocí dobyli Řeko-
vé Tróju . To však již bylo příliš . Polybios ironicky namítl, že by z toho vyplývalo, 
že všechny národy obětující koně jsou trojského původu (Bickerman 1952, 75) .

Základním předpokladem archaiologie je difuzionistická teze, že et-
nická diverzita lidstva vznikla prostřednictvím rozsáhlé migrace probíhající 
v  souladu s  řeckými nebo biblickými legendami . O  věku „stěhování národů“ 
po trojské válce se zmínil Platón v Zákonech (1961, 80–81; III, 682) nebo Thuky-
dides v  Dějinách peloponéské války (1977, 28; I, 12) . To bylo východisko pro 
vytváření veškeré „etnické“ či „rasové“ paměti starověkého světa, kterou 
nejsystematičtějším způsobem vyložili Marcus Terentius Varro a Eratosthenés 
a již za nepřekonatelnou autoritu pokládal ještě počátkem osmnáctého století 
Giambattista Vico (Bickerman 1952, 70, 79) . Etnická rozmanitost a  pamě- 
tihodnosti Středomoří vypovídaly o dávném Odysseově nebo Héraklově puto-
vání, a to nejenom v bezprostředním okolí Středozemního moře; Tacitus nalezl 
oltář zasvěcený Odysseovi a jeho otci Láertovi v Asciburgiu na břehu Rýna (1976, 
333) . Legendární příbuzenské svazky podléhaly historickým proměnám . 
Například Římané byli původně pokládáni za potomky Arkáďanů vedených ji-
stým Evanderem; podle Hésioda byl Latinus synem Odyssea a  Kirké; v  údobí 
helénismu se již zcela prosadila legenda o Aeneaovi jako praotci Římanů (Bicker-
man 1952, 65; Hadas 1948) . Genealogie se celkem běžně používala jako součást 
politické propagandy . Když římský vojevůdce Titus Quinctius Flamininus (který 
se nazýval Aeneades) vyhlásil po vítězství nad Makedonci v bitvě u Kynoskefal 
v roce 196 před Kristem „svobodu řeckých obcí“ (Bickerman 1952, 68), uložil 
jako obětní dar v Delfách štít s následujícím nápisem (Plutarchos 1967, 687):

Vám, ó synové Dia, jež těší na koních jezdit,
králové spartští, i vám, potomkům Tyndareovým,
Titus z trojského rodu, hle, věnoval překrásný dárek,
ten, jenž řeckému lidu svobodu vydobyl zas.

Kolem roku 100 před Kristem se zrodila teze, že předkem Kallaeků308 žijících 
na Pyrenejském poloostrově, které si v roce 134 podmanili Římané, byl Aja-
xův příbuzný Teuker, nejlepší z řeckých lukostřelců před Trójou .309 Tacitus 
citoval pověsti, podle kterých Židé uprchli z ostrova Kréty v době, kdy Zeus 
zbavil Saturna vlády .310 Podle jiných zdrojů byli předkové Židů Solymové, 

308) Callaeci .

309) Callaeci autem Graecam sibi originem adserunt (Bickerman 1952, 65–66) .

310)  Jako důkaz byla uváděna údajná souvislost mezi názvem krétské hory Ída a označením 

místních obyvatel Ídaiové nebo Iúdaiové (Tacitus 1976, 273; V, 2) . 
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o  nichž psal Homér (Tacitus 1976, 273; V, 2) . Perseus, syn Danain, měl být 
předkem Peršanů, což by z nich ovšem učinilo příbuzné Dórů, kteří svůj pů-
vod odvozovali od stejného héroa (Hérodotos 2003, 342–343; VI, 54) .311 Mega-
sthénes, který doprovázel Alexandra Makedonského na  Východ, nabyl pře-
svědčení, že civilizaci přinesli do Indie před staletími Dionýsos a Hérakles . 
Když v roce 279 vpadli keltští Galatové do Řecka a Malé Asie, řečtí učenci Ti-
maeus a Kallimachos je identifikovali s potomstvem Galatey a Polyféma . Kon-
cem druhého století před Kristem ohrožovali Řím germánští Kimbrové, které 
antičtí autoři ztotožnili s homérskými Kimerijci (Bickerman 1952, 68−74) .

Řecká genealogická imaginace byla arogantní a  imperialistická; 
Řekové většinou legendám místních „barbarů“ nenaslouchali nebo je rein-
terpretovali v duchu řecké metanarace . Postupně se to mělo změnit . Neřecké 
etnické skupiny si osvojily etnologickou metodu, využily ji pro svoji sebeosla-
vu a  předznamenaly tak pošetilou závrať z  velikosti ( follies de grandeur) 
středověkých a  raně novověkých národů .312 Výsledkem byla rivalita 
ve vytváření rozmanitých genealogických konstrukcí . Xanthus z Lýdie byl 
autorem panlýdské vize, podle níž z Lýdie pocházel první člověk Manes, Hé-
rakleovci vládli kdysi v lýdských Sardách, Tantalos byl lýdským náčelníkem 
a Lýd Mopsos založil stejnojmenné město v Kilikii (Bickerman 1952, 74) . Ko-
lem roku 300 před Kristem Hekataios vytvořil panegyptskou teorii, z  níž 
vyplývalo, že civilizace vznikla v Egyptě deset tisíc let před Alexandrem Ma-
kedonským, Babylón založil Egypťan Belus, Athény byly původně saiskou ko-
lonií a  Hérakles egyptským generálem . Řekové převzali mytologii 
a náboženství od Egypťanů, kterým vděčili za svoji civilizaci, a přizpůsobili 
ji ke svému obrazu . V době povstání Makabejců kolem roku 100 před Kri-
stem se zrodilo panžidovské učení, z  něhož vyplývalo, že etiopské město 
Meroe založil Mojžíš, který je pojmenoval po egyptské princezně, jež ho ado-
ptovala . Byl to údajně Mojžíš, kdo naučil Egypťany uctívat bohy ve  zvířecí 
podobě . Genealogická rivalita se šířila dál na Východ . Kolem roku 280 před 
Kristem Chaldejci oslavovali Nabukadnezara jako většího hrdinu, než byl 
Héraklés . Filón z  Byblu tvrdil, že Řekové si přisvojili veškerou moudrost 
a slávu východních národů, především Féničanů . Athéna byla dcerou Krona, 
který vládl v Byblu (Bickerman 1952, 74–75) .

Gaius Iulius Caesar se vzdálil se svými legiemi od Středomoří a pro-
lomil řecký etnocentrismus . Bylo to jednoduché . Stačilo naslouchat místním 

311)  Když přišel Danain a Diův syn Perseus ke Kéfeovi, synu Bélovu, a pojal jeho dceru Androme-

du, narodil se mu syn, jemuž dal jméno Persés. Toho syna tam zanechal, protože Kéfeus 

neměl mužských potomků. Podle něho dostali Peršané jméno (Hérodotos 2003, 392; VII, 61) . 

312)  Termín follies de grandeur použil pro označení lingvistického či etnického nacionalis-

mu Léon Poliakov (1996) . 
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lidem, brát jejich výpovědi vážně a antická genealogická hegemonie se zh-
routila (1972, 182; VI, 18): 

Vnitrozemí Británie je obýváno lidem, který podle ústního podání 
o sobě tvrdí, že je praobyvatelem ostrova (1972, 141; V, 12). … Galové 
o  sobě rozhlašují s  chloubou, že všichni jsou potomky boha Dita, 
a tvrdí, že to mají od druidů. 

Caesar nebyl sám; Sallustius, Timagenes, Cato, Apollonius Molón nebo Taci-
tus respektovali domorodé hlasy . Výsledkem však nebyla nová věda, ale me-
todologická svévole přetrvávající až na práh moderní doby . Starověkému svě-
tu chyběl geografický šok, který koncem patnáctého století uštědřil Západu 
Kryštof Kolumbus . Pýtheás z Massalie vykonal pozoruhodnou cestu až k bře-
hům Islandu, ale neprolomil relativní provincionalismus civilizace uzavře-
né mezi neznámý Atlantik, tajemné vnitrozemí Asie a legendami opředený 
Indický oceán (Cunliffe 2002) . Poseidóniův pokus o vytvoření starověké an-
tropogeografie klasifikující lidské populace na základě jazyka, zvyků a těles-
ných znaků nenalezl následovníků (Bickerman 1952, 75–76) .

Genealogická tradice archaiologie představovala jeden z  nejtrva- 
lejších odkazů antického myšlení středověkému a novověkému světu . Rozsáhlé 
sofistikované genealogické stromy inspirované antickými předlohami 
a čerpající ze starověkých a biblických legend se staly součástí západní intelek-
tuální tvořivosti až do  devatenáctého století . Ve  šlépějích Xantha z  Lýdie 
vytvářeli Řehoř z Tours, Isidor ze Sevilly313 nebo Beda Venerabilis fantastické 
genealogie představující kompromis mezi pohanskou pamětí, dynastickými 

313)  Podle Isidora ze Sevilly celkový počet národů vzešlých z Noemových synů byl třiasedmde-

sát (patnáct od Jáfeta, jednatřicet od Cháma a dvacet sedm od Šéma) . Takový byl i původní 

počet jazyků před jejich rozrůzněním . Každý z pěti Šémových synů zplodil pět národů . 

První byl Élam, od kterého pocházejí Élamité; druhý Ašur, jehož potomci vytvořili asyr-

skou říši; třetí Arpakšád, který založil národ Chaldejců; čtvrtý Lúd, předek Lydů; pátý 

Aram, praotec Syřanů (2,3) . Chámovi synové byli čtyři: Kúš, jenž byl prapředkem Etiopců; 

Misrajim, praotec Egypťanů; Pút, který založil národ Libyjců, a Kenaan, od něhož pochá-

zejí Afričané, Foiničané a deset kenaanských kmenů . Ze sedmi Jáfetových synů pocházejí 

Galatové (Galové) od Gomera, Skythové a Gótové od Mágoga a Médové vzešli z Mádaje; Já-

van byl prapředkem Iónů (Řeků); Túbal založil národ Ibérů (Hispánců) a zřejmě i Italů; 

Mešek ustavil národ Kappadočanů a Tiras byl praotcem Thráků (26–31) . Asie, která byla 

pojmenována podle královny Asie z pokolení Šémova, je obývána celkem 27 národy; Afri-

ka obdržela své jméno podle Afera z rodu Chámova a zahrnuje 36 ras v 360 městech; ko-

nečně Evropa nesoucí jméno kanaanské princezny Európé, unesené Diem na Krétu, je 

obývána 15 kmeny potomků Jáfetových a má 120 měst (Budil 2002, 222) .
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ambicemi lokálních vládců a učením Církve (Poliakov 1996, 326; Budil 2002, 
19) . Hlavním smyslem středověké a raně novověké recepce archaiologie bylo 
odhalení prvotního bytí určitého národa (primo origo), které dokazovalo 
rovněž míru jeho vnitřní hodnoty (Budil 2002, 19) . I když například Isidor ze 
Sevilly neskrýval určité pochybnosti o  možnostech genealogické metody 
založené na etymologickém odvozování,314 málokdo by nesouhlasil s výrokem 
hraběte de Montlosiera z  roku 1815, že etymologie se vztahuje k  tomu 
nejvznešenějšímu a nejslavnějšímu v lidských citech (cit . Budil 2002, 22) . 

Středověká archaiologie byla univerzalistická; Isidor ze Sevilly byl 
přesvědčen, že společným prajazykem lidstva byla hebrejština, která 
s řečtinou a latinou náležela ke třem posvátným jazykům (v nichž byl pořízen 
nápis na Spasitelově kříži) . Na druhé straně se v jeho díle rovněž projevil par-
tikularistický germanismus, který proti odkazu Říma postavil etnické 
sebevědomí germánských populací . Vizigótům přiřkl Isidor ze Sevilly rodok-
men jdoucí až k biblickému Magogovi, zatímco Římanům – navzdory respek-
tu k  jejich civilizačnímu odkazu – byl přidělen pouze historicky nahodilý 
héros epónymos (společný předek, od něhož je odvozen etnický název) . M . Rey-
dellet označil tento Isidorův postup za  „přeznačení dějin“ (recentrage de 
l’histoire) umisťující do středu historie nové etnikum (Budil 2002, 19) . Raso-
vá rivalita, jejímž vrcholným pozdním výrazem byl vznik árijské ideologie, 
by byla bez takového obratu nemyslitelná .

Veškeré soudobé lidstvo pocházelo podle středověkého učení ze tří 
Noemových synů: Šéma, Cháma a Jáfeta, mezi kterými Písmo stanovilo hier-
archicky asymetrický vztah, poněkud připomínající „rasovou chartu“: Chám 
byl předkem služebníků a nevolníků, Šém duchovních a Jáfet šlechtického 
stavu . Svatý Jeroným, Isidor ze Sevilly a ještě několik staletí po nich Jacques 
Bossuet nebo Blaise Pascal věřili, že „národy z Jáfetova kmene“ obývají území 
od střední Asie po Britské ostrovy (Budil 2002, 20) . Genealogická metoda in-
spirovaná starozákonní tradicí neznala konfesní hranice . Když arabský ce-
stovatel Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí uvažoval v  desátém století o  původu 
Číňanů, uvedl (1983, 111–112):

314)  Isidorova etymologická metoda měla ovšem do vědeckého nástroje daleko: Germánské 

kmeny jsou tak nazývány proto, že jsou mohutného vzrůstu a jsou to mohutné národy 

(Germania, Germanicae gentes od immanis, pl. n. immania, ohromný, obrovský; 

strašlivý), zocelené nejkrutějšími mrazy. Své mravy převzali od samotného drsného klima-

tu, jsou divokého a vždy nezkrotného ducha, živí se loupežemi a lovem. Je jich nesmírné 

množství kmenů, které se liší zbraněmi, mají různé vzezření, nepodobné jazyky a nejistý 

původ názvů, jako Tolosaté, Ampsivarové, Kvádové, Tongrové, Markomani, Brukterové, 

Chamavové, Vangioni, Tubanté; jejich nelidské barbarství vzbuzuje určitou hrůzu i jejich 

samotnými názvy (Budil 2002, 222) .
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Mnozí autoři říkají, že v  době, kdy Peleg syn Heberův (‘Ábirův) 
rozděloval zemi mezi potomky Noeho, synové ‘Ámúra Súbíla, syna 
Jáfetova se vydali na cestu směrem na severovýchod. Část z nich se 
pustila k  severu, kde se rozptýlili široko daleko a  založili mnohá 
království, jako jsou například Dailam, Džílán, Tailasán, Babar 
a Múkán. K nim patří i obyvatelé pohoří Kavkazu (Kabk), jako jsou 
Lakzové, Alláni, Chazaři, Abcházové, Sarírové a  Kašakové a  jiné 
národy usazené v  těchto končinách až k  Trapezuntu, Černému 
a  Azovskému moři na  jedné straně, a  od  Kaspického moře až 
k  Bulgarům a  jiným na  straně druhé. Jiní potomci ‘Ámurovi 
překročili řeku Balchu (Amudarju) a většina z nich zamířila do Číny. 
Tam se rozdělili na několik skupin a rozšířili se v oněch krajích. Jsou 
to Chuttalové, k nimž patří obyvatelé Chuttalánu, Rúsánu, Ušrúsany 
a Soghdu – a tito jsou mezi Buchárou a Samarkandem; dále jsou to 
Ferghánci a obyvatelé Šáše, Isfídžábu a lidé země al-Fáráb. Ti všichni 
zakládali města a vesnice. Od nich se však odtrhli jiní, kteří odešli 
do  stepí – a  to Turci, Karlukové a  Toghuzghuzové, kteří jsou pány 
Kúšánů a mají stát mezi Churásánem a Čínou. … Jedna část potomků 
‘Ámúrových dospěla k hranicím Indie, kde na ně působilo podnebí 
tou měrou, že ztratili původní tureckou barvu pleti a přizpůsobili se 
pletí Indům. … Avšak valná většina ‘Ámurových potomků se ubírala 
podél pobřeží moře, až dospěla do nejvzdálenějších končin Číny. 

Z této biblické či antické látky byly později utkány nacionalistické sny mo-
derních národů . 

Ke genealogické imaginaci Francie se vrátíme vzhledem k jejímu zá-
sadnímu významu pro vývoj západní civilizace v samostatné kapitole . Na Brits-
kých ostrovech ztotožnili raně středověcí kronikáři anglosaského krále Sceafa 
se Sethem a později se Šémem . Tímto způsobem se Britové vzdali při konstruk-
ci hypotetického rodokmenu svého národa příbuzenství s Jáfetem a namísto 
toho zvolili za svého mytického prapředka Šéma, nejstaršího syna Noemova . 
Učinili tak krok, kterým se symbolicky odlišili od ostatních národů Západu 
(Budil 2002, 31–32) .315 Geoffrey z Monmouthu, velšský klerik z dvanáctého sto-
letí a  autor kroniky Dějiny Británie (Historia Regnum Britanniae),316 označil 

315)  Tento přístup nebyl vždy zcela důsledný, někteří středověcí kronikáři, například Geof-

frey z Monmouthu, Jáfetovu a Šémovu rodovou linii často zaměňovali . Kenneth a Denys 

se domnívali, že transformace Sceafa v Setha a Šéma vznikla jako pouhá chyba opisovačů 

(Budil 2002, 224) .

316)  Geoffrey z Monmouthu si získal značnou oblibu i jako autor spisů o čaroději Merlinovi 

(Prophetiae Merlini; Vita Merlini) .
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za prvního britského usedlíka Bruta, syna Sylviova a vnuka trojského uprchlí-
ka Aenea . Brutus žijící na Apeninském poloostrově zabil nešťastnou náhodou 
během lovu svého otce,317 a uchýlil se proto do Řecka, kde kolem sebe shromáždil 
zbývající potomky Trójanů . Vydali se na moře a po dlouhém bloudění, během 
kterého bojovali proti Galům a proti akvitánskému králi, se vylodili v Albionu, 
kde porazili původní rasu obrů, potomků Cháma . Brutus rozdělil Británii 
mezi své tři syny . Na tuto legendu se odvolal Eduard III ., když se snažil papeži 
Bonifáci VIII . zdůvodnit své nároky na skotskou korunu . První vládce Skotska 
se údajně jmenoval Gathelus, syn Arga, nebo Kekropse, který se v Egyptě oženil 
se Scotou, dcerou faraóna . Právě po ní bylo Skotsko pojmenováno (Leber 1838, 
4−5) . Podle Geralda z Walesu byla nejstarší obyvatelkou Irska Noemova vnučka 
Cesara, která se doslechla, že brzy přijde potopa, a  uprchla proto se svými 
druhy (z nichž se zachránilo padesát žen a tři muži) na nejzápadnější ostrovy 
(Gerald z Walesu 1998, 110; Leber 1838, 6): 

Břeh, u něhož její loď přistála, se jmenuje Pobřeží lodí a mohyle, v níž 
je pochována, se dodnes říká Cesarina mohyla. 

Jiná pověst vyprávěla o Bartholanovi, který v Irsku vyhubil pokolení obrů 
(Leber 1838, 6) . Aelred, opat v  Rievaulx, vyzdvihl skutečnost, že Šém jako 
Noemův prvorozený syn získal zvláštní požehnání a později se pod jménem 
Malkísedek stal nejvyšším veleknězem . Šém byl údajně předkem germánské-
ho boha Wotana, kterého Římané znali jako Merkura a  jemuž je zasvěcen 
třetí den týdne . Specifická starozákonní atmosféra, která obklopovala ang-
lickou korunu, umožnila nepochybně panovníkovi získat určité velekněžské 
atributy a usnadnila tak v polovině šestnáctého století rozluku s Římem (Bu-
dil 2002, 32) . Dánové označovali za svého prvního krále Dana, který žil dlou-
ho před Romulem . Švédové zase Erika, Jozuova následníka . Maďaři vzpomí-
nali na Bannona, po kterém byla pojmenována Panonie (Leber 1838, 6) .

Na Apeninském poloostrově byly genealogické imaginace částečně 
marginalizovány imperiálním mýtem „Věčného města“, které vrhalo mocný 
stín i na středověké a raně novověké myšlení (Poliakov 1996, 54) . Langobardi 
sice zanechali v zemi řadu nepominutelných stop, ale latinská tradice byla 
v Itálii vždy silnější než pokušení germanismu . V roce 1438 zahájil ve Floren-
cii osmdesátiletý helénista Gemistós Pléthón proslulé přednášky o Platónovi 
(Butter 1920, 8) . Souběžně se zájmem o  platonismus se pozornost obrátila 
ke  slávě starého imperiálního Říma . Legendární Aeneas byl genealogicky 

317)  Brutus se podobal Merlinovi, Oidipovi a Odysseovi: Auguři předpověděli před Brutovým 

narozením, že zabije svého otce i matku . Matka zemřela při porodu a otce usmrtil Brutus 

při zmíněném incidentu (Budil 2002, 224) .
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spojen s  biblickým Noemem a  Jáfet byl označen za  příbuzného se 
starořímským bohem Janusem . Renesanční vzdělanec Aeneas Silvius Picco-
lomini, papež Pius II ., neváhal pod vlivem nového novopohanského ducha 
doby nazvat genealogické fantazie sestupující až k Noemovi za babské báchor-
ky (anilia deliramenta; Budil 2002, 37) .

Přesto právě na  italské půdě se v  renesanční éře zrodil pravdě- 
podobně nejdůmyslnější genealogický výklad historie, který výrazným 
způsobem ovlivnil v následujících dvou stoletích západní myšlení (Stephens 
2004, 203) . Jeho autorem byl Johannes Annius z Viterba (Giovanni Nanni), 
který se narodil ve třicátých letech patnáctého století318 a zemřel v roce 1502 . 
Kolem roku 1448 vstoupil do dominikánského řádu, pobýval v konventech 
v Janově a Viterbu a zabýval se především astrologií . Z tohoto období pochází 
jeho apokalyptický spis O budoucím triumfu křesťanů nad Turky a Saracény 
(De futuris Christianorum triumphis in Turcos et Saracenos), věnovaný papeži 
Sixtu IV ., ve kterém předpověděl brzkou porážku Osmanů a osvobození Kon-
stantinopole (Stephens 2004, 204) . Papež Alexandr VI . Borgia jmenoval Annia 
papežským cenzorem (Maestro del Sacro Palazzo; Stephens 2004, 214) .

V  Chronografii Etrurie a  Itálie (Etrusca et Italica Chronographia) 
vylíčil Annius dějiny Itálie od Potopy až po nástup císaře Oty (který se naro-
dil ve Ferentiu, a byl proto etruského původu), to znamená podle Annia údobí 
2377 let . Po příchodu Noema (známého pod jménem Janus) do Itálie následo-
val zlatý věk, trvající dvě stě čtyřicet devět let, poté vládl Cameses (Chám), 
posléze nastoupil Hesperus, jehož potomek Italus založil Řím; posledním ne-
závislým etruským panovníkem byl Turrenus (Ligota 1987, 48) . Část tvrzení 
obsažených v textu byla na první pohled kuriózní . Annius například tvrdil, 
že Viterbo je podle něj nejstarší město, starší než Babylón; Etruskové, 
nejučenější a  nejzbožnější lidé světa, byli přímými Noemovými potomky; 
etruština představovala archaickou podobu aramejštiny (Stephens 2004, 
208) . Etruskové se tak stali žádoucími prostředníky mezi Západem a Výcho-
dem, pohanstvím a křesťanstvím, biblickou a antickou genealogií .

Největší proslulost získal Annius z Viterba souborem sedmnácti 
svazků Komentářů k dílu různých starověkých autorů (Commentaria super 
opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentiam), který byl 
vytištěn v  Římě roku 1498319 a  jenž podle Annia obsahoval významné 
starověké rukopisy až doposud pokládané za ztracené .320 Byl by to objev sro-
vnatelný se Schliemannovým nálezem pozůstatků Tróje začátkem sedm-

318) Uvádí se 1432, nebo (méně pravděpodobně) 1437 (Stephens 2004, 204) .

319) Údajně objevený v Mantově .

320)  Autorem zmíněných spisů byl údajně například Berosus, Fabius Pictor, Cato starší nebo 

Manetho . 
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desátých let devatenáctého století . Konečně byl k  dispozici genealogický 
systém, ve  kterém se antická a  biblická tradice, až doposud jdoucí 
mimoběžně, organicky setkávaly . Athény a Jeruzalém, symbolizující odlišné 
výpovědi o minulosti lidstva, se sblížily a vzájemně podepřely . Christopher 
R . Ligota ukázal, že Annius se ve svém výkladu odklonil od tradiční histo-
rické liviovské nebo hérodotovské narace založené na  tlumočení docho-
vaných svědectví a  vyprávění (doxa) ve  prospěch varronovského důrazu 
na lingvistické a archeologické prameny – nomina sunt argumento . Jádrem 
Anniova spisu byla Chaldejská antologie (Defloratio Caldaica) od starověkého 
historika Berosa líčící dějiny lidstva přes Noema, Lámecha až k Adamovi . 
Annius z Viterba tak pomocí „nalezených“ starověkých pramenů vytvořil 
ucelený obraz historie lidského druhu od Adama přes Abrahama, potopu 
světa, rozptýlení Noemových synů až po  chaldejské a  asyrské dějiny 
a založení Tróje (Ligota 1987, 46−50) .

Celá věc měla pouze jeden háček: Anniův „nález“ byl podvrh . 
Počáteční ohlas byl nicméně značný . V letech 1498 až 1612 vyšla tato kniha 
minimálně osmnáctkrát, a to kromě Itálie také v Lyonu, Paříži, Antverpách, 
Burgosu, Basileji a  Vitenberku . Pietro Lauro ji přeložil do  italštiny v  roce 
1543 a Francesco Sansovino pořídil nový italský překlad roku 1583 . Jean 
Lemaire de Belges použil parafráze z Anniova spisu pro prvních osmnáct 
kapitol svého díla Vyobrazení Galie a zvláštnosti Tróje (Illustrations de Gaule 
et Singularitez de Troye, 1511–1513) . Pierfrancesco Giambullari, autor spisu 
Il Gello (1564), čerpal z Anniových děl při hledání důkazu, že florentský dia-
lekt se vyvinul přímo z  etruštiny .321 Kardinál Egidio da Viterbo převzal 

321)  Takzvaný „etruský mýtus“ byl produktem politického a ekonomického vzestupu Floren-

cie a Toskánska . Anniovu tezi, že se Noe a jeho potomci usadili po potopě světa v Etrurii, 

rozvinul Giovanni Battista Gelli v knize O původu Florencie (Dell’origine di Firenze, 1542–

1544); ani Giambattista Vico se navzdory svému kritickému postoji vůči follies de gran-

deur neubránil etruskému mýtu (podobně jako Wilhelm Leibniz kapituloval před poku-

šením germanismu) . Giambattista Vico například ve spise De antiquissima Italorum 

sapientia umístil do Etrurie Pýthagorovo narození a zrod geometrie . Vicův žák Vincenzo 

Cuoco vylíčil v knize Platón v Itálii (Platone in Italia) Etrurii jako domov nejvyšší moud-

rosti a vědění . Aristoteles a Platón byli podle jeho názoru pouhými imitátory zmíněné 

tradice . V roce 1726 byla založena Etruská akademie . Bouřlivě se rozvíjela etruská arche-

ologie . V roce 1767 vydal katolický kněz Mario Guarnacci studii, v níž na základě domně-

lé Berosovy kroniky „doložil“, že Etruskové přišli do Itálie z Egypta, a obvinil Římany ze 

zničení starobylé a vznešené civilizace . Vlna etruskománie (etruscheria) vyvrcholila bě-

hem napoleonských válek, kdy Bonaparte založil roku 1801 království Etruria . Stoupen-

cem etruského mýtu byl rovněž ideolog risorgimenta a radikální republikán Giuseppe 

Mazzini (Budil 2002, 37–38) .
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Anniův výklad ve svém pojednání Dějiny dvaceti století (Historia viginti sae-
culorum, Stephens 2004, 204–206) . Na Britských ostrovech Annius z Viterba 
inspiroval Johna Balea,322 Richarda Lynche,323 Edmunda Dickinsona,324 Sira 
Waltera Raleighe325 a Edmunda Spensera .326

Walter Stephens zdůraznil paradox, že k  popularitě Anniova 
padělku pravděpodobně nejvíce přispěli kritici, kteří záhy na autora zaútočili 
(Stephens 2004, 206) . Náleželi k nim Pietro Crinito,327 Marcus Antonius Coc-
cius Sabellicus328 a Raffaello Maffei,329 později se přidali Antonio Agustín y 
Albanell,330 Gaspar Barreiros,331 Erasmus Rotterdamský, Jacques Lefèvre 

322)  John Bale (1495–1563), biskup z Ossory, autor nejstaršího anglického dramatu ve verších 

Král Jan (Kynge Johan, 1538) a historického pojednání Význační britští literáti (Illustri-

um majoris Britanniae scriptorum, 1548–1549) .

323)  Richard Lynch (1611−1676), člen Tovaryšstva Ježíšova původem z  Irska, který studoval 

a žil převážně ve Španělsku . Působil jako rektor irské koleje v Seville .

324)  Edmund Dickinson (1624–1707), dvorní lékař, filosof a alchymista, autor Delphi Phoenici-

zantes (1665) .

325)  Walter Raleigh (1554–1618), mořeplavec, dobrodruh a básník, který se v osmdesátých 

letech šestnáctého století podílel na kolonizaci Virginie a v následujícím desetiletí 

pátral na pobřeží Guyany a ve Venezuele po El Doradu . Na nátlak Španělska byl po-

praven .

326)  Edmund Spenser (1552–1999), básník alžbětinské éry, autor epické alegorické básně Kou-

zelná královna (The Faerie Queene, 1590–1596) .

327)  Pietro Crinito (1475–1507) zvaný též Crinitus, florentský humanista, autor De honesta 

disciplina (1504) .

328)  Marcus Antonius Coccius Sabellicus (1436-1506), benátský humanista, rétor, knihovník, 

básník a historik; autor přehledu dějin Benátek (Historiae rerum venetarum ab urbe 

condita, 1482) a pojednání o světových dějinách (Enneades sive rhapsodia historiarum, 

1498) .

329)  Raffaello Maffei (1451−1522) zvaný Volaterranus, italský filozof, teolog a diplomat; autor 

životopisů papežů a encyklopedie Commentariorum rerum urbanorum libri XXXVIII 

(1506) skládající se ze tří částí: Geografie, Antropologie a Filologie .

330)  Antonio Agustín y Albanell (1516-1586), španělský historik, právník a arcibiskup v Tar-

ragoně (od 1576), průkopník studia právních dějin .

331)  Gaspar Barreiros (1500-1576), portugalský geograf a historik, autor Censuras sobre qua-

tro livros e corografia (1561) . 
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d’Étaples,332 Juan Luís Vives,333 Beatus Rhenanus, Melchior Cano,334 Joseph 
Justus Scaliger335 nebo Isaac Casaubon336 (Stephens 2004, 206) .

1.16. Guillaume Postel

Francouzský vizionářský učenec Guillaume Postel použil Anniův text pro své 
pojednání o dějinách Francie a pro potřeby vévody toskánského jej přepsal 
a vydal v roce 1551 pod názvem Počátky Etrurie, která byla osídlena jako prv-
ní region na světě (De Etruria regionis, quae prima in orbe habitata est, origi-
nibus; Stephens 2004, 205) . Postel byl přesvědčen, že Noe, jehož archa přistála 
po potopě světa v Etrurii, přenesl „pravdu víry“ z Východu na Západ . Nyní je 
naopak na Západu, aby předal Východu „světlo rozumu“ . Co je třeba učinit? 
Lidé na Východě si musí přečíst Písmo ve svých vlastních jazycích, zatímco 
lidé na Západě by měli studovat posvátné texty a komentáře ve starých původ-
ních dialektech . Obojí je úkol pro vzdělance ze Západu . Poté bude celý svět 
sjednocen, prostoupen společnou vírou a zaštítěn jedním státem . Sám Postel 

332)  Jacques Lefèvre d’Étaples (1455–1536), známý též jako Jacob Faber Stapulensis, francouz-

ský humanista, teolog a překladatel, chráněnec Františka I ., předchůdce francouzského 

protestantismu .

333)  Juan Luís Vives (1493–1540), známý též jako Joan Lluís Vives i March, španělský huma-

nista, který působil ve Francii, Anglii a Nizozemí . Vives je pokládán za průkopníka psy-

chologie a podle Gregoryho Zilboorga předznamenal dokonce psychoanalýzu .

334)  Melchor Cano (1509–1560), španělský dominikán, teolog a scholastik, autor teologického 

pojednání De Locis theologicis (1562) . Ve spise Consultatio theologica (1556) podpořil Fili-

pa II . proti papeži Pavlu IV .

335)  Joseph Justus Scaliger (1540–1609), francouzský humanistický učenec a hugenot; studo-

val v Bordeaux a Paříži; získal rozsáhlé znalosti klasické filologie a na radu Guillauma 

Postela se naučil hebrejsky a arabsky . Navštívil Itálii, Anglii a Skotsko . Po masakru Bar-

tolomějské noci se uchýlil do Ženevy, kde přednášel na místní akademii; již v roce 1574 

se vrátil do Francie, kde žil v ústraní pod ochranou aristokratického přítele Louise de 

Chastaignera . Jeho přehled světových dějin zahrnul kromě Řecka a Říma rovněž Persii, 

Babylónii, Egypt a Židy . Od roku 1593 Scaliger pobýval až do smrti na univerzitě v Leide-

nu . Proslulá byla jeho polemika s příslušníky jezuitského řádu, kteří se jej pokusili kom-

promitovat ve spise Scaliger hypototimaeus (1601) . 

336)  Isaac Casaubon (1559-1614), francouzský humanista, hugenot, historik a klasický filo-

log . Narodil se v Ženevě protestantským uprchlíkům . Přednášel na univerzitě v Mont-

pellier; Jindřich IV . jej pozval do Paříže, kde Casaubon setrval až do královy smrti 

v  roce 1610 . Poté odešel do Anglie . Jeho syn Méric Casaubon (1599–1671) byl rovněž 

proslulým učencem .
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se pokládal za „přenašeče“ (congregator), „druhého Noema“, jehož si Bůh vyvo-
lil, aby přinesl „světlo“ zpět ze Západu na Východ (Kuntz 1987, 480−481) .

Guillaume Postel spojoval křesťanský univerzalismus s globálním 
posláním francouzské monarchie . Jeho sen o novém světovém uspořádání 
byl prostoupen středověkým evangelizačním étosem, sklony k milénarismu, 
zájmem o esoterismus a kabalu, mimořádnou lingvistickou erudicí a patrný-
mi psychickými potížemi, které jej doprovázely většinu pohnutého a barvi-
tého života, během něhož se na francouzském trůně vystřídali František I ., 
Jindřich II ., František II ., Karel IX . a Jindřich III . Postel byl autorem přibližně 
šedesáti spisů, mezi nimiž nalezneme pojednání o orientálních jazycích, fi-
lologii, geografii, astrologii, historii a teologii . Mezi současníky měl rozporu-
plnou pověst . Henri Estienne označil Postela za „ohavné monstrum“; Lam-
bert Danau jej nazval „psem“; Jean de Serres pokládal Postela za „otce deistů“ 
(Butter 1920, 39−40) . Zemřel v relativně vysokém věku v klášterním asylu po-
kládán mnohými svými přáteli téměř za světce . 

Guillaume Postel pocházel z Dolerie, chudé vesnice v Normandii . 
Odešel do  Paříže, kde studoval v  koleji St . Barbe . Projevoval mimořádné 
nadání na jazyky . Od jistého Žida se Postel naučil hebrejsky; osvojil si řečtinu, 
španělštinu a portugalštinu . Působil jako vychovatel mimo hlavní město, 
když se zprávy o  jeho výjimečné erudici donesly Františku I ., který jej 
zaměstnal v královské knihovně ve Fontainebleau . V roce 1536 byl společně 
s Pierrem Gilesem vyslán na Východ; jeho úkolem bylo sbírat orientální ru-
kopisy . Z Egypta odjel do Istanbulu, kde se připojil k francouzské diploma-
tické misi, která byla právě zřízena u Velké Porty . Po návratu do Paříže byl 
jmenován profesorem (mathematicorum et peregrinarum linguarum regius 
interpretes) na Collège des Trois Langues (z níž se později stala Collège de 
France) . Tuto pozici si sice dlouho neudržel, nicméně přízeň Gabriela Bouve-
ryho, biskupa z  Angers, mu umožnila věnovat se nerušeně odborným 
zájmům (Butter 1920, 41–43) . Bylo to pro Postela mimořádně plodné období . 
Ve spise z roku 1538337 tvrdil, že hebrejština byla původním Adamovým ja-
zykem, z  něhož se postupně vyvinuly syrština,338 arabština, chaldejština, 
hindština, řečtina a další dialekty (Budil 2002, 15) .339 Postel postupně došel 
k názoru, že jeho hlavním posláním je hlásat mír mezi národy a evangeli-
um mezi pohany . Výrazem jeho přesvědčení byly Čtyři knihy o světové svor-

337)  De originibus seu de Hebraicae Linguae et Gentis antiquitate deque variarum linguarum 

affinitate liber.

338)  Syrština měla pro Guillauma Postela mimořádný význam, protože byla podle jeho názo-

ru hebrejštině nejbližší (Kuntz 1987, 472) . 

339)  Následovaly práce Grammatica Arabica (1538), Descriptio Syriae (1540), De Magistratibus 

Atheniensium Liber singularis (1541) nebo Alcorani, seu Legis Mahometi (1543) .
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nosti (De orbis terrae concordia libri quator) z roku 1544 . Západní vzdělávací 
instituce by měly podle Postela podstatně rozšířit výuku orientálních jazyků 
za účelem misijního díla . V témže roce se Postel vydal do Říma, kde se chtěl 
stát členem Tovaryšstva Ježíšova . Náležel k němu dvanáct měsíců, poté jej 
Ignác z Loyoly odmítl . Neznamenalo to definitivní přerušení styků; Postel 
byl i  později ve  společnosti jezuitů vídán,340 jeho zjevný galikanismus341 
a  mnohé neortodoxní názory byly nicméně pro řád Tovaryšstva Ježíšova 
nepřijatelné (Butter 1920, 51) .

Během římského pobytu se Guillaume Postel věnoval kabale, 
do níž jej zasvěcoval jeho přítel německý hebraista Andreas Masius (André 
Maes) a Johann Albert von Widmanstadt (Bouwsma 1954, 220) . Zhoršily se 
Postelovy vztahy s králem Františkem I ., který mu dal při audienci v roce 
1543 najevo zjevnou nelibost . Postel se vzdálil dvoru a ponořil se hlouběji 
do studia kabaly . Esotericky zaměřený mystik v něm nabýval převahy nad 
jazykovědcem . Lidská bytost se podle Postela skládá ze dvou složek; animus 
představuje rozum, skrze který člověk rozeznává dobré a zlé; anima srdce, 
vášně, emoce, nižší část osobnosti (Butter 1920, 46–47) .342 Opíraje se o hete-
rogenní zdroje zahrnující klasické autory, Sibylino proroctví, Annia z Viter-
ba či různé esoterické prameny, Guillaume Postel v  několika studiích 
počátkem padesátých let šestnáctého století sledoval genealogii lidského 
rodu od Noemových synů, staršího Šéma, kterému byl zjeven boží úmysl se 
světem, a mladšího Jáfeta, kterému bylo určeno jej naplnit . Jáfetův syn Go-

340)  V roce 1553 Postel napsal, že consortium illud, in quo merito a nomine Jesu nomen ha-

bent, quo duce totus Oriens in maritimis est ad fidem Christi free iam conversus (Butter 

1920, 45) . 

341)  Přesvědčení, že koncil je nadřazen papeži, a úsilí o autonomní postavení francouzské 

katolické církve .

342)  Podobnou myšlenku hlásal ve druhé polovině šestnáctého století rovněž rabín a kabalis-

ta Izák Luria . V roce 1553 Postel napsal: Donc nous voyons que à la parfaite action de 

nostre forme, il faut que nous ayons quatre parties, qui respondent aux quatre elements 

du corps: L’Ame despend du corps et est constituée dedans le sang: L’Anime est immortel 

divinement crée et uni en une nature avec l’ame, comme l’element de la terre avec l’eau: La 

Mente ou la vertu superieure, ou l’ intellect Agent respond au feu et se conjoinct à L’Amine 

et L’Esprit respondent à l’air se conjoinct à L’Ame comme l’air avec la terre. Le chaud humi-

de qui est propre de l’air est commencement de la vie en toutz animaulx et non par le 

chault extrème du feu elementaire … et c’est pourquoi le sexe feminin consummera la pre-

fection du monde (cit . Butter 1920, 56) . 
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mer byl předkem Galů a Gomerův syn Aškenáz praotcem Germánů .343 Fran-
couzský král, jenž zdědil Jáfetovo poslání, je proto potenciálním 
světovládcem, mocnějším než papež, a  Galové v  jistém smyslu vyvolený 
národ (Budil 2002, 15) .344

Rok 1547 zastihl Postela ve vazbě; důvody jeho uvěznění neznáme, 
nicméně v roce 1548 již působil jako tajemník pro orientální jazyky u papeže 
Pavla III . Přibližně v této době navštívil podruhé Benátky (Butter 1920, 52) . 
Pobyt v  Benátkách, na  jehož počátku Postel vážně onemocněl, z  něho 
definitivně učinil velkého vizionáře, mystika a  heretika (Butter 1920, 52) . 
V benátském špitále Svatého Jana a Pavla (dnes Ospedaletto) se setkal s míst-
ní matkou představenou, zbožnou padesátiletou Johannou (Budil 2002, 16) . 
Postel údajně dospěl k přesvědčení, že v roce 1547 se mají završit dějiny spásy 
příchodem nové Evy, která obnoví „nižší“ složku lidské duše – „animu“ („ani-
mus“ byl již spasen prostřednictvím Ježíše Krista) . Touto bytostí byla podle 
Postela právě Matka Johanna, kterou nazýval „Benátskou pannou“ .345 
Vtělením Ježíše Krista do  „Benátské panny“ nastane „čtvrtý věk“ obnovy 
všech věcí (Kuntz 2005, 960) .

V roce 1549 se díky podpoře, kterou mu poskytl benátský tiskař 
Daniel Bomberg, Guillaume Postel vypravil podruhé do Svaté země, aby zde 
sbíral rukopisy a  šířil víru mezi muslimy a Židy (Kuntz 1987, 471; Butter 
1920, 55) . Za  tímto účelem hodlal přeložit evangelia do  hebrejštiny 
a arabštiny . V Jeruzalémě, kde trpěl krajní nouzí, se setkal s francouzským 
vyslancem v Konstantinopoli Gabrielem de Luetzem, který doprovázel sul-
tána Sulejmana Nádherného během jeho perské výpravy . Ve  skupině 
Francouzů se nacházeli rovněž geograf André Thevet,346 Pierre Bell a Postelův 

343)  L’Histoire memorable des Expeditions depuys le Déluge, faictes par les Gauloys ou Fran-

çoys depuys la France jusques en Asie, ou en Thrace, & en l’orientale pertie de l’Europe: & 

des commodites ou incommodites des divers chemins pour y parvenir & retourner; le tout 

en brief ou Epitome, pour monstrer avec quelz moyens L’Empire des Infideles peult et 

doibt par eulx estre deffaict (1552) .

344)  Il faut nécessaire qu’une monarchie soit esleuée et confirmé au monde en fondement en la 

Gaule de la force et consentiment du peuple Gauloys … estant donc mon general but de 

conduyre le monde en fondement et vray principle de la concorde, union et souveraine 

paix par le seul possible moyen de la Monarchie Treschrestienne (cit . Butter 1920, 49–50) .

345)  Podle jiných zdrojů Guillaume Postel označil s odvoláním na kabalistický text Zohar Johan-

nu za Šekinah a „andělského papeže“, jehož příchod předpověděl tvůrce západního utopis-

mu kalábrijský opat Joachim z Fiore (Budil 2002, 16; viz rovněž Bouwsma 1954, 228) .

346)  André Thevet se v letech 1555 až 1557 účastnil francouzské expedice vyslané do Brazílie, 

aby zde založila kolonii . Po návratu vydal proslulý spis Zvláštnosti antarktické Francie 

(Les Singularitez de la France antarctique, 1557) .
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přítel Pierre Giles . Guillaume Postel je doprovodil do Konstantinopole, od-
kud v roce 1551 odcestoval do Itálie (Butter 1920, 55) . Po návratu do Paříže 
Postel bezvýsledně usiloval o opětovné přijetí do královských služeb . Zar-
moucen smrtí představené Johanny napsal jeden ze svých nejproslulejších 
spisů, oslavu úlohy žen, který věnoval francouzské královně Markétě .347 
Zanechal adorace francouzské monarchie a  za  „vyvolené město“ označil 
Benátky (Kuntz 2005, 960) .

Veřejná vystoupení prostoupená duchem vyhraněného milénarismu, 
ve  kterých mimo jiné předvídal příchod nového věku v  roce 1556 (Bouwsma 
1954, 231), vyvolala nelibost a Postel byl nucen koncem roku 1553 opustit hlav-
ní město Francie . Působil v Besançonu, Basileji a na podzim 1554 dorazil opět 
do Benátek . Zde poznal představitele syrské církve Mosese Mardenuse, kterého 
patriarcha vyslal na  Západ, aby zajistil vytištění Bible v  syrštině . Evropským 
střediskem syrských studií byla tehdy Vídeň, kam se oba muži vypravili a kde 
Johann Albert von Widmanstadt připravoval vydání Nového zákona v syrském 
jazyce . Historička Paula Sutter Fichtnerová se domnívá, že Ferdinand I . chtěl 
využít Postelovy mimořádné lingvistické erudice k hlásání křesťanství na os-
manském území (Kuntz 1987, 473−474) . Každopádně Guillaume Postel získal 
prestižní profesorské místo na  Vídeňské univerzitě s  nejvyšším možným pla-
tem .348 Tato idyla trvala pouhých šest měsíců . Poté se dozvěděl, že inkvizice 
v  Benátkách označila všechny jeho spisy za  heretické a  dala je na  index . 
Urychleně opustil Vídeň, aby se mohl v Itálii osobně hájit (Butter 1920, 57–58) .

Papežským legátem účastnícím se inkvizičního soudu byl Filipo 
Archinto, bývalý Postelův žák, který měl pravděpodobně největší zásluhu 
na tom, že jej inkvizitoři po delším vyšetřování shledali „nevinným, nicméně 
nemocným“ (non malus sed amens) . Tento nález sice Postela rozlítil, nicméně 
mu bezpochyby zachránil život . Postel byl internován v  Ravenně a  poté 
ve vězení Ripetta v Římě (Budil 2002,16; Kuntz 2005, 959) . 

Po smrti papeže Pavla IV . 29 . srpna 1559 vypukly v Římě pouliční 
nepokoje a rozvášněný dav se pokusil zapálit vězení, v němž byli drženi Židé 
a osoby obžalované z hereze . Jeden kardinál proto vydal příkaz, aby všichni 
uvěznění byli propuštěni . Postel byl tedy opět na  svobodě . Potuloval se 
po  Evropě a  pobýval v  Basileji, Trentu, Augsburgu a  Lyonu . Začátkem 

347)  Les tres-merveilleuses Victoires des Femmes du nouveau Monde, et comme elles doibvent à 

tout le Monde par Raison commander et même à ceulx qui auront la Monarchie du Monde 

vieil (1553) . Díky tomuto pojednání si Guillaume Postel vysloužil rozporuplné označení 

za průkopníka feminismu (diskuze, viz Screech 1953) .

348)  Secundus Graecus, qui et idem Linguae Arabicae Professor et quotidie bis legat, D. Guliel-

mus Postellus ducentos . Postelův plat činil dvě stě florinů, někteří vyučující vydělávali 

pouhých osmdesát florinů a průměrná mzda byla sto osmnáct florinů (Kuntz 1987, 474) . 
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šedesátých let šestnáctého století se ocitl v Paříži, kde se usadil v domě význa-
mného jezuitského učence Josepha Scaligera (Kuntz 1987, 475−476; Butter 
1920, 59) . Svých univerzalistických aspirací se nevzdával a ještě roku 1563 
vytýkal delegátům Tridentského koncilu omezenost jejich obzoru . Kde jsou 
účastníci z Moskvy, Arménie, Řecka, Gruzie nebo Habeše (Butter 1920, 47)? 
Záhy čelil na půdě parlamentu opětovnému obvinění z hereze . Soud rozhodl, 
že Postel musí žít pod dozorem v  klášteře Saint-Martin-des-Champs . 
Ve zdejším prostředí konečně nalezl relativní klid, těšil se úctě vzdělaných 
kruhů, dvůr jej konzultoval v různých otázkách týkajících se Orientu, získal 
titul doyena královských profesorů349 a  Kateřina Medicejská jej dokonce 
(neúspěšně) přemlouvala, aby se stal vychovatelem jejích synů . Pouze vyšší 
církevní kruhy zůstaly nesmiřitelné a  Postelovo jméno se nesmělo objevit 
na  žádném z  textů oficiálně schválených papežem (Kuntz 1987, 477–478) . 
Nepomohlo ani to, že Postel v roce 1564 sepsal odvolání svých předchozích 
„bludů“ (Butter 1920, 60) . Zemřel v  roce 1581 jako učenec proslulý po celé 
Evropě a jeden ze zakladatelů novodobé orientalistiky . 

Postelovy milénaristické a univerzalistické vize, které mu způsobily 
tolik osobních problémů, v mnohém předznamenaly ideologii saint-simonis-
mu . Louis Dussieux dokonce napsal, že Guillaume Postel téměř předpověděl 
devatenácté století (cit . Budil 2002, 17) . Život a dílo Guillauma Postela je do-
kladem rostoucího napětí mezi genealogickou tradicí zakotvenou v  bib-
lickém a antickém myšlení a utopickým vizionářstvím nového typu, který 
usiloval o základní změnu podmínek lidské existence . Na přelomu osmnác-
tého a devatenáctého století se vzdálení partikularističtí duchovní potomci 
„hornorýnského revolucionáře“ utkali s  následovníky univerzalistického 
étosu Guillauma Postela ve střetu, který zásadně ovlivnil osudy moderního 
Západu . Postelův kabalistický mesianismus vzhlížel k brzkému příchodu no-
vého věku (restitutio omnium), v němž bude nastolen pozemský ráj, lidé se 
navrátí k hebrejštině jako původnímu a univerzálnímu jazyku a budou sdílet 
společnou vládu a náboženství (Bouwsma 1954, 231) . Toto očekávání vychá-
zelo z tradičního křesťanského pojetí transcendentna . Zklamání z nenaplnění 
uvedeného příslibu vyústilo posléze v chtonickou reakci, jejímž výrazem byl 
rasový milénarismus moderní doby . 

1.17. Antropologie a astrologie

Etnický partikularismus, předznamenávající rasovou rétoriku, byl v posled-
ních staletích starověkého světa oslaben jednak kosmopolitismem stoicismu 

349)  Doyen des lecteurs ou professeurs du roy en la très fameuse Haccademie de Paris .
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a  jednak univerzalismem křesťanství . Zdá se, že protorasistický potenciál 
tezí o nadřazenosti autochtonie a negativním vlivu etnického míšení ode-
zněl s mocenským úpadkem Athén a vzestupem Římského impéria . Starově-
ký rasismus představoval tedy možnost, která nebyla náležitě využita . Hlav-
ním intelektuálním odkazem starověkého světa středověké civilizaci byly 
genealogické spekulace archeologie, hippokratovská antropologie a environ-
mentalismus . Středověké pojetí jinakosti a kolektivní identity bylo intelektu-
álním kompromisem mezi tradiční starověkou vzdělaností, biblickou autori-
tou,350 scholastikou a  novou etnickou a  politickou realitou starého 
kontinentu a jeho bezprostředního okolí . Nikdo nebude zpochybňovat sku-
tečnost, že středověká západní společnost byla bohatá i na řadu projevů, kte-
ré bychom označili za netolerantní nebo xenofobní . Přesto středověký Západ 
nevytvořil žádnou doktrínu, která by se podobala novověké rasové ideologii 
či rasismu . Křesťanství v raném středověku podpořilo autoritu Starého Záko-
na, podle něhož veškeré lidstvo vzešlo v historicky relativně nedávné době 
z jediného páru Adama a Evy, což odráželo antický sklon pokládat vnější po-
dobu lidského těla za něco pomíjivého, zanedbatelného, z čeho se nedalo vy-
vozovat nic zásadního o kvalitě a schopnostech příslušné populace . Středově-
ká věda o člověku tak de facto znemožnila vznik učení, které by připomínalo 
moderní rasovou ideologii . Lidé tehdy rasu v moderním smyslu „neviděli“, 
takže například odlišnosti v pigmentaci se nemohly stát záminkou skupino-
vé nenávisti . Když se významní evropští cestovatelé třináctého a čtrnáctého 
století, Giovanni del Plano Carpini, Vilém Rubruck, Jan Montecorvino či 
Marco Polo, seznámili s ohromující etnickou rozmanitostí Asie, ani na oka-
mžik je nenapadlo zjištěnou různorodost a bohatství lidských typů uchopit 
a označit prostřednictvím pojmu rasy . Středověký antisemitismus, který po-

350)  Starý zákon obsahuje dvě legendy vysvětlující vznik stávající lingvistické různorodosti, 

jejichž vzájemně nesourodý a rozporný obsah způsobil v dějinách evropských etnologic-

kých spekulací více či méně produktivní napětí . Genese 10 vypráví o migraci tří Noemo-

vých synů po potopě . Tento text se stal díky konkrétní genealogii, která v něm byla obsaže-

na, základem veškeré středověké a raně novověké klasifikace národů . Genese 11 popisuje 

proslulý příběh babylónské věže, v jehož rámci bylo kolektivní úsilí při budování mohutné 

stavby vyloženo jako „vzpoura proti Bohu“ a potrestáno následným rozrůzněním jazyků . 

Arabští komentátoři přičítali zmíněné „zmatení jazyků“ traumatu, které údajně způsobil 

přihlížejícím pád věže . Dramatické faustovské téma stálo proti prozaickému etnografické-

mu líčení a záleželo na sensitivitě a aspiracích konkrétní epochy, který z dotyčných příbě-

hů se ocitl ve středu její pozornosti . Lidová kultura středověké civilizace dávala přednost 

poselství Genese 11, zatímco svědectví Genese 10 se těšilo větší pozornosti v pracovnách 

učenců . V šestnáctém a sedmnáctém století se naopak prosadila Genese 10 a převládl ná-

zor, že k diferenciaci národů a jazyků došlo před stavbou babylónské věže .
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čínaje třináctým stoletím neobyčejně zesílil, vycházel z náboženského, niko-
liv rasového antagonismu .

Ve středověké kultuře bezpochyby existoval určitý lingvistický po-
tenciál, který předjímal vznik rasového myšlení . Ve středověkém slovníku se 
kolektivní identity označovaly latinskými termíny jako natio, gens, genus 
nebo stirps, méně často pak populus, nomen, sanguis a  lingua . Všechny se 
určitým způsobem dotýkaly tělesnosti, protože například pojem natio 
označoval skupinu lidí, kteří byli spřízněni pokrevním původem (consaquini-
tas) . Jeffrey Jerome Cohen ukázal, že středověký popis geografické distribuce 
obyvatelstva na  Britských ostrovech měl nepochybné somatické konotace, 
občas velmi vyhrocené, nicméně podřízené vládnoucímu environmentál- 
nímu paradigmatu (Cohen 2006, 13–34) . Z jeho výkladu je patrné, že pokud by 
se objevila dostatečně silná intelektuální autorita, která by otřásla aliancí en-
vironmentalismu a  biblického monogenismu, idea rasové hierarchie by se 
ukázala jako vhodná forma strategie etnické hegemonie již ve dvanáctém či 
třináctém století . Není náhoda, že Irové, Velšané a  Skotové, kteří byli 
ve  středověku líčeni jako populace divoké, krvežíznivé či ďábelské (Cohen 
2006, 78), se v osmnáctém století stali archetypálním ztělesněním „nižší rasy“ 
v novém „rasově vědeckém“ obraze světa . Různí autoři si pochopitelně všímali 
somatických rozdílů mezi odlišnými populacemi . Arabský geograf al-Istachrí 
napsal v raném středověku, že východoevropští Chazaři se nepodobají Turkům, 
jsou černovlasí a člení se na dvě skupiny: Kara-Chazaři (Černí Chazaři) vyhlížejí 
téměř jako tmaví Indové, zatímco bílí Chazaři (Ak-Chazaři) jsou neobyčejně 
pohlední . V dobách „stěhování národů“ byly mezi turkickými a ugrofinskými 
populacemi „vládnoucí“ skupiny zpravidla označovány jako „bílé“, zatímco 
„podřízené“ skupiny jako „černé“ . „Černobílý dualismus“ spojený se sférou 
moci nalezneme například u  „Bílých“ a  „Černých“ Bulharů nebo „Bílých“ 
a „Černých“ Hunů . Navzdory „etnografickým“ pozorováním mnoha dobových 
kronikářů a cestovatelů však nemáme nejmenšího důvodu se domnívat, že ten-
to barevný symbolismus reflektoval vzezření těchto skupin lidí .

Středověkou a raně novověkou „antropologii“, to znamená výklad 
příčin lidské fyzické a  sociokulturní odlišnosti, nelze pochopit bez 
přihlédnutí ke  značnému vlivu, jemuž se mezi západními vzdělanci 
přibližně od  třináctého století těšila astrologie navzdory doktrinální 
obezřetnosti církevních autorit . Tehdy se především arabským 
prostřednictvím rozšířila  Aristotelova filosofie přírody, a  to často právě 
v podobě astrologie .351 Astrologie se prosadila především proto, že vliv hvězd 

351)  Astrologií se nezabýval Sacrobosco, který ještě nebyl seznámen s Aristotelovými přírodo-

vědeckými spisy; naproti tomu teorii o vlivu hvězd na pozemský svět sdíleli Roger Bacon, 

Albertus Magnus a Bartholomaeus Anglicus .
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byl pochopen jako účinná příčina (causa efficiens) působící na  všechny 
pozemské předměty a  umožňující přechod věcí z  možnosti (potence) 
do  uskutečnění (aktu) . Určitou úlohu mohlo sehrát rovněž oslabení víry 
ve filosofickou koncepci pasivní možnosti věcí .352 Někteří stoupenci astrolo-
gie byli přesvědčeni o tom, že hmota postrádá vnitřní aktivní princip, který 
by jí umožňoval nabývat spontánně formu (Tooley 1953, 66) . Hvězdy proto 
podle jejich mínění představovaly primární účinnou příčinu všech vzni-
klých věcí, včetně lidských činů a „nevlastního“ jsoucna . Učenci jako Guido 
Bonatti změnili astrologii v aplikovanou vědu, na niž se obraceli s prosbou 
o radu a konzultaci jak političtí tak i duchovní vůdci středověké evropské 
společnosti .353 Průnik a popularita astrologie, šířící se pod výrazným arab-
ským vlivem, však ohrozily ústřední tezi křesťanské západní civilizace, 
ideu, od které lze odvodit jedinečnost a specifické historické poslání Zápa-
du, totiž doktrínu o svobodné vůli člověka . To bylo jedním z důvodů, proč 
pařížský biskup Stephanus Tempier 7 . března 1277 odsoudil 219 tezí 
averroistů (a Tomáše Akvinského), k nimž řadil rovněž nauku o „působení 
nebeských těles na osudy lidí“ (Horowitz 1960) .

Tomáš Akvinský, Pierre d’Ailly i Jean Bodin se odvolávali na sed-
mou knihu Aristotelovy Politiky, která potvrzovala názor středověkých 
myslitelů, že severní národy jsou svobodomyslné, avšak nedisciplinované, 
jižní národy inteligentní, ale lenivé, a  podléhají proto snadno nadvládě 
tyranů . Pouze národy mírného pásma spojují touhu po nezávislosti s rozu-
movými vlohami a pílí, které jim umožňují dosáhnout svobodné a harmo-
nické vlády . Objevila se však logická a kontroverzní otázka, jak vymezit ony 
vyvolené „národy mírného pásma“ . Aristoteles přisoudil tuto úlohu Řekům . 
Muslimští učenci, kteří v astrologii několik století vládli, doložili důmyslnými 
argumenty privilegované postavení Arabů . Tento názor kupodivu přijal 

352)  Později odmítali koncept pasivní potence filosofové karteziánského zaměření, kteří po-

chybovali o nutné platnosti principu kauzality . Stoupenci senzualismu dokonce poklá-

dali příčinný vztah za pravidelnou, nikoliv nutnou následnost jevů . Viz rovněž diskusi 

o tzv . dispozičních predikátech (Sousedík 1992, 14–15) .

353)  Guido Bonatti (zemřel kolem roku 1300) je autorem Deseti pojednání o astronomii (Decem 

continens tractatus astronomiae, 1277), označované za nejvýznamnější astrologický spis 

třináctého století . Praktickou aplikaci astrologie Bonatti předvedl například ve váleč-

ném umění; známá je epizoda z obléhání jihoitalského města Forlì v roce 1282, kdy Bo-

natti přispěl jako poradce Guida z  Montefeltra k  úspěšnému odražení oddílů papeže 

Martina IV . Dante umístil Bonattiho do osmého kruhu Pekla (Zpěv 20, 118), v němž trpí 

ti, kteří zhřešili lstí . Čtvrtý žleb je vyhrazen věštcům, kouzelníkům a astrologům, kteří 

chtěli vidět příliš daleko; v Pekle jsou odsouzeni kráčet pozpátku s tvářemi otočenými 

dozadu (Dante 2009, 100–103) . 
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křesťanský polyhistor Albertus Magnus, a do jisté míry také kardinál Pierre 
d’Ailly (Tooley 1953, 80) . Představa, že „nevěřící“ vynikají nadřazenými inte-
lektuálními a  fyzickými vlastnostmi nebyla pochopitelně v  křesťanském 
světě z dlouhodobého hlediska udržitelná . Za vlády Filipa IV . Sličného vznik-
la ve Francii „vlastenecká astrologie“ . Její protagonisté, mezi něž náleželi Jan 
z Jandunu354 nebo Pierre Dubois,355 dokazovali astrologickými instrumenty 
výlučné postavení francouzského národa a oprávněnost univerzálního fran-
couzského impéria . Tehdy se rovněž zrodila teze o nadřazenosti severozápad-
ní čtvrtiny zemského povrchu . 

Středověcí astrologové se poměrně intenzívně věnovali otázce, 
do jaké míry jsou konkrétní nebeská tělesa spjata s určitými zemskými re-
giony . Roger Bacon před tímto problémem couvl; Guido Bonatti a  Pierre 
d’Ailly se jím zabývali obšírněji . Ucelenou astrologicko geografickou 
představu (inspirovou intelektuálním odkazem helénismu) předložil arab-
ský cestovatel Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí (1983, 81):

Země je rozdělena na sedm zeměpásů čili klimat (iklím):
Do prvního zeměpásu patří země Babylón, Chorásán, al-Ahwáz,356 
Mosul a Džibál;357 je pod vlivem znamení Berana a Střelce, z planet 
Jupitera.
Druhý zeměpás zahrnuje Sindh, Indii a Zemi černých (Súdán); jeho 
znamením je Kozoroh, planetou Saturn.
V  třetím zeměpásu leží Mekka, Medína, Jemen, Tá'if,358 Hidžáz 
a přilehlé oblasti; jeho znamením je Štír, planetou Venuše.

354)  V současné době je zřejmé, že pod tímto jménem byli zaměňováni dva autoři – Jan z Jan-

dunu (Johannes de Genduno) a Jan z Gandu (nebo z Gentu) . První z nich se narodil ko-

lem roku 1300, vystudoval univerzitu v  Paříži a společně s  Marsiliem z  Padovy vydal 

proslulý spis Obránce míru (Defensor pacis) zaměřený proti papeži Janu XXII ., za který 

byli oba autoři v roce 1327 odsouzeni . Jan z Gandu se narodil v roce 1270 nebo 1280, 

vystudoval teologii na Sorbonně a působil jako duchovní v Kieldrechtu . Není jasné, který 

z obou mužů je autorem filosofických a teologických prací zahrnujících například ko-

mentáře k Aristotelovi a Petru Lombardskému, jež byly silně ovlivněny Averroem a byly 

kritické vůči Tomáši Akvinskému . 

355)  Pierre Dubois (1255–1321), francouzský politik, pamfletista a stoupenec krále Filipa Slič-

ného během jeho sporu s papežem Bonifácem VIII ., autor O znovunabytí Svaté země (De 

Recuperatione Terre Sancte, 1300) .

356)  Středisko provincie Chúzistán .

357)  Přibližně území starověké Médie .

358)  Město nedaleko Mekky .
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Čtvrtý zeměpás zaujímají Egypt, Ifríkíja, Berbeři a  Španělsko (al-
Andalus) a vše, co leží mezi nimi; jeho znamením jsou Blíženci, plane-
tou Merkur.
K pátému zeměpásu je počítána Sýrie, Byzanc (ar-Rúm) a Horní Irák 
(Džazíra); jeho znamením je Vodnář, planetou Měsíc.
Šestý zeměpás je obýván Turky, Chazary, Dailamci a Slovany; jeho 
znamením je Rak, planetou Mars.
V sedmém zeměpásu leží Díl359a Čína; jeho znamením jsou Váhy, pla-
netou Slunce.

Jean Bodin dal v šestnáctém století v návaznosti na předchozí středověkou 
astrologickou tradici do  souvislosti chladnou zónu s Marsem a Měsícem, 
mírnou s Jupiterem a Merkurem a horkou zónu s Venuší a Saturnem a vy-
tvořil tak bezděčně jakousi evropskou projekci či reinterpretaci velkorysej-
šího eurasijského Al-Mas’údího systému:360 Planeta Mars podporuje údajně 
válečnictví a řemesla, která jsou spojena s kovem a ohněm, a Měsíc cudnost 
a  lov, což jsou ctnosti a hlavní aktivity sangviniků obývajících chladnou 
zónu . Je pravidlem, že všechny velké úspěšné invaze v dějinách, které usku-
tečnili Gótové, Vandalové, Frankové, Normani a Mongolové, vzešly ze seve-
ru a směřovaly na jih . Římané dosáhli svých největších vojenských úspěchů 
ve Středomoří, avšak nebyli schopni se pevně uchytit severně od Dunaje . 
Angličané až do Bodinovy doby nikdy trvale nedobyli Skotsko, ale pravidel-
ně poráželi Francouze (Tooley 1953, 76–77) . Vzhledem k sepětí planety Mars 
s řemesly není náhoda, že mezi Němci, Vlámy a Angličany nalezneme velký 
počet zdatných řemeslníků . Ctnost a  cudnost severských národů, napří-
klad Němců, vyplývá především z nedostatku imaginace .

Jupiter povzbuzuje fyzickou a  intelektuální výkonnost, morálku 
a smysl pro spravedlnost a zákonnost, Merkur je záštitou praktických dovedností, 
rétorických schopností, obchodu a podnikání . Takové vlastnosti a dispozice jsou 
charakteristické pro choleriky žijící v mírném pásmu . V této oblasti se podle Bo-
dina zrodily velké právnické systémy řeckého, římského a francouzského původu 
a vznikly největší říše – asyrská, médská, perská, parthská, řecká, římská a kelts-
ká, jež kombinovaly rozumnou vládu s hospodářskou prosperitou .

359)  Pravděpodobně Dailam u Kaspického moře .

360)  Podle Mariana Tooleye tím Jean Bodin porušil tradiční astrologickou korespondenci 

mezi nebeskými tělesy a klimatickými pásmy (1953, 70), protože Guido Bonatti a další 

autoři sdíleli názor, že Saturn a Měsíc náležejí severu, Jupiter a Merkur mírnému pásmu 

a Mars a Venuše jihu . Bodinovy důvody byly čistě empirické (zkušenost pokládal již Pier-

re d’Ailly za konečný test každé hypotézy), protože se domníval, že Mars je svými váleč-

nickými atributy přirozeně spjat se severem, zatímco „kontemplativní“ Saturn s jihem .



269

Saturn vyvolával sklon ke  kontemplaci a  Venuše k  lenosti 
a prostopášnosti; vzhledem k sepětí obou nebeských těles s horkým klimatickým 
pásmem není nijak překvapivé, že jižanští melancholici se vyznačují zároveň 
náboženským zanícením a  pokleslými mravy . Jean Bodin uvedl jako typický 
příklad obyvatele Etiopie (podle svědectví Fransciska Alvareze) a starověké Kar-
tagince (v podání Tita Livia) . Saturn podporuje také sklon k vychytralosti, a tato 
skutečnost vysvětlovala podle Bodina konkrétní pozorování, podle kterého sice 
Angličané porazili v přímém boji Francouze, avšak byli přelstěni jejich diploma-
cií; Francouzi zase vždy ztráceli při jednání se Španěly (Tooley 1953, 78) . Abú´l-
Hasan Álí al-Mas´údí spojil Saturn s obyvateli subsaharské Afriky (1983, 74):

Náčelníkem všech ostatních je vznešený Saturn,
stařec majestátní a vládce mocný.
Přirozenosti je černé a studené –
Barvy černé jak duše v beznaději.
Svým vlivem působí na Zandže a otroky,
a také na olovo a železo.

Francouzský právník a politik Jean Bodin je především zásluhou svého díla 
Šest knih o republice (Six Livres de la République, 1576) pokládán vedle Machia-
velliho za zakladatele moderní politické teorie . Bodinovy úvahy si zaslouží vět-
ší pozornost, protože názorně dokumentují konceptuální a filosofické omeze-
ní, které středověkému a  raně novověkému myšlení o  lidské rozmanitosti 
zabránily ve vytvoření rasové teorie v moderním smyslu . Jean Bodin je přímo 
personifikací vzdoru středověké vzdělanosti vůči rase . Pro Bodina byla jednou 
ze základních politických otázek problematika vztahu mezi povahou lidu 
a politickým uspořádáním . Inspiraci a informace čerpal především z klasic-
kých autorů361 a jeho obzor jen málokdy přesáhl Starý svět .362 Ačkoliv někteří 
komentátoři považovali Bodina za průkopníka environmentalismu a geogra-

361)  Mezi Bodinovy zdroje náleželi především Aristoteles, Ptolemaios, Galén, Gaius Iulis Cae-

sar, Tacitus a Titus Livius .

362)  Údaje o Itálii Bodin čerpal především ze spisů historiků vlády Ludvíka XI ., Karla VIII . 

a  Karla Smělého Philippa de Comminese a  Francesca de Guicciardiniho; informace 

o Rusku z proslulé zprávy vyslance Sigmunda von Herbersteina Rerum Moscoviticarum 

Commentarii z roku 1549 (Poe, Marshall, ed ., 2003); data o severovýchodní Africe získal 

ze svědectví portugalského vyslance Franciska Alvareze, jenž působil v letech 1520 až 

1527 v Habeši, a údaje o indiánech z děl Bartolomé de Las Casase . Jean Bodin dále napří-

klad vedl rozhovory s polským vyslancem z Litvy a francouzským vyslancem Jindřicha 

II . na anglickém dvoře a využil zpráv francouzských diplomatů, kteří s císařem Karlem 

V . jednali o italských záležitostech (Tooley 1953, 64) .
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fického determinismu, který předznamenal Montesquieua,363 Bodinova synté-
za astrologie, hippokratovské fyziologie a  politologie v  zásadě nepřekročila 
základní intelektuální schéma středověké vědy, které v  šestnáctém a  sedm-
náctém století prokázalo značnou míru rezistence a asimilační síly .

Knihtisk se zasloužil o  rozšíření mnoha děl středověké kosmologie, 
astronomie a astrologie, které se v patnáctém a šestnáctém století těšily značné 
popularitě . Geocentrický model kosmu, skládající se ze čtyř základních prvků 
a ovládaný okultním působením hvězd, dlouho vzdoroval koperníkovské revolu-
ci . Jenom před rokem 1500 se objevilo čtyřiadvacet vydání slavného astrono-
mického pojednání De Sphaera, jehož autorem byl Joannes de Sacrobosco364 a kte-
ré bylo v následujícím století přeloženo do francouzštiny, němčiny, španělštiny, 
italštiny a angličtiny . První středověká encyklopedie O povaze věcí (De proprieta-
tibus rerum), již vydal v roce 1231 v Magdeburku františkán Bartholomaeus An-
glicus365 a která v devatenácti knihách shrnovala veškeré tehdejší poznatky z teo-
logie, filosofie, lékařství, astronomie, historiografie, zoologie, botaniky, geografie 
a mineralogie, byla hojně čtena a publikována ještě v šestnáctém století . Oblíbeno 
bylo také vůbec nejrozsáhlejší encyklopedické dílo středověku Velké zrcadlo (Spe-
culus maius) od dominikánského učence Vincenta z Beauvais .366

363)  Původce teorie klimatu (initiateur de la théorie des climats; Fournol 1972) . 

364)  Johannes de Sacrobosco (John Hollywood) byl zřejmě anglického původu (jeho rodiště je 

umisťováno střídavě do Halifaxu v Yorkshire, irského Dublinu či Skotska) . Studoval v Ox-

fordu, ale záhy odešel do Paříže, kde proslul jako oblíbený učitel a profesor astronomie 

a matematiky . Učebnice astronomie De Sphaera byla pokládána za autoritativní text až 

do poloviny sedmnáctého století, kdy se již zcela prosadila Koperníkova teorie . Sacrobosco 

napsal rovněž spis o aritmetice (Algorithmus), užité geometrii (De Compositione quadran-

tis simplicis et compositi et utilitatibus utriusque) a počítání svátečních dnů (Computus) . 

365)  Bartholomaeus Anglicus pocházel z Anglie, působil však jako profesor teologie na uni-

verzitě v Paříži; v roce 1224 nebo 1225 vstoupil do františkánského řádu . Od roku 1231 

přednášel v německém Magdeburku (na jeho pařížském místě jej vystřídal neméně pro-

slulý Alexander z  Hales) . O oblibě encyklopedie De proprietatibus rerum svědčí četné 

překlady do francouzštiny, vlámštiny, angličtiny a španělštiny .

366)  Vincent z Beauvais vstoupil roku 1218 do dominikánského řádu a s výjimkou návštěvy 

krále Ludvíka IX . údajně neopustil ve zralém věku klášter v Beauvais, kde s královou 

podporou pracoval na svém celoživotním díle . Speculum maius zahrnuje Speculum natu-

rale (32 knih, 3718 kapitol, pojednání o teologii, psychologii, fyziologii, kosmografii, fy-

zice, botanice, agronomii, zoologii a mineralogii), Speculum doctrinale (17 knih, 2374 

kapitol, pojednání o logice, rétorice, poetice, geometrii, astronomii, výchově, mechani-

ce, řemeslech, anatomii, chirurgii, lékařství, právu a výkonu spravedlnosti), Speculum 

historiale (31 kniha, 3793 kapitoly, dějiny světa do roku 1250 po Kristu) a Speculum mo-

rale, část, jejíž autenticitu zpochybnil Pierre Claude François Daunou . 
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Podle Bodina, který nepochyboval o  vlivu hvězd na  lidskou 
společnost a  pro kterého astrologie představovala jeden z  pilířů politické 
teorie,367 byla pro výsledný efekt astrálního působení rozhodující geogra-
fická poloha daná zeměpisnou výškou, šířkou a  členitostí krajiny (Tooley 
1953, 68) . Z  těchto parametrů je nejdůležitější zeměpisná šířka, protože 
ovlivňuje svit Slunce, nejvýznamnějšího zdroje vitality a univerzálního ne-
beského tělesa .368 Již Albertus Magnus tvrdil, že povaha všech vzniklých věcí 
je dána zářením (radius) a místem (locus continens), protože první faktor je 
dárcem tepla, jež představuje prvotní princip života, zatímco druhý faktor je 
nositelem vlhkosti reprezentující základní princip růstu .369

Jean Bodin rovněž převzal a  modifikoval Ptolemaiovo rozdělení 
světa na  zóny arktickou, mírnou a  tropickou, kterým podle starověkého 
učence postupně odpovídalo klima chladné, mírné a horké . Pouze prostřední 
zóna, již Ptolemaios umístil mezi Skythii a africkou poušť na straně jedné 
a Herkulovy sloupy a Indii na straně druhé, je obyvatelná; mimo ni žijí pou-
ze divoké a primitivní kmeny . Jean Bodin ve svém vlastním klimaticko-geo-
grafickém systému rozlišil v rámci Evropy a Středomoří tři pásma, z nichž 
chladné zahrnovalo Anglii, Skotsko, Dánsko a severní Německo, umírněné 
Francii, jižní Německo, severní Španělsko, Itálii a Makedonii . Horké pásmo 
tvořily jižní Španělsko, Sicílie, Peloponés a severní Afrika . Současně Bodin 
podtrhl význam různých přírodních útvarů a  povrchových nerovností . 
Například Pyreneje akcentují rozdíl v zeměpisné poloze Francie a Španělska, 
protože vystavují Francii severním vlivům, zatímco ve  Španělsku zesilují 
jeho jižní charakter . Obdobně Apeniny oddělují jižanské Toskánsko od  se-
verské Lombardie . Bouřlivé vichry činí obyvatele britských ostrovů, Portu-

367)  Jean Bodin mluvil o caelestia corpora . V duchu Ptolemaiova učení Jean Bodin předpo-

kládal, že nebesa jsou tvořena sedmi sférami, jež jsou vyhrazeny postupně Měsíci, Mer-

kuru, Venuši, Slunci, Marsu, Jupiteru a Saturnu; následovala sféra obsazená souhvězdí-

mi zvěrokruhu a dvě sféry způsobující denní a roční pohyb nebeské oblohy (cit . Tooley 

1953, 66) . Každá planeta a hvězda se vyznačovala specifickými vlastnostmi, které jim 

přisoudila dlouhá babylónská, antická a arabská tradice . 

368)  Ad generationem sensibilium corporum committitur, et ad vitam ea movet, nutrit, et au-

get, et perficit, et purgat ac renovat (Vincent z Beauvais, Speculum Naturale, xv, iv; cit . 

Tooley 1953, 68) .

369)  Vincent z Beauvais se domníval, že místní rovnováhu mezi teplem a vlhkem ovlivňují 

nadmořská výška, vlhkost, blízkost hor a moře a kvalita půdy, přičemž místa vystavená 

silným větrům jsou pro osídlení nevhodná, protože atmosférické bouře narušují mysl 

a úsudek lidí . Tomáš Akvinský ve spise De Regimine Principum v diskuzi o vhodném mís-

tě k založení města soudil, že příliš úrodná půda má na obyvatele demoralizující účinky 

(cit . Tooley 1953, 71) . 
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galska, Thrákie a  Persie nepokojnými a  nezkrotnými, zatímco lidé žijící 
v Itálii a Malé Asii, oblastech nalézajících se v obdobném klimatickém pás-
mu, jsou díky mírným větrům laskaví a  soucitní . Jsou to rovněž mořské 
větry, jež způsobují, že Gaskoňci jsou například ve srovnání s obyvateli Flan-
der nepoddajní . Florencie, která je vystavěna v horách, je stejně jako švýcarské 
kantony energickým a  turbulentním městem, jehož občané mají sklon 
nedůvěřovat vládě . Naproti tomu Benátky, ležící v mírné nížině, se vyznačují 
mírumilovným a  konsensuálním obyvatelstvem . Janov nebo Gent vděčí 
podle Bodina za svůj blahobyt přímořské poloze a prosperita Norimberku 
byla paradoxně způsobena neúrodností půdy, jež přinutila obyvatele usilovně 
hledat náhradní zdroje obživy . Ze stejného důvodu se Atika stala rodištěm 
veškerého umění a řemesel (Tooley 1953, 71–72) .

Zeměpisná poloha určující působení hvězd má zásadní vliv na ustro-
jení lidí; jak však upozornil Pierre d’Ailly, jejich vzájemný vztah není založen 
na asimilaci, ale na reakci .370 Studené klima totiž rodí horkokrevnou popula-
ci, zatímco velmi teplé podnebí chladnokrevnou . Vnější teplo podle 
středověkých učenců vypuzuje z  těla vlhkost a  společně s  ní rovněž „dech 
života“, díky němuž na základě dobových představ pulzuje v žilách krev; tento 
proces snižuje vnitřní teplo a celkovou vitalitu organizmu . Vnější chlad a su-
cho naopak způsobují uzavírání kožních pórů a tím udržují v těle vnitřní te-
plo a vlhkost a přispívají k zachování vitality . Extrémní chlad nebo sucho ale 
zabrání jakémukoliv tělesnému vypařování; v těle je zakonzervováno příliš 
mnoho vlhkosti, následkem čehož dramaticky klesá vitalita .371 V severských 
zemích, v nichž je vzduch studený a suchý, se rodí silní, urostlí a dlouhověcí 
lidé vyznačující se značným apetitem, zatímco na jihu žijí lidé malí a slabí . 

Francouzská astrologická tradice ovlivněná Albumazarovým372 
učením spojovala flegmatické ustrojení se severem a ze čtyř živlů s vodou, 
melancholismus s jihem a živlem země, cholerismus s východem a živlem 
ohně a sangvinické založení se západem a živlem vzduchu . Bodin v tomto 
duchu neváhal označit Skandinávce za flegmatiky, Němce za sangviniky, 
Francouze za  choleriky a  Španěly za  melancholiky . Podle Bodina odpo-
vídají tyto čtyři základní charakteristiky čtyřem údobím lidského života: 
dychtivý sangvinismus mládí, smělý cholerismus dospívání, konzervativ-

370) De Concordantia Discordantium Astronomorum (Tooley 1953, 72) .

371)  Zmíněnými procesy se obšírně zabýval Bartholomaeus Anglicus, dále Albertus Magnus 

a Vincent z Beauvais (Tooley 1953, 72) . 

372)  Albumazar (též Abú-Ma´šar Dža´afar . ibn Muhammad, 805–885), proslulý arabský astro-

nom a astrolog . Ve spise De magnis conjunctionibus tvrdil, že svět byl stvořen v  době 

konjunkce sedmi planet v souhvězdí Berana a k jeho zániku dojde, až nastane konjunkce 

v souhvězdí Ryb .
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ní a  přemýšlivý melancholismus zralé dospělosti a  letargický flegmatis-
mus stáří (Tooley 1953, 73−76) .

Zatímco lidský organismus je schopen se v relativně krátké době 
přizpůsobit klimatickým a astrálním změnám, Jean Bodin důrazně varoval 
před voluntaristickým přenášením politického a právního systému z jedno-
ho podnebného pásma do  jiného, jak to názorně doložila neschopnost 
Španělů prosadit svoji vládu v  Nizozemí (Tooley 1953, 78) . V  tomto směru 
Jean Bodin navázal na sociálně relativistické úvahy některých středověkých 
autorů, včetně Danta,373 kteří zpochybňovali existenci jednotných standardů 
pro hodnocení lidské politické aktivity: To, co jedno lidské společenství 
oceňuje jako ctnostné, jiné vůbec za ctnostné nepokládá (cit . Tooley 1953, 79) . 
Na počátku čtrnáctého století polemizoval ve spise De potestate regia et papa-
li na základě podobných argumentů s ideou univerzálního světského státu 
francouzský dominikán Jan z Paříže .374 Krajní sociální determinismus a ab-
solutní podřízenost lidí a jejich morálních hodnot místu, podnebí a hvězdám 
byly v rozporu s křesťanskou vírou v možnost každého člověka svobodně se 
rozhodnout následovat hlas svědomí a boží zákon . Bodin sám byl přesvědčen 
o tom, že je v moci státní a zákonné autority napravit „nedostatky“ přírody . 
Přísná disciplína učinila z Germánů, které Tacitus popsal jako zaostalé bar-
bary, vůdčí národ křesťanského Západu . Naproti tomu již Tomáš Akvinský 
vyzdvihl, že rozklad mravů způsobil pád Římské říše (Tooley 1953, 80) . Mou-
drý zákonodárce a státník podobně jako dobrý stavitel buduje z materiálu, 
který mu poskytlo lokální prostředí;375 jeho úkolem je zohlednit „povahu 
místa“ (la nature des lieux) .

Co se však stane, pokud dojde k migraci určité populace z jedné kli-
matické zóny do jiné? Na rozdíl od rasových teoretiků devatenáctého a dvacá-
tého století byli badatelé středověku a raného novověku přesvědčeni o tom, že 
v takovém případě dojde k rychlé somatické adaptaci . Albertus Magnus nap-

373)  Dante navzdory své obhajobě univerzální světské monarchie nevěřil v možnost všelid-

ského zákonodárství; Skythové žijící na severu musí být podřízeni odlišnému systému 

disciplíny než jižní Garamanti (De Monarchia, i, xiv; Tooley 1953, 80) .

374)  Jan z Paříže se narodil v Paříži kolem roku 1240, zemřel 22 . září 1306 v Bordeaux . Vyu-

čoval filosofii a teologii . Spis O moci královské a papežské (De potestate regia et papali) Jan 

z Paříže napsal v době sporu mezi papežem Bonifácem VIII . a francouzským králem Fili-

pem IV . Sličným, během něhož se postavil na stranu panovníka . Za pojednání o trans-

substanciaci mu pařížský biskup pohrozil exkomunikací, kvůli čemuž se Jan z Paříže 

odvolal ke Svatému stolci . Projednávání případu předčasně ukončila Janova smrt .

375)  L’un des plus grands, et peutestre le principal fondement des Republiques est d’accomoder 

l’estat au naturel des citoyens et les edicts et les ordonnances à la nature des lieux, des 

personnes et des temps (cit . Tooley 1953, 80) .
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sal, že pokožka Afričanů po  jejich případném přesídlení na  sever během 
několika generací zesvětlí . Zvířata a rostliny se v odlišném klimatickém pás-
mu zmenší nebo naopak zvětší . Jean Bodin přisoudil dobytí Pyrenejského 
poloostrova muslimy a vítězství španělských vojsk Karla V . v Německu zlepšení 
jejich válečnických schopností v severněji ležícím teritoriu . Naopak severští 
Kimbrové a  Teutoni koncem druhého století před Kristem a  němečtí 
a francouzští žoldnéři na přelomu patnáctého a šestnáctého století podlehli 
během svého tažení na jih do Itálie rozkladu (Tooley 1953, 76–77) .

1.18. Věčný návrat Germánů

Administrativní rozklad západních provincií Římské říše a  mocenský 
vzestup populací hovořících germánskými jazyky zrodil fenomén germa-
nismu, jenž sehrál v  politické kultuře Západu mimořádně významnou 
úlohu . Tacitova nostalgická fiktivní kolektivní identita se stala politickou 
realitou se značným mobilizujícím potenciálem (Horsman 1976, 389), a to 
postupně od šestého století, kdy se na území bývalé Říše západořímské 
rozkládala směsice germánských „království“, která nahradila římskou 
správu (Drew 1987) . Isidor ze Sevilly kategorii germánství ve své klasifika-
ci Gepidů, Lombardů, Sasů a Franků nepoužil a termín Germanicae gen-
tes vztáhl (s výjimkou Svévů) na populace, které neměly se zánikem Řím-
ské říše nic společného (Goffart 1981, 279) . Zřetelnější povědomí 
o vzájemném příbuzenství etnických skupin germánského původu, které 
nicméně nepřesáhlo sociálně omezené prostředí vzdělaných vrstev, se vy-
tvářelo v karolinské éře . 

Ernst Robert Curtius, jenž se odvolával na úvahy anglického hi-
storika Arnolda Toynbeeho a který byl ovlivněn romantickým germánským 
esencialismem devatenáctého století, označil germánské „barbary“ za 

kořist církve, která přežila závěrečnou univerzálně státní fázi an-
tické kultury. 

Byli tak údajně připraveni 

o  možnost vnést do  nového dějinného tělesa pozitivní duchovní  
vklad. Selhávají v téže situaci, za jaké severští přistěhovalci na bal- 
kánském poloostrově triumfálně pokořili krétsko-mykénskou kultu-
ru. ‘Achájci’ vnutili dobytému území svůj řecký jazyk, Germáni se 
naopak naučili latinsky. Přesněji řečeno: Frankové se na půdě ro-
manizované Galie vzdali své řeči (Curtius 1998, 17) . 
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V  Curtiových úvahách nalezneme mnoho romantické rasové mytologie 
předpokládající existenci autentických vrozených kolektivních dispozic . 
Jeho teze se tak příliš neliší od Gobineauových nebo Carlylových argumen-
tů . Germanismus je však především kulturní typ, který se zrodil na tros-
kách antiky jako výraz symbolické rivality nově se formujících politických 
a  etnických celků . Místní dialekty, lokální zvyky a  především selektivní 
znalost antické literární tradice posloužily jako vhodné dílčí segmenty pro 
konstrukci germanismu jako nástroje prestiže, jehož uživatelé se podle do-
bových okolností pyšnili Kimbry a Teutony, Arminiem, Tacitovými „ušlech-
tilými divochy“, Karlem Velikým či jednoduše „germánským duchem“ . Ger-
manismus není rasový fenomén, ale produkt permanentně probíhající 
rivality, během níž si zúčastněné strany konjunkturálně přivlastňovaly du-
chovní a  hmotné artefakty těšící se počátkem středověku mimořádnému 
respektu . Renesance představující opětovný vzestup středomořského světa 
jej na čas zastínila; reformace mu dala nový impuls; vojenská hegemonie 
Francie a politická fragmentace německy mluvících oblastí jej v sedmnác-
tém století opět zahnala do intelektuálního suterénu, ale velká hodina ger-
manismu nadešla v devatenáctém století, kdy se spojila rasová romantická 
vize historie s  mocenskými aspiracemi a  vzestupem anglosaských států 
a Německa . Nacistický rasový totalitarismus pak převedl tradiční germanis-
mus na kvalitativně vyšší stupeň árijství . 

V první polovině devátého století, kdy doznívala karolinská rene-
sance (Trompf 1973), docházelo k dezintegraci říše Karla Velkého a pobřeží 
severozápadní Evropy trpělo nájezdy Vikingů, šířili mnozí vlivní autoři 
povědomí o pospolitosti populací hovořících germánskými dialekty . Patřil 
mezi ně například Walafrid Strabo, benediktinský mnich, plodný básník376 
a  teolog, který působil v první polovině devátého století na dvoře Ludvíka 
Zbožného jako vychovatel prince Karla Holého . Roku 838 se stal opatem 
v Reichenau, odkud musel během války mezi syny Ludvíka Zbožného jakožto 
stoupenec Lothara uprchnout před oddíly Ludvíka Němce . Nakonec se však 
s  Ludvíkem Němcem usmířil . Walafridova báseň Visio Wettini líčí cestu 
podsvětí a předznamenává tak Dantovu Božskou komedii . Walafrid Strabo 
byl přesvědčen, že Gótové, kteří kdysi vpadli na území Říše východořímské, 
hovořili germánským dialektem .377

376)  Walafridovým učitelem byl Rabanus Maurus (780–856), označovaný za otce německé 

středověké poezie psané v  latině, který byl sám Alkuinovým žákem . Rabanus Maurus 

učinil z kláštera ve Fuldě významné středisko vzdělanosti (Zeydel 1965, 25) .

377)  Gothi, qui et Getae, eo tempore quo ad fidem Christi, licet non recto itinere, perducti sunt, 

in Graecorum provincii commerantes, nostrum, id est Theotiscum sermonem habuerunt 

(cit . Pinkerton 1787, 112) .



276

ZroZení rasové IdeologIe | 1. díl: Čekání na germány (0–1500)

V rámci západní středověké civilizace se postupně vytvářelo patr-
né kulturní rozhraní mezi germánským Severem (jehož hranice ovšem za-
sahovaly do severní Itálie či jižní Francie) a jižními latinskými národy, dědici 
klasické tradice, nazývanými Welsche (Poliakov 1996, 72) . S prvním explicit-
ním projevem agresivního germanismu se však setkáváme v desátém století 
během konfrontace mezi římským císařem usilujícím o  ovládnutí Itálie 
a představiteli Byzantské říše, přičemž obě mocnosti zároveň vzdorovaly in-
tenzivnímu arabskému tlaku . 

Na přelomu devátého a desátého století čelila kontinentální Evro-
pa vpádům stepních kočovných Maďarů (Ungari), kteří byli sami v letech 862 
až 889 vyhnáni Pečeněhy z jihoruských rovin . Kolem roku 906 byla vyvráce-
na Velkomoravská říše . Maďaři vpadli do severní Itálie a zničili durynské, 
saské a alamanské vévodství . V roce 910 porazili v bitvě u Augsburgu výcho-
dofranckou armádu . V letech 924 až 926 Maďaři pustošili rozsáhlé oblasti 
dnešního Německa, Francie a severní Itálie . Teprve v srpnu 955 Ota I . a lo-
trinský vévoda Konrád Rudý porazili v čele desetitisícového vojska ve střetnutí 
na Lešském poli padesátitisícovou maďarskou armádu obléhající Augsburg 
a definitivně pacifikovali nomádské útočníky (Collins 2005, 372–373; Dupuy 
a  Dupuy 1996, I, 271) . V  roce 911 zesnul Ludvík Dítě jakožto poslední 
příslušník východní větve dynastie Karlovců (Collins 2005, 370) . Novým 
východofranckým králem byl zvolen francký vévoda Konrád, který po sedmi 
letech panování zemřel, aniž se mu podařilo překonat krizi politické legiti-
mity způsobenou odchodem posledního Karlovce (Suchánek 2011, 50–51) . 
Za  svého nástupce údajně doporučil vévodu Jindřicha Saského (zvaného 
Ptáčník), zakladatele otonské dynastie . Jindřichův syn Ota I ., který nastoupil 
na  trůn roku 936, vedl války s  odbojnou šlechtou, západofranckou říší, 
Maďary a slovanskými kmeny, a poté zaměřil svoji pozornost opět na Itálii . 

1.18.1. Liutprand v Konstantinopoli

Na  Apeninském poloostrově existovalo od  sesazení císaře Karla Tlustého 
v roce 887 nezávislé severoitalské „langobardské království“ (Collins 2005, 
374) . Od  roku 926 je ovládal Hugo z  Arles, původně provensálský kníže . 
Na jeho dvůr v Pavii se uchýlil jistý Liutprand, pocházející ze vznešené lom-
bardské rodiny . Získal vynikající vzdělání a působil jako duchovní v místní 
katedrále . Hugo zemřel v roce 946 a předal žezlo svému synovi Lotharovi . 
Skutečným vládcem se nicméně stal markrabě Berengar z Ivreje (Suchánek 
2011, 60), který jmenoval pětadvacetiletého Liutpranda kancléřem a  roku 
949 jej poslal jako vyslance k byzantskému císaři Konstantinu VII . Porfyro-
genitovi . Liutprand se nejenom naučil řecky, ale seznámil se v Konstantino-
poli s byzantskou administrativou a vzdělaností a získal řadu cenných kon-
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taktů . Mezitím nominální král Lothar v  roce 950 zemřel a  Berengar se 
pokusil své postavení zlegalizovat sňatkem, který by s Lotharovou vdovou 
Adelheidou (Adlétou) uzavřel jeho syn Adalbert . Když Adelheida odmítla 
a požádala prostřednictvím biskupa z Reggio Emilia o pomoc Otu I . (Suchá-
nek 2011, 60), Berengar se prohlásil roku 951 za krále . Ota I ., který právě 
slavil v Cáchách Velikonoce poté, co porazil českého knížete Boleslava I ., se 
rozhodl vytáhnout s armádou na jih (Collins 2005, 374) . Obsadil Pavii, sesa-
dil Berengara (který se stal Otovým vazalem), nechal se korunovat lombard-
ským králem a sám se oženil s Adelheidou . Mezi Otou I . a jeho synem Liudol-
fem, který se hodlal více prosadit na  politickém poli, vznikla rivalita 
(Suchánek 2011, 61–65) . Nebezpečné povstání německé šlechty vedené Liu-
dolfem, lotrinským vévodou Konrádem Rudým a  mohučským biskupem 
Fridrichem přinutilo Otu stáhnout se na sever . Do Itálie vytáhl až po dalších 
deseti letech (Collins 2005, 374) . Liutprand po návratu z Východu pragmatic-
ky vstoupil roku 955 do Otových služeb . Ve svém spise Antapodosis neboli 
Kniha odplaty, kde líčil dějiny Evropy od  roku 888 do  958, ostře zaútočil 
na Berengara a jeho rod, zatímco jeho další text Historia Ottonis je naopak 
chvalozpěvem na činy nového vládce . 

Úřad papeže byl v této době předmětem nemilosrdného soupeření 
a politických intrik vlivných římských rodin: Papežové byli dosazováni a se-
sazováni, zapuzováni, vězněni a vražděni (Franzen 2006, 131; Collins 2005, 
375) . Kvůli tomuto neblahému stavu Caesar Baronius označil dobu od 880 
do 1046 za „temný věk“ (saeculum obscurum), papežství ztrácelo na význa-
mu a objevily se legendy typu pověsti o papežce Janě (Franzen 2006, 130) . 
V roce 955 byl papežem zvolen teprve osmnáctiletý Oktavián, nelegitimní 
syn předchozího papeže Albericha II ., který přijal jméno Jan XII . Papež Ok-
tavián jako duchovní vůdce a stoupenec reformy řeholního života (k jehož 
nevalné pověsti významně přispěl svými spisy Liutprand) se ocitl pod 
silným tlakem Berengara, který využil Otovy nepřítomnosti a zmocnil se 
opět vlády v Lombardii (Collins 2005, 376−377) . Jan XII . proto požádal Otu I . 
o ozbrojený zásah . Ota I . zahájil tažení v srpnu 961, rychle porazil Berenga-
rovo vojsko a 2 . února 962 jej Jan XII . slavnostně korunoval v Římě císařem 
obnovené Svaté říše římské . Otova choť Adelheida se stala první pomazanou 
císařovnou západního křesťanstva (Suchánek 2011, 68) . Liutprand byl za své 
zásluhy jmenován v roce 961 biskupem v Cremoně . Roztržka mezi císařem 
a papežem (který intrikoval s Berengarovým synem Adalbertem) v roce 963, 
vyústila v sesazení Jana XII . a zvolení papeže Lva VIII . Část protiněmecky 
zaměřeného římského obyvatelstva však změnu na  papežském stolci 
nepřijala a  situace se uklidnila až po  smrti Jana XII . následujícího roku 
(Franzen 2006, 134; Collins, 2005, 378–379) .

Oto I . se nyní snažil konsolidovat poměry v  Itálii, jejíž jižní část 
ohrožovali Byzantinci i  fátimovští vládci Sicílie a Tunisu (Collins 2005, 380) . 
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Vrcholem vzestupu otonské dynastie mělo být oficiální uznání dosažené 
císařské hodnosti ze strany východního císařství v Konstantinopoli (Suchánek 
2011, 68) . Byzantinci, kteří přezírali Otu jako „barbara“, jej doposud nazývali 
pouhým králem . Na jaře 968 byl proto do Konstantinopole k císaři Nikéforovi 
II . Fókovi vyslán Liutprand, který měl pro Otova syna, budoucího císaře Otu II ., 
dojednat sňatek s příslušnicí císařského rodu, která byla „narozena v purpuru“ 
(porfyrogennéta) . Jednání skončilo – máme-li věřit Liutprandovu svědectví – 
pozoruhodnou nábožensko-rasovou konfrontací (Collins 2005, 380) . 

Byzantská říše procházela v desátém století obnovou své vojenské 
síly, na čemž měl zásluhu rovněž Nikéforos Fókas . Bulharské nebezpečí načas 
pominulo; v roce 915 byli v bitvě u jihoitalského Garigliana poraženi musli-
mové; u Lemnu bylo roku 924 potřeno obávané vojsko muslimského piráta 
Lva z Tripoli; Byzantinci rozšířili svoji moc opět až k hornímu toku Tigridu; 
Nikéforos Fókas vypudil Araby z východní Anatolie a dobyl Krétu, Kilikii, 
Aleppo a Antiochii (Dupuy a Dupuy 1996, I, 271) . V době příchodu Liutpran-
da do Konstantinopole byl však místní dvůr znepokojen neúspěchem oper-
ace proti muslimům na Sicílii a Otovou asertivitou, která zastínila arabskou 
a bulharskou hrozbu . 

Svůj pobyt v hlavním městě Byzantské říše Liutprand vylíčil ve spi-
se Relatio de Legatione Constantinopolitana ad Nicephorum Phocam .378 Ih-
ned po příjezdu do Konstantinopole 4 . června 968 bylo poselstvo ubytováno 
v zanedbaném paláci, jehož otevřené prostory neposkytovaly ochranu před 
chladem ani horkem . U  vchodu byly postaveny stráže bránící komukoliv 
vstoupit nebo vyjít ven . Řecké víno smíšené se smolou a  pryskyřicí bylo 
nepoživatelné a  členové poselstva prakticky neměli jak uhasit žízeň . Liut-
prand předstoupil 7 . června před císaře, který mu připomínal monstrum, 
pygmeje či kvůli svým malým očím krtka, bytost, kterou by se obával potkat 
v noci, oděnou v drahých, ale starých šatech, hbitého jazyka, křivopřísežníka, 
lstivého jako liška a  prolhaného jako Odysseus . Nikéforos II . Fókas vytkl 
hostům ze Západu, že protiprávně obsadili Řím, zbavili Berengara a  jeho 
syna Adalberta království a povraždili a vyhnali množství dobrých Římanů . 
Po  dvou hodinách dohadování císař přerušil jednání a  vyzval přítomné 
k účasti na bohoslužbě v chrámu Boží moudrosti . Zde se Liutprandovi nasky-
tl pohled na zástup bosých plebejců oblečených do tradičních římských tu-
nik, které jim byly příliš velké a jejichž zanedbaný stav vypovídal o značném 
stáří: Nebyl mezi nimi nikdo, jehož děd by tento oděv vlastnil jako nový . Večer 
na slavnostní hostině Liutpranda posadili na znamení neúcty až na patnác-
té místo od panovníka . V průběhu nechutného jídla vydatně polévaného ole-
jem učinil Nikéforos II . Fókas řadu pohrdlivých poznámek na  adresu vo-

378) http://medieval .ucdavis .edu/20A/Luitprand .html, 22 . 4 . 2011 .
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jenských sborů Oty I ., přičemž proud urážek zakončil posměšnou poznámkou: 
Vy nejste Římané, ale Lombarďané . 

To se již údajně Liutprand neudržel a v hněvu pronesl:379 

Historie nás učí, že bratrovrah Romulus, podle něhož jsou Římané 
pojmenováni, se narodil z  cizoložství a  že zřídil asyl, ve  kterém 
přijímal insolventní dlužníky, uprchlé otroky, vrahy a ty, kteří by si 
za  své činy zasloužili smrt. A  takto shromážděné osoby nazval 
Římany. Z této urozené vrstvy vzešli ti, které nazýváte vládci světa 
a  jimiž my, Lombarďané, Sasové, Frankové, Lotharingové, Bavoři, 
Švábové a Burgunďané tak opovrhujeme, že ve vzteku neznáme pro 
naše nepřátele horšího označení, než je Říman, protože ve  jméně 
Římanů je obsaženo cokoliv zavrženíhodného, bojácného, lakotné-
ho, prolhaného, jedním slovem, špatného. 

Liutprand se asi mohl stěží divit, že Nikéforos II . Fókas okamžitě hostinu 
ukončil a přikázal mu odebrat se do svého příbytku . Biskup onemocněl a do-
konce požádal své hostitele, aby mu umožnili vrátit se na  benátské lodi 
do Itálie . Byzantinci však nyní chtěli vyjednávat, za svolení ke sňatku poža-
dovali předání Říma a Ravenny a okázale dávali najevo úctu vyslancům bul-
harského chána, aby Otovo poselstvo ještě více ponížili . Liutprand posléze 
odejel zpátky na Západ, kde zemřel pravděpodobně v  roce 972 . Biskupovo 
vystoupení na dvoře v Konstantinopoli v červnu 968 vyznělo takřka jako vy-
hlášení tisícileté rasové války . Tacitus nalezl důstojného následovníka a Se-
ver se poprvé vymezil vůči Jihu nikoliv pouhou silou zbraní, ale i agresiv-
ních a ambiciózních slov . 

Ota I . vpadl ještě v roce 968 do Apulie, kde se pokusil neúspěšně 
dobýt Bari, v Kalábrii nicméně byzantské oddíly porazil (Collins 2005, 380) . 
Nikéforos II . Fókas byl v prosinci 969 zavražděn a nový panovník Jan I . Ci-
miskes souhlasil v roce 972 se sňatkem své neteře Theofany s Otou II ., který 
se v  následujícím roce ujal vlády . Theofana nebyla sice porfyrogennéta, 
nicméně její věno zahrnovalo vévodství Capua a  Benevento, což váhající 
Západ přesvědčilo .380 Roku 981 vstoupil Oto II . do Říma a honosil se titulem 
Romanorum Imperator Augustus, jediného vládce křesťanského světa, který 
by zastínil byzantského císaře . Tato pýcha předcházela pád, protože v roce 
982 byla Otova pozemní armáda rozdrcena Araby u Crotone a jeho loďstvo 
zničeno u Stila v Kalábrii (Dupuy a Dupuy 1996, I, 275) . Oto II . zemřel ve věku 

379) http://medieval .ucdavis .edu/20A/Luitprand .html, 22 . 4 . 2011 .

380)  Tato území podstoupil v roce 944 Byzanci italský král Hugo jako věno pro svoji dceru 

Bertu při jejím sňatku s císařem Romanem II . (Suchánek 2011, 70) .
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osmadvaceti let v prosinci 983 v Římě . Zanechal po sobě tříletého syna (bu-
doucího císaře Otu III .) a energickou vdovu Theofanu (Collins 2005, 381) .

1.18.2. Proměny středověkého germanismu

Germanismus pronikl v následujících staletích jako svébytný partikularis-
tický prvek do univerzalistické náboženské imaginace středověku . Na počát-
ku desátého století, ještě před Liutprandovým vystoupením v Konstantinopo-
li, odlišoval Nother, mnich žijící v  klášteře Saint-Gall, nás, kteří mluvíme 
teutonským jazykem, od populací hovořících jazyky Římanů a Slovanů (Budil 
2002, 40) . Hildegarda z Bingenu, představená benediktinského řádu, mystič-
ka, skladatelka, myslitelka a vizionářka, přezdívaná jako „Rýnská Sybila“, kte-
rá si dopisovala s papeži Evženem III . a Anastáziem IV ., opatem Sugerem, císa-
řem Fridrichem I . Barbarossou nebo Bernardem z  Clairvaux, označila 
v polovině dvanáctého století němčinu za prvotní jazyk ráje .381 V době říšské-
ho interregna v letech 1254 až 1273 vydali Jordanus von Osnabrück a Ale-
xander von Roes Traktát o výsadách římského impéria (Tractatus de praero-
gativa romani imperii), ve kterém zdůraznili, že německá říše je od dob Karla 
Velikého nositelkou zvláštního božího pověření . Alexander von Roes, kterého 
Paul Joachimsen označil (poněkud nadsazeně a historicky nepřesně) za prv-
ního německého teoretika rasy, přirovnal na sklonku třináctého století na ge-
nealogickém stromu evropských národů Římany, potomky Trójanů, ke koře-
nům, zatímco Germáni představovali kmen a Francouzi a Italové větve (Budil 
2002, 40) . Rodrigo Jiménez de Rada (Rodericus Toletanus), proslulý toledský 
arcibiskup a přítel kastilského krále Alfonza VIII ., který sehrál významnou 
úlohu během tažení proti Almohadům, jež vyvrcholilo vítězstvím v  bitvě 
u Las Navas de Tolosa roku 1212,382 napsal, že Německo, Dánsko, Norsko, Švéd-
sko, Flandry a Anglie hovoří přes znatelné rozdíly jedním jazykem .383

Již jsme se zmínili o značném významu, který mělo pro rozvoj německé 
nacionální sensitivity „znovuobjevení“ Tacitova spisu Germania . Německý hu-
manista a  Erasmův přítel Heinrich Bebel, působící jako profesor rétoriky 

381)  Adam et Eva Teutonica lingua loquebantur, quae, in diversa non dividitur ut Romana (cit . 

Poliakov 1996, 76) .

382)  Rodrigo Jiménez de Rada je autorem řady historických spisů (De rebus Hispaniae, Hun-

norum, Vandalorum et Silingorum Historia, Ostrogothorum Historia, Historia Ro-

manorum, Historia Arabum) a z jeho podnětu přeložil kanovník toledské katedrály Mar-

cus Toledanus v letech 1209 až 1210 do latiny Korán . 

383)  Teutonia, Dacia, Norvegia, Suecia, Flandria, et Anglia, unicam habent linguam, licet idio-

matibus dignoscantur (cit . Pinkerton 1787, 112) .
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na univerzitě v Tübingenu, připomněl na počátku šestnáctého století archaické 
doby, kdy Germáni vládli světu (Krebs 2005, 226−250) . Jeho současník teolog Ja-
kob Wimpfeling, který zaujal rezervovaný postoj k počínající reformaci, vyzd-
vihl ve spise o německých starožitnostech384 z roku 1505 „starogermánské hrdi-
ny“ nad antické heroje . Idea autochtonie, tak drahá athénským autorům 
a Tacitovi, obživla v obšírném historickém díle385 z roku 1516 od Johanna Ver-
genhanse (Johannes Nauclerus), švábského historika a humanisty a prvního rek-
tora univerzity v Tübingenu (od roku 1477), který vyzdvihl autochtonní původ 
německého národa, za jehož předka označil Tuista nebo Tuisca . Reformační mys-
litel a plodný autor Sebastian Franck, který neváhal dávat křesťanům za příklad 
Turky, zdůraznil v historické práci Kronika veškerých německých zemí (Chronica 
des gantzen Teutschen Lands) z roku 1538, že Germáni nebyli splaveni jako „od-
pad“ z jiných zemí, ale vzešli jakožto autochtonní rasa přímo z Tuista, Noemova 
vnuka (Budil 2002, 40−41) . Johannes Aventinus (Johannes Thurmayr), zvaný „ba-
vorský Hérodotos“, působil od roku 1512 jako vychovatel mladších bratrů vévody 
Viléma IV . Bavorského a v roce 1517 byl pověřen sepsáním dějin země .386 Aventi-
nus spojil Tacitův výklad s biblickou genealogií a označil Aškenaze, Gomerova 
syna a Tuistova synovce, za předka všech Germánů . Franz Friedlieb (Franciscus 
Irenicus) se již ve dvanáctisvazkovém díle387 emancipoval od biblické genealo-
gické tradice, zdůraznil zásluhy Germánů o  pád Říma a  prohlásil germánské 
království za nejstarší na světě (Poliakov 1996, 82) .

Beatus Rhenanus (Beatus Bild), alsaský humanista a přítel Erasma 
Rotterdamského, proslul jako znalec antických autorů, především Tacita 
a Tita Livia . Nalezl a vydal rukopis díla Velleia Patercula . Jeho obšírné histo-
rické pojednání o Germánii388 věnované Ferdinandu Habsburskému, králi 
českému a  uherskému, bylo patetickou oslavou Germánů, kteří zvítězili 
v Teutoburském lese a posléze porazili římské impérium .389

Výše uvedené teze nebyly akademickými úvahami učenců 
uzavřených ve věži ze slonoviny, ale odrážely zásadní změny v duchovní a in-
telektuální atmosféře, které zasáhly širší vrstvy německé společnosti . V údobí, 
jež bezprostředně předcházelo reformaci, se zdvihla mohutná vlna germanis-
mu, která se projevovala v pestré směsici zahrnující volání po obrodě Církve, 

384)  Epitoma rerum germanicarum . 

385)  Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii.

386)  Annales Bojorum; spis vyšel v roce 1566 pod názvem Bayarische Chronik jako první his-

torická kniha psaná v němčině .

387)  Germaniae exegeseos volumina duodecim.

388)  Rerum Germanicarum Libri Tres, 1531 .

389)  Nostri enim sunt Gotorum, Vandalorum, Francorum triumphi, nobis gloriam sunt illo-

rum imperia in clarissimis Romanorum provinciis (cit . Budil 2002, 226) .
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sociální vzpouru, lidový milénarismus či zvýšený zájem o  Tacitovo dílo . 
Němci se ztotožnili se starověkými Germány, jejichž idealizovaný obraz si 
vytvořili na základě četby antických autorů a kteří se stali symbolickým výra-
zem jejich politických aspirací (Budil 2002, 41) .390 Genealogická imaginace 
byla součástí dobového politického dialogu . Nicolaus Ragvaldi (Nils Ragvalds-
son), arcibiskup v  Uppsale, který zastupoval švédského krále Erika 
Pomořanského na Basilejském koncilu v roce 1434, označil Germány za au-
tochtonní evropskou rasu, jež nebyla postižena migrací po babylónském zma-
tení jazyků, a  zdůraznil starobylost, vznešenost a  nadřazenost švédského 
království, které založili gótští panovníci (Budil 2002, 41) . Přítomný kastilský 
delegát předtím prohlásil, že kořeny jeho státu sahají k Vizigótům .

1.18.3. Vizionář germánské apokalypsy

Pozoruhodným fenoménem přelomu patnáctého a šestnáctého století svědčí-
cím o vyhraněných milénaristických náladách v německojazyčném prostře-
dí je anonymní rukopis zvaný Kniha sta kapitol, znovuobjevený roku 1893 
a uložený v jediném exempláři v alsaském městě Colmar (Cohn 1970; Polia-
kov 1996; Arnold 1997, 93–100; Budil 2002, 42–47) .391 Jeho tvůrce, nazývaný 

390)  Paul Joachimsen o zmíněném vývoji uvedl: Jsme svědky zrození, z lůna německého huma-

nismu, velmi jasně vymezeného nacionálního romanismu. Podobně jako (v Německu) ko-

lem roku 1800, vzešel z konceptu německého Volkstumu, který usiloval o naplnění každé 

formy existence novým obsahem. Šlo především o pojetí národa jako takového. Podstatné 

bylo, že tento koncept, neboť usiloval o sepětí s germánskými počátky (germanische Ur-

zeit), vedl k vytvoření typu ideálního Germána. Jistá prostota, která byla předtím vnímá-

na s určitými rozpaky, se stala národním povahovým rysem a jako dědictví po předcích 

naplňovala všechna srdce pýchou. Německý národní charakter se stal etickým imperati-

vem ovlivňujícím všechny soudy o soudobé epoše a z této skutečnosti se zrodil pokus 

vytvořit německý životní způsob. Obdobně romantická vize minulosti zabarvovala ideu 

národní německé říše. Zákonný nárok na impérium nebyl již odvozován od autority 

papeže, ale byl založen na dědičném nároku německé národní síly (germanische Volks-

kraft), která v časech velkých invazí zdolala německý kolos (cit . Budil 2002, 226–227) .

391)  Rukopis publikovali v  roce 1967 východoněmečtí historikové zabývajícími se počátky 

německé selské války: Das Buch der Hundert Kapitel und der vierzig Statuten des soge-

nannten Oberrheinischen Revolutionärs, Annelore Franke, ed ., Berlin: VEB Deutscher Ver-

lag der Wissenschaften (Arnold 1997, 99) . Druhé vydání doplněné o rozsáhlejší poznám-

kový aparát vyšlo v roce 2009: Der Oberrheinische Revolutionär: Das Buchli der Hundert 

Capiteln mit XXXX Statuten . Lauterbach, Klaus H ., ed ., Monumenta Garmaniae Historica, 

Staatsschriften des späteren Mittelalters, 7 . Hannover: Hahnsche Buchhandlung . 
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poněkud anachronicky „hornorýnský revolucionář“ (ein oberrheinischer Re-
volutionär), muž s právnickým vzděláním (Arnold 1997, 95), jej sepsal mezi 
lety 1490 až 1510 pravděpodobně v oblasti horního Alsaska . Kniha sta kapi-
tol je subjektivně silně zabarvený text s výrazným apokalyptickým a nacio-
nalistickým zabarvením, který historik Norman Cohn neváhal označit 
za projev postupné transformace středověkého milénarismu do nacionalis-
tické prototalitní ideologie a dokonce jej přirovnal k Hitlerově knize Mein 
Kampf . Pravděpodobně existoval vztah mezi vystoupením „hornorýnského 
revolucionáře“ a hnutím Bundschuh v jižním Německu a Švýcarsku, rolnic-
kých revolt, jejichž účastníci se dožadovali Boží spravedlnosti (göttliche 
Gerechtigkeit) .392

Autor Knihy sta kapitol věřil zásadnímu vlivu hvězd (conjunctiones 
maiores) na lidské osudy a průběh světových dějin, které zároveň vylíčil jako 
naplňování záměrů Prozřetelnosti (Heilgeschichte) . Historie se skládá 
z dílčích osmi epoch, trvajících od pěti set do devíti set šedesáti let . Drama-
tický rozklad mravů a společenského pořádku svědčil podle „hornorýnského 
revolucionáře“ o  blížícím se konci stávajícího věku a  nástupu nové éry 

392)  Někteří současní autoři tento tradiční pohled na fenomén Bundschuh (odvozeno z označe-

ní těsně zavázaných rolnických bot, které povstalci zobrazovali na vlajce) relativizovali 

(viz Blicke a Adam 2004) . „Hornorýnský revolucionář“ hojně čerpal ze středověké apoka-

lyptické literatury . Mnich Johannes z Winterthuru zaznamenal v roce 1348 pověst šířící 

se mezi prostým lidem o příchodu císaře Fridricha II ., který nastolí spravedlnost a bude 

pronásledovat zkažené kněze . Církev se k legendě o druhém příchodu Fridricha II . stavěla 

nepřátelsky; když v roce 1469 prohlásil během pobytu v Římě jeden řecký filosof, že podle 

Sibyliných proroctví se má záhy zjevit historicky poslední císař, jenž obrátí všechny lidi 

na pravou víru, byl uvězněn a jeho majetek zkonfiskován . Postava „spícího císaře“, navazu-

jící typologicky na starověké mýty, byla od patnáctého století absorbována nacionalistic-

kým radikálním milénarismem . Latinsky psaný manifest Gamaleon (vzniklý mezi lety 

1409 až 1439) předpověděl příchod císaře Fridricha, který svrhne francouzskou monar-

chii a papežství: Francie bude vyhlazena, Maďaři a Slované pokořeni, Židé zničeni a kato-

ličtí kněží pobiti . Němci budou nadřazeni ostatním národům; zrodí se nová církev, které 

bude panovat z Mohuče německý patriarcha . Ten bude podléhat císaři Fridrichovi, orlovi, 

jehož křídla budou sahat od moře k moři po nejzazší meze země . Zmíněný triumf německé-

ho císaře a národa se stane předzvěstí Druhého příchodu Spasitele a Soudného dne . Z ob-

dobí kolem roku 1439 pochází známější milénaristický text zvaný Zikmundova reforma, 

který napsal v latině pro Basilejský koncil kněz Friedrich z Lantnawu, ale jenž byl přeložen 

do němčiny (buď Fridrichem samotným, nebo jeho laickým přítelem) . Autor spisu vystupo-

val jako mluvčí městské chudiny obývající jihoněmecká obchodní a průmyslová střediska, 

požadoval zrušení monopolistických cechů a zavedení rovnostářských zákonů; nevolnic-

tví by mělo být odstraněno a města musí otevřít své brány rolníkům (Budil 2002, 45–46) .
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připomínající vizi Joachima z Fiore, jejímž hegemonem bude německý národ 
vedený císařem (Arnold 1997, 93−96) . Archanděl Michael údajně sdělil 
„hornorýnskému revolucionáři“, který se stylizoval téměř do jakési naciona-
listické německé obdoby proroka Muhammada, že pro záchranu lidstva před 
božím hněvem je zapotřebí, aby „zbožný muž“ (bezpochyby sám „hornorýnský 
revolucionář“) shromáždil zástup morálně bezúhonných laiků . Ti vytvoří 
Řád žlutého kříže, ochránce vdov a  sirotků, který obnoví univerzální mír 
a sociální harmonii . V jejich čele stane císař Fridrich „z Černého lesa“, čímž 
byl zřejmě míněn hohenštaufský panovník Fridrich II ., s nímž byla i dlouho 
po jeho smrti spojována milénaristická očekávání . 

Zatímco Herbert A . Arnold zdůraznil morální a  politický obsah 
textu Knihy sta kapitol, který dokonce srovnával s Machiavelliho dílem (1997, 
98), Norman Cohn vyzdvihl genocidní a apokalyptické prvky Knihy sta kapi-
tol, předznamenávající krajní varianty germanismu či dokonce nacionálního 
socialismu . Posláním rytířů Řádu žlutého kříže bude boj s hříchem a zničení 
„Babylónu“ . Zástupy chudých (pauperes) se budou podílet na vyhlazení všech 
duchovních; každý den bude usmrceno dva tisíce tři sta kněží a ono „konečné 
řešení“ potrvá čtyři a  půl roku . Poté potká obdobný úděl Židy, majetné 
měšťany a zámožné kupce . „Hornorýnský revolucionář“ naturalisticky pop-
sal konkrétní tresty doprovázející tuto „sociální revoluci“ a zahrnující upa-
lování, kamenování, škrcení a pohřbívání zaživa . Císař Fridrich založí tisíci-
letou říši, pro niž bude příznačná absolutní moc císaře, despotický 
a rovnostářský komunismus a megalomanský nacionalismus . 

„Hornorýnský revolucionář“ se nostalgicky upínal k pradávné mi-
nulosti odhalené četbou Tacita, kdy Germáni (které ztotožnil se soudobými 
Němci) žili jako bratři a  sestry a  veškerý majetek měli společný . To oni 
představují skutečný „vyvolený národ“, k  němuž náleželi Adam a  všichni 
jeho potomci až k Jáfetovi včetně patriarchů . Němčina byla proto prvotním 
jazykem ráje, zatímco všechny ostatní jazyky včetně hebrejštiny vznikly až 
po babylónském zmatení jazyků . Zdá se, že jedním z intelektuálních zdrojů 
německého antisemitismu mohla být reinterpretace starozákonního sporu 
o  prvorozenectví, projevující se v  náboženské žárlivosti na  Židy jako 
na  staršího sourozence, jehož privilegované postavení v  dějinách spásy si 
chtěl německý národ přivlastnit . 

Podle autora Knihy sta kapitol přišli Jáfet a jeho příbuzní po potopě 
světa do Evropy, kde se usadili v Alsasku . Založili germánskou říši s hlavním 
městem v Trevíru (jenž je údajně o 1250 let starší než Řím), která v době své-
ho největšího rozkvětu zahrnovala celý kontinent a zrodila největší postavy 
západních dějin včetně „germánského národního hrdiny“ Alexandra Make-
donského a  Tamerlána . Prvními skutečnými křesťany byli Germáni žijící 
v okolí Trevíru a nejvyšší Bůh, kterého uctívali, byl identický s Jupiterem . 
Za  sváteční den byl pokládán čtvrtek, nikoliv neděle . Jako boží poslové 
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nepřicházeli k archaickým Germánům andělé, ale duchové přebývající v al-
saských horách . Zlatý věk archaického germánství zničili Římané a  kato-
lická církev . Římské a kanonické právo zaštítilo soukromé vlastnictví, od-
stranilo pocit všeobecného bratrství a otevřelo cestu nenávisti . 

Francouzi, Italové, Španělé a Portugalci byli kdysi přivlečeni z Malé 
Asie vítěznými germánskými válečníky jako otroci . Z této skutečnosti vyplývá 
podřadnost Francouzů nebo Španělů . Italové jsou potomci otroků, kteří byli 
za svá provinění vypovězeni za Alpy . Zde založili Římskou říši (jež byla ve sro-
vnání s Germány vojensky méněcenná) a stali se trvalým zdrojem spiknutí 
proti Germánům: římské právo, papežství, francouzské království, benátská 
republika, to vše jsou příklady permanentní konspirace . Zásluhou císaře 
Fridricha bude znovunastolen germánský zlatý věk . Úlohu čtyř starověkých 
impérií ze starozákonního Danielova snu zaujaly v Knize sta kapitol Francie, 
Anglie, Španělsko a Itálie, které budou všechny postupně vyvráceny . Německé 
vítězství zajistí nový druh výbušnin, které údajně objevili alchymisté . Po tri-
umfu na Západě porazí císař Turky a osvobodí Svatou zemi . Imperátor poslé-
ze dobude celý svět a třicet dva panovníci se mu budou kořit . Náboženským 
středem světa již nebude Řím (papežství zmizí), ale Mohuč, sídlo germánské-
ho patriarchy . Jak napsal „hornorýnský revolucionář“ (cit . Budil 2002, 45): 

My Němci jsme svobodní a vznešení; před mnoha věky nám náležel 
celý svět, jemuž jsme silou vládli. S boží pomocí si svět opět podmaní-
me a obnovíme starý řád.

Norman Cohn zdůraznil, že význam Knihy sta kapitol nespočíval ani tak v je-
jím vlivu na soudobá sociální a religiózní hnutí, jako spíše v tom, o  jakých 
skrytých spodních proudech údobí, které těsně předcházelo reformaci, vypo-
vídá (Budil 2002, 45) . Po skončení stoleté války se těžiště západního miléna-
ristického hnutí přesunulo z Flander (těžce postižených válečným konfliktem 
a vylidněných) a Francie (kde Karel VIII . a Ludvík XI . vykročili směrem k cen-
tralizované monarchii) do  středního a  jižního Německa, zejména Porýní, 
a posléze dále do střední Evropy . Sociální střety v  jihoněmeckých městech, 
centrech merkantilistického podnikání, poskytly příznivé prostředí pro šíře-
ní milénaristických vizí . Relativní politický a ekonomický úpadek německy 
mluvících oblastí po třicetileté válce a vzestup Francie jako rozhodující kon-
tinentální mocnosti způsobily marginalizaci milénaristického a nacionalis-
tického germanismu, který se navrací v  údobí romantismu a  svou „vrchol-
nou“ inkarnaci zažívá v podobě nacistického rasového totalitarismu . 
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Španělský autor Baltazar de Obregón napsal v roce 1584, že nebyla náhoda, 
že Hernando Cortés, který zachránil duše tisíců indiánů, se narodil ve stej-
ném roce jako Martin Luther, zakladatel „odpudivé a ďábelské sekty“ . Šlo bez-
pochyby o úmysl Prozřetelnosti, která chce pochybení jednoho kompenzovat 
zásluhami druhého (Reynolds 1959, 66) . Rovněž v našem výkladu historické-
ho směřování západního intelektuálního vývoje k  rasovému totalitarismu 
dvacátého století přikládáme událostem spjatými s oběma osobnostmi znač-
nou důležitost . Dualismus Cortése a Luthera představuje metaforu novověké-
ho napětí mezi západním imperiálním expanzionismem a vnitřním konfes-
ním rozštěpením odkrývajícím starověkou bipolaritu latinského Jihu 
a  germánského Severu . Obě události měly zásadní dopad na  vývoj rasové 
imaginace západní civilizace . 

Na jedné straně byl vůči většině mimoevropských civilizací nebo 
kultur uplatňován proces naturalizace, to znamená, že byly začleňovány 
do  hierarchie přírodního řádu, jehož vrcholem bylo evropské plemeno . 
Na druhé straně se v rámci západní společnosti postupně projevoval ger-
manismus, který prostřednictvím selektivní recepce klasických autorů 
a etnické paměti symbolicky odděloval „dynamické“ protestantské národy 
Severozápadu od „stagnujících“ katolických národů Jihu . Morální skandál 
nacismu spočíval ve  spojení obou strategií, naturalizace a  germanismu, 
na evropské půdě . 

Po pádu mongolského impéria a doznění následků „černé smrti“ 
vystřídaly v úloze strategických cest oceány stepi a přístavy nahradily oázy . 
Samotná Eurasie pro vytvoření globální civilizace nestačila . Bylo třeba obe-
plutím Afriky zabezpečit spojení mezi severoatlantickým prostorem a  In-
dickým oceánem a  Dálným východem, politicky a  ekonomicky integrovat 
Severní a Jižní Ameriku a postupně pronikat do Tichomoří . Tohoto úkolu se 
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nakonec ujala civilizace, v níž dlouhodobá námořní a vojenská tradice a spe-
cifická směs cestovatelské imaginace a mesianistického zápalu (z něhož se 
v sekularizované podobě vyvinul étos civilizační mise) vytvořily ideologick-
ou konfiguraci nejlépe motivující k jeho realizaci . 

V dějinách Západu na rozhraní středověku a raného novověku vy-
nikají především dvě data: 1492 a 1517 . První se vztahuje k „objevení Nového 
světa“, respektive radikální překonání provincionalismu Středomoří, 
do  něhož se tato oblast pohroužila po  pádu námořní civilizace Kartága 
a  vytlačení helénismu ze Středního východu . Evropa se díky odvážnému 
činu Kryštofa Kolumba stala skutečným globálním hráčem, i když k dosažení 
opravdové dominance nad světem musela urazit ještě dlouhou cestu . 
V každém případě expanze Evropanů západním směrem, politické ovládnutí 
klíčových oblastí Ameriky a jejich hospodářská exploatace vytvořily geopoli-
tickou mapu světa přetrvávající až do  velkých mocenských kataklyzmat 
v údobí 1750 až 1830 . Jádrem ustaveného světového systému byl obrovský 
eurasijský kontinent, jehož hlavní politická ohniska tvořily od šestnáctého 
století Západ, islámská civilizace, Čína a Japonsko . Toto těžiště světové moci 
se podílelo na ekonomickém využívání dvou „periferních“ světadílů – subsa-
harské Afriky a  Ameriky . Zatímco Afrika poskytovala ve  velkém měřítku 
lidské zdroje pro potřeby islámské ekonomiky a hospodářského systému za-
vedeného Evropany v  Novém světě, Amerika vyvážela výlučně nerostné 
a zemědělské produkty určené pro evropské a asijské trhy .393 Strukturální 
„znevolnění“ dvou kontinentů ve prospěch světadílu třetího představuje ty-
pický rys raně novověkého lidstva a podmiňuje jeho mnohé ekonomické, po-
litické, kulturní a etnické rysy . Teprve porušení mocenské rovnováhy v rám-
ci Eurasie ve prospěch Západu ve druhé polovině osmnáctého století vyústilo 
do hypertrofie evropské moci a podřízení Afriky a Ameriky téměř výlučné 
západní kontrole . Vznik rasové ideologie jako specifické konceptualizace 
lidské sociokulturní a fyzické rozmanitosti byl jedním z mnoha průvodních 
projevů uvedených globálních procesů . Rasová ideologie v podobě pigmento-
kracie jako legitimizační strategie pro ekonomické vykořisťování a idiom po-
litické nadřazenosti se tak až do  závěru osmnáctého století mohla plně 
vytvořit pouze vůči obyvatelům „periferní“ Afriky a Ameriky . V Novém světě 
bylo „znevolnění místních lidí v biologické osudovosti jejich těla“ částečně 
zastaveno přetrvávajícím evangelickým univerzalismem Západu a renesanční 
fascinací „ušlechtilým divochem“ . O to tíživěji dopadly důsledky pigmento-

393)  C’est avec les sujets de l’Afrique que nous cultivons l’Amérique, et c’est avec les richesses 

de l’Amérique que nous trafiquons en Asie. L’univers n’offrit jamais un tel spectacle (Riva-

rol 1991, 9) .
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kracie na  populace subsaharské Afriky, která tak získala neblahý primát 
první „nižší rasy“ v dějinách lidstva .

V  průběhu šestnáctého století se vytvořila oikumena předzna- 
menávající moderní podobu globálního světa . Evropané zatím nevládli, 
představovali pouze díky svým námořnickým schopnostem užitečné obchodní 
prostředníky mezi jednotlivými civilizačními ohnisky, které zahrnovaly 
kromě Západu Osmanskou říši, Persii, Mughalskou říši, Čínu a Japonsko . Vstu-
penkou Evropanů mezi hlavní eurasijské mocnosti bylo kromě smrtonosné or-
ganizace vojenské síly americké stříbro, za které nakupovali zejména v Číně 
zboží, jež svou kvalitou překonávalo západní výrobky . Peršané, Mughalové, 
Číňané nebo Japonci v žádném případě nevzhlíželi k Západu jako k nadřazené 
mocnosti . Například španělská obchodní základna v Manile mohla existovat 
pouze díky čínskému a japonskému souhlasu a benevolenci .

Po  roce 1187, kdy Saláhuddín (Saladin) opět vyrval Svaté město 
z rukou křižáků, toužili křesťanští panovníci po znovudobytí Jeruzaléma . 
Byl to sen i Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské, v jejichž službách 
objevil Kryštof Kolumbus (sdílející křižácké vize) Nový svět . Cesta do Palesti-
ny vedla přes Cuzco, Tenochtitlán a Manilu . Bylo velkým historickým para-
doxem, že když po mnoha staletích vstoupily v roce 1917 západní oddíly ve-
dené britským generálem Edmundem Allenbym do  bran Jeruzaléma, 
křesťanský svět pohroužený do  nejkrvavější války svých dějin přijal tento 
dlouho očekávaný triumf lhostejně . Již v květnu 1493 rozdělil renesanční 
papež Alexandr VI . Borgia ve  svém výnosu Inter Caetera zeměkouli 
po  zeměpisné délce mezi Španělsko a  Portugalsko . V  následujícím roce 
uzavřely oba státy v Tordesillasu smlouvu, podle níž dělící linie mezi zájmo-
vými sférami procházela 370 mil (leguí) západně od Kapverdských ostrovů . 
Španělsko získalo nárok na Nový svět s výjimkou pobřeží Brazílie, zatímco 
Portugalsko na Brazílii, Afriku a Indický oceán . Zámořský rozmach Španělska 
a Portugalska zdaleka přesahoval jejich reálné ekonomické a demografické 
možnosti . To se však ukázalo až v dlouhodobější perspektivě, kdy obě země 
nedokázaly zadržet nástup Holandska, Anglie a Francie . Zatímco se Portu-
galci zapojovali do rentabilního obchodu v Indickém oceánu a jihovýchodní 
Asii, Španělé se po  dobytí indiánských říší soustředili zejména na  těžbu 
stříbra, které vyváželi jak na evropské, tak asijské trhy . Angličané a Francou-
zi se prozatím nedokázali vyrovnat svým jižním rivalům a  omezovali se 
na parazitismus prostřednictvím pirátství . 

Vzestup osmanských Turků v patnáctém století obnovil muslimsk-
ou hrozbu a  západní křesťanstvo se opět ocitlo ve  strategické defenzívě . 
Západní armády nebyly schopny zadržet turecké vojsko pronikající stále 
hlouběji do Střední Evropy a nadějně vyhlížející protiofenzíva španělských 
oddílů v severní Africe, kterou zahájil kardinál Francisco Jimenés de Cisne-
ros a v níž pokračoval Karel V ., skončila neúspěchem . Pouze střetnutí u Le-
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panta v  roce 1571 zabránilo tomu, aby se celé Středomoří opět proměnilo 
v „muslimské jezero“ . Jediná cesta z této nepříznivě vyhlížející situace, kdy 
byl Západ rozštěpený na  protestantský Sever a  katolický Jih vystaven 
neustálému tlaku islámu, vedla přes oceán .394 Nastávala éra zámořských 
výprav a objevitelských cest . Primát nemusel nutně náležet Západu . Ve světě 
existovaly další vyspělé kultury s  bohatými námořními zkušenostmi, 
například Čína, Malajci nebo muslimské komunity na  pobřeží Indického 
oceánu . Skutečnost, že v době, kdy Španělé dobývali Nový svět, byli nuceni 
svádět rozsáhlé boje s Osmanskou říší úspěšně expandující na západ, výrazně 
relativizuje tradiční pohled na údobí „zámořských výprav“ jako na epochu 
úsvitu neotřesitelné hegemonie Západu . V letech 1450 až 1750 byla v Eurasii, 
která byla centrem světové moci nemilosrdně využívající zdrojů „periferní“ 
Afriky a Ameriky, ustavena jistá mocenská rovnováha, kterou dramaticky 
narušily až dva pozdní fenomény – průmyslová revoluce a expanze Ruska 
přes Sibiř a Střední Asii na Dálný východ .

Počátek sedmdesátých let šestnáctého století znamenal důležitý 
předěl v mocenském vztahu mezi Západem a zbytkem světa . Bitva u Lepanta 
v roce 1571 přinesla zvrat v boji mezi křesťany a muslimy ve Středomoří, na Fi-
lipínách založili Španělé Manilu jako důležité centrum směnného obchodu 
mezi Japonskem a  Čínou na  straně jedné a  Novým Španělskem na  straně 
druhé, v Peru byl roku 1572 popraven Tupac Amaru, poslední bojovník za in-
ckou nezávislost (Kamen 2003, 193–195); ve  východní Evropě byli osmanští 
Turci odraženi od Astrachaně a v roce 1571 se kozáci usadili podél Donu .395 
Tyto události představovaly zárodky tří dlouhodobých geopolitických procesů, 
které změnily tvář světa . Zahrnovaly marginalizaci Osmanské říše a konec is-
lámské hrozby, vzestup Ameriky, jejíž potenciál znásobil sílu Západu, a ovlád-
nutí severní Eurasie ruským impériem . Protiváhou západního expanzionis-
mu byla krvavá epizoda bartolomějské noci 24 . srpna 1572, kdy bylo v Paříži 
zavražděno několik tisíc hugenotů . Tato událost ukázala dramatičnost konfes-
ního rozštěpení kontinentu na protestantský Sever a katolický Jih, rozdělení, 
které bylo posléze konceptualizováno rasovým idiomem . 

Otřesy a konflikty reformace a protireformace vyústily do zrodu 
katolického tábora, jehož hegemonem bylo až do prvních desetiletí sedmnác-

394)  Nesmíme ovšem v této souvislosti podcenit regenerační schopnost italských obchodních 

států, například Benátky a Janov zaznamenaly ve druhé polovině šestnáctého století 

pozoruhodnou hospodářskou expanzi (Wallerstein 1974, 215–216) .

395)  V  roce 1571 demonstrovali Portugalci jedinečnost západního vojenského umění při 

obraně indické základny v Čaulu, přístavu na Kónkanském pobřeží . Tisíc sto evropských 

ozbrojenců dokázalo odrazit útok stočtyřicetitisícové armády sultána z Ahmadnagaru, 

zmocnit se jejího dělostřelectva a způsobit jí těžké ztráty (Parker 1996, 131) . 
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tého století Španělsko, a protestantského bloku, jehož těžiště představovaly 
německy hovořící oblasti Střední Evropy . Po  skončení třicetileté války se 
nejsilnějším státem s  katolickou většinou stala Francie, jejíž panovník byl 
ovšem více než myšlenkou evangelizace zaujat snahou po  dobytí osobní 
a  národní slávy (gloire) . Oslabení a  politická marginalizace Německa 
ve prospěch Francie a Habsburské říše přenesly vůdcovství protestantského 
světa do Nizozemí a Anglie, dvou zemí s globálními námořními aspiracemi . 
Výsledek bitvy u Vídně v roce 1683 ukázal, že Osmanská říše již nepředstavuje 
pro vnitrozemí kontinentu smrtelnou hrozbu, a sultán se naopak postupně 
ocitl pod tlakem křesťanských mocností Rakouska a Ruska .396 Tento vývoj 
předznamenal vztah mezi Západem a  mimoevropskými civilizacemi 
v globálním měřítku . 

Zrušení Ediktu nantského roku 1685 a  tragické vnitropolitické 
důsledky vypuzení hugenotů demonstrovaly nezastupitelnost protestants-
kého živlu při ekonomickém rozvoji Západu a  kontraproduktivnost 
náboženské netolerance pro státy aspirující na velmocenské postavení . Nes-
chopnost Ludvíka XIV . zastavit vojenskými prostředky nizozemský vzestup 
potvrdila strategickou a mocenskou rovnováhu mezi katolicismem a prote-
stantismem a trvalé náboženské rozdělení Evropy, které se promítlo i do int-
elektuální a duchovní sféry . Evropští vzdělanci se ve stále větší míře obraceli 
ke germánskému Severu a jeho pohanské kultuře, přičemž v politických in-
stitucích a zvycích starověkých barbarů hledali zárodky politické svobody 
a národní svébytnosti a emancipace vůči katolickému Jihu . Na druhé straně 
římští a řečtí autoři byli nadále čteni jako vzor pro vytváření občanských 
ctností a antický Řím se stal znovu privilegovaným vzorem administrativní 
efektivnosti a imperiální síly . Katoličtí a protestantští myslitelé se ve vzájem-
né polemice dovolávali předkřesťanského starobylého substrátu . V politické 
imaginaci Západu opět ožil dualismus Římana a barbara .

V  sedmnáctém století nastalo v  Eurasii po  údobí zámořských 
výprav, které proběhly ve  znamení rychlé expanze západních mocností, 
údobí relativní mocenské rovnováhy . Západ si sice vydobyl nadvládu 
na mořích, ale tato převaha činila zatím na velké asijské mocnosti, osmanské 
Turecko, safíjovskou Persii, mughalskou Indii a  mingskou a  mandžuskou 
Čínu jen malý dojem . Evropané byli užitečnými překupníky, ale zdálo se, že 
těžiště světového systému spočívá stále v Asii . Britský historik Arnold Toyn-
bee zdůraznil, že v roce 1555 byl islámský svět mohutnější a impozantnější 
než v  roce 1291, kdy byli poslední křižáci vypuzeni ze Svaté země . 

396)  Ještě koncem sedmnáctého století Evropané stále obdivovali osmanskou schopnost zís-

kávání, soustředění a alokace zdrojů na vedení války, která přesahovala možnosti větši-

ny západních zemí (Murphey 1999, 98) .
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Z náboženských a občanských konfliktů šestnáctého a sedmnáctého století 
nevzešel žádný sjednotitel Evropy, takže kontinent působil ve  srovnání 
s asijskými monolity chaoticky a oslabeně . Tento pluralismus se sice později 
ukázal jako výhoda, ale v sedmnáctém století mohli příchozí ze Západu jen 
se závistí hledět na rozlehlost a administrativní výkonnost císařské Číny .

Portugalsko a Španělsko se navzdory své unii v letech 1580 až 1640 
nedokázaly prosadit proti nizozemským, anglickým a dalším evropským ob-
chodním společnostem, které operovaly relativně nezávisle na svých vládách . 
Nejúspěšnější koloniální mocností sedmnáctého století bylo bezpochyby Ni-
zozemí, které se zbavilo španělské hegemonie . Nizozemská východoindická 
společnost byla založena v roce 1602 . V následujících desetiletích celosvětová 
síť jejích obchodních základen zastínila díky existenci rozvinutého bankov-
ního systému ostatní západní rivaly . 

Pokus francouzského krále Ludvíka XIV . o zastavení nizozemského 
vzestupu a prosperity prostřednictvím pozemní vojenské invaze měl omezený 
úspěch . Zrodil však kariéru zapřisáhlého nepřítele Francie Viléma Oranžského, 
který se v  roce 1688 stal anglickým panovníkem . Podle Nialla Fergusona 
umožnila tato politická událost příchod nizozemského kapitálu do země, což 
poskytlo mohutný impulz rodícímu se Britskému impériu . V  souvislosti se 
soupeřením mezi Francií, největší mocností evropského kontinentu, a Anglií, 
jež postupně ovládla oceány, hovoří někteří historici o  druhé stoleté válce, 
kterou ukončila až bitva u  Waterloo v  roce 1815 . Rivalita mezi Francouzi 
a Angličany se projevila i na indickém subkontinentu, kde Evropané využívali 
krize mughalské říše po  Aurangzébově smrti v  roce 1707 ke  vměšování 
do vnitřních záležitostí . Zprvu měli v Indii převahu Francouzi a jejich spojenci, 
ale vítězství Roberta Cliva nad bengálským vládcem v bitvě u Palásí na počátku 
sedmileté války v  roce 1757 znamenalo počátek britské hegemonie v  oblasti, 
která skončila až roku 1947 . Britskou komunitu v  Indii zejména za působení 
generálního guvernéra Warrena Hastingse silně oslovila místní intelektuální 
a duchovní tradice . Znalost sanskrtu a překlady hinduistické literatury vyústi-
ly do vzniku kulturního fenoménu označovaného jako orientální renesance, jež 
v devatenáctém století přispěla k šíření árijské ideologie v západních zemích . 

Francie nedokázala navzdory Colbertovým vizím a  Napoleonovým 
plánům až do údobí třetí republiky systematicky budovat zámořské impérium, 
věrna přesvědčení ministra Jindřicha IV . de Sullyho, že teritorium, které je 
odděleno od mateřské země, nepřináší žádný užitek . Na druhé straně Francou-
zi, kteří založili v roce 1604 Québec, pronikali do oblasti Velkých jezer a povo-
dím Mississippi směrem k  Mexickému zálivu . Vznikala tak rozsáhlá zóna 
směnného obchodu s  místními indiánskými kmeny, jejichž příslušníci se 
příležitostně mísili s francouzskými kolonisty . Na východním pobřeží dnešních 
Spojených států amerických a v oblasti Hudsonova zálivu budovali své základny 
Angličané, kteří si obdobně jako Holanďané v různých částech světa udržovali 
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od domorodého obyvatelstva větší odstup . Francouzi aktivně podpořili vzpouru 
amerických rebelů a  aktivně zaštítili jejich úsilí o  nezávislost . Finanční 
vyčerpání Francie, způsobené nákladným protibritským vystoupením, bylo 
jednou z příčin vypuknutí Francouzské revoluce . Ztráta severoamerických osad 
přiměla císaře Josefa II . k  předpovědi, že Velká Británie se tímto mocensky 
snížila na úroveň Dánska . Nemohl se ve své předpovědi více mýlit . 

Ačkoliv ještě v roce 1571 krymští Tataři vyplenili Moskvu, o deset 
let později zahájili ruští vládcové expanzi na východ, která z nich postupně 
učinila pány Sibiře, Střední Asie a Dálného východu . Tím byl dobyt strate-
gický týl asijských mocností, které musely čelit nástupu západních 
námořních sil z jihu . 

Náboženská roztržka uvnitř západní civilizace se projevila i v mi-
moevropském prostoru . Převahu v poznávání zámořských kultur měli bezpo-
chyby katolíci, a  to díky rozsáhlé síti vzdělávacích institucí a  skutečnému 
zájmu o uchopení autentického jádra domorodých kultur za účelem asimilace 
křesťanskou zvěstí . V  některých oblastech, například v  Indii a  Číně, se 
misionáři setkali s relativně vstřícným přijetím, ale museli se sklonit před so-
fistikovaností a rafinovaností místního sociálního a kulturního života, v jin-
ých civilizačních okruzích nesměli vůbec působit (islám), nebo byli posléze 
vypuzeni (Japonsko) . Existovaly však i komunity, například v Jižní Americe, 
ve  kterých se evropští kněží stali opravdovými duchovními vůdci, kteří se 
občas dostávali do rozporu s koloniální administrativou . Katolický univerza-
lismus byl v souladu s kosmopolitním rázem španělského impéria a kontrasto-
val se stále výraznějším etnickým partikularismem protestantských mocností, 
v nichž byla idea evangelizace zastíněna podnikatelským a kolonizačním záj-
mem . Zatímco Španělsko a Portugalsko byly vzhledem ke své ekonomické sla-
bosti nuceny respektovat tradiční logiku světového hospodářského systému 
s těžištěm v Asii, Nizozemí a Anglie ji svojí ekonomickou asertivitou cílevědomě 
narušovaly a přesouvaly do severozápadní Evropy .

Pro intelektuální život Starého kontinentu byla v  raném novověku 
příznačná postupná sekularizace pohledu na realitu neboli „odčarování“ světa, 
což umožnilo položit základy přírodních věd . Jejich praktická aplikace ve výrob-
ní sféře v době průmyslové revoluce zásadně změnila mocenské a ekonomické 
postavení Západu v  rámci světového systému . Tradiční evropský světonázor 
spočívající ve svébytné kombinaci biblické autority s antickou vzdělaností a se-
lektivními arabskými a  židovskými podněty s  překvapivou odolností vydržel 
střet se záplavou nových podnětů, inspirací a zážitků, kterou přinesly události 
šestnáctého století . Hlavními intelektuálními prostředníky mezi Západem a mi-
moevropskými civilizacemi a kulturami byli obdobně jako v údobí mongolského 
impéria příslušníci náboženských řádů, zejména františkáni a  dominikáni, 
k nimž se v polovině šestnáctého století připojili členové Tovaryšstva Ježíšova . 
Studium exotických společností zahrnující etnografický popis a komparativní 
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lingvistický výzkum se zrodilo jako vedlejší produkt misijního úsilí křesťanských 
komunit v Novém světě, Indii, jihovýchodní Asii a na Dálném východě . 

Náboženské rozštěpení křesťanstva na  dva antagonistické tábory 
na  prahu novověku způsobilo dočasné oslabení vůči expanzi islámu, který 
s novou energií razantně pronikl do východního Středomoří a jihovýchodní 
a střední Evropy .397 Vytváření nových kolektivních identit v severských zemích 
revoltujících proti klasické a humanistické tradici a čerpajících ze specifické 
interpretace pohanského germánského substrátu . Historické setkání miléna-
rismu a  germanismu, s  jehož prvními projevy se setkáváme v  době těsně 
předcházející reformaci, se během tří století rozvinulo do  svérázné árijské 
imaginace, představující pravděpodobně nejambicióznější výzvu, které muse-
ly západní hodnotové postoje a politická tradice od počátku středověku čelit . 
Mimořádná přitažlivost rasového myšlení, které nabylo skutečného pseudore-
ligiózního rázu, vyplývala z  jeho role nositele chtonické vzpoury proti trans-
cendentnímu řádu, která v západní milénaristické tradici proběhla v osmnác-
tém a devatenáctém století . Tato revolta jednak přejímala tradiční představu 
o výlučné historické úloze „vyvoleného národa“, jednak nabývala podobu „tita-
nismu“, a to jak vzhledem k jedincům, tak celým etnickým skupinám . Pouze 
v  tomto kontextu lze porozumět osudové a  tragické úloze rasové ideologie 
ve  vztahu k  jiným kulturám a  civilizacím a  uvnitř samotného Západu . 
Křesťanská civilizace viděla zpočátku v prolomení dlouhodobého izolacionis-
mu a  objevení nových světů potvrzení svých apokalyptických a  eschatolo-
gických očekávání . Zklamání z nenaplněných očekávání otevřelo prostor pro 
alternativní religiózní a  ideologické vize nastupujícího „věku utopií“ . Pojem 
rasy se stal ústřední kategorií v  alternativní náboženské vizi světa, která 
představovala reakci na krizové projevy ve společnosti raného novověku, nové 
geopolitické postavení euro-americké civilizace, religiózní rozštěpení Západu, 
proces sekularizace a růst prestiže a autority moderní vědy . Zrodila se tak bi-
zarní aliance mezi archaickým mýtem titanismu a pokrevního příbuzenství 
na straně jedné a vědeckou metodou na straně druhé . Bylo to spojení, které 
bylo umožněno protiklady a selháním ideologie osvícenství, které představovalo 
dominantní intelektuální proud Západu na prahu moderní doby . 

397)  Ve  svém rozsáhlém přehledu Dějiny expanze křesťanstva (History of the Expansion of 

Christianity) napsal Kenneth Scott Latourette: Hypotetickému návštěvníku z Marsu by se 

před rokem 1490 zdálo, že zápas mezi Křížem a  Půlměsícem probíhající osm staletí se 

završuje konečným triumfem Půlměsíce. Budoucnost nenáležela Kristu, ale Prorokovi (cit . 

Phelan 1970, 27) . Projevem porážky křesťanů byl zánik nestoriánských komunit ve Střed-

ní Asii a Číně, pád Cařihradu, pronikání muslimů na Balkán, neschopnost papežů uspo-

řádat účinnou křížovou výpravu, konsolidace muslimské vlády v severní Africe a ztráty, 

které utrpěla koptská církev v Egyptě (Phelan 1970, 27–28) . 
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Evropské myšlení raného novověku bylo v oblasti historických a et-
nických studií, z nichž vyrůstala imaginace živící sféru kolektivních identit, 
konfrontováno se dvěma závažnými výzvami . Jejich řešení mělo dramatické 
dopady na další vývoj a charakter západní civilizace . Tento stav byl důsledkem 
dvou strategických rovnovážných stavů uvnitř a vně západního světa . Pád in-
diánských civilizací byl na  dlouhou dobu jediným výrazným vojenským 
úspěchem Západu ve vztahu k mimoevropským civilizacím . Osmanská říše, 
Persie, mughalská Indie, Čína a Japonsko sice postoupily Evropanům nadvlá-
du na mořích a úlohu jediných globálních obchodníků, jejich mocenské po-
stavení a politická nezávislost však vyšla z věku „zámořských objevů“ v zásadě 
neotřesena . Tato strategická rovnováha mezi eurasijskými civilizacemi, které 
se v  sedmnáctém a  osmnáctém století podílely prakticky v  rovné míře 
na využívání zdrojů Afriky a Ameriky, poskytla základní kontext pro formo-
vání západních orientálních věd . Existuje tak zásadní rozdíl mezi orientalis-
mem raného novověku na straně jedné a orientalismem devatenáctého století 
na straně druhé, který byl dán nastolením asymetrického vztahu mezi Výcho-
dem a Západem v době průmyslové revoluce . Geopolitický duel mezi největší 
křesťanskou a osmanskou říší svými rozměry a důsledky zdaleka přesahoval 
předchozí rivalitu Španělska s Francií a výrazně relativizoval tradiční pohled 
na údobí „zámořských výprav“ jako na epochu úsvitu neotřesitelné hegemo-
nie Západu . V letech 1450 až 1750 byla v Eurasii, která byla centrem světové 
moci nemilosrdně využívajícím zdrojů „periferní“ Afriky a Ameriky, ustave-
na jistá mocenská rovnováha . Tuto rovnováhu dramaticky narušily až tři 
pozdní fenomény – průmyslová revoluce, ovládnutí Indie Východoindickou 
společností a expanze Ruska přes Sibiř a Střední Asii na Dálný východ .

2.1. Iberská společnost a poslední křížová výprava

Středomoří bylo od dob krétské thalassokracie398 těžištěm evropského civilizo-
vaného života . Vzhledem k nedostupnosti Atlantiku představovalo Středomoří 
v rámci eurasijské masy její krajní západní výběžek . Od pádu Kartága ve dru-
hém století před Kristem až do Jindřicha Mořeplavce v patnáctém století nee-
xistovala v daném prostoru žádná velká civilizační iniciativa, která by doká-
zala překonat místní provincionalismus . Zámořské výpravy byly zahájeny 
v atmosféře obrovské geopolitické naivity Západu vyplývající z  tradiční geo-
grafické izolace . Ve stejné době se ve Středomoří a v jeho bezprostředním okolí 
začala formovat geopolitická konstelace, z níž se postupně zrodil moderní svě-
tový řád . Hrozivý tlak mocensky obrozeného islámu, kterému podlehlo druhé 

398) Mocnost vládnoucí na mořích .
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nejvýznamnější město křesťanstva, konfesní rozštěpení Západu, jež prakticky 
potvrdilo antické rozdělení Evropy na latinský Jih a germánský Sever, španěl-
ská a portugalská zámořská expanze do Nového světa a jižní Asie, ekonomický 
vzestup Amsterdamu a počátek ruského severoasijského impéria, to vše byly 
procesy, které výrazně ovlivnily strukturu novověké rasové imaginace . Vojen-
ská síla, bohatství, moc a esoterická znalost Východu obrátily pozornost k asij-
skému vnitrozemí, nekonečným stepím, jejichž kočovní obyvatelé byli postup-
ně od  konce sedmnáctého do  počátku devatenáctého století ztotožněni 
s předky obyvatel severní Evropy . 

Vítězství Holanďanů nad Španěly a Angličanů nad flotilou Filipa II . 
oživilo tacitovskou vizi ušlechtilého germánství, které stále více získávalo 
rasové konotace . Znevolnění subsaharské Afriky, která se z dominantního 
vývozce zlata změnila v exportéra nesvobodné pracovní síly, vedlo ke zrodu 
konceptu „podřadné“ rasy odsouzené ke služebnosti samotným přírodním 
řádem . Nástup rasové imaginace Severu byl pravděpodobně zdržen kul-
turním vlivem Středomoří, který přetrvával prostřednictvím baroka hlubo-
ko do osmnáctého století, a mocenskou hegemonií Francie, která dlouho tlu-
mila sebevědomí nordických zemí . 

Zámořské výpravy představovaly podmínku zrodu fenoménu, který 
Immanuel Wallerstein (1974, 16) nazval „moderní světové hospodářství“ . Ten-
to marxisticky orientovaný badatel se ve  svých analýzách soudobého světa 
pravděpodobně často mýlil,399 jeho makrohistorické úvahy, inspirované 
například Fernandem Braudelem, si nicméně zaslouží kritickou pozornost . 
Podle Immanuela Wallersteina byla pro moderní kapitalismus charakteri-
stická rozluka mezi politickými a ekonomickými strukturami, to znamená, že 
hospodářské zájmy a síly se vymkly ústřední politické kontrole, která svazova-
la ekonomické aktivity v tradičních impériích .400 Ve dvanáctém století existo-
valo ve  světě pět aktivních obchodních ohnisek, která nicméně nespadala 
do jediného vyššího celku: Čína a přilehlé regiony, Indický oceán a Rudé moře, 
Střední Asie od Mongolska po Rusko, Středomoří a Baltické moře (Wallerstein 
1974, 17) . Příznačné bylo marginální postavení Atlantiku, kde ještě nenastala 
synergie mezi Novým světem, západní Evropou a Guinejským zálivem .

Křesťanské státy rozkládající se na  Pyrenejském poloostrově se 
v patnáctém století nacházely na periférii tehdejšího křesťanského světa . V ob-
lasti se od počátku prvního tisíciletí před Kristem usazovali Féničané a Řekové 
a posléze část země ovládlo Kartágo (Dunham 1832, I, 21–29) . Po jeho zničení 

399) Viz spekulativní eseje in Wallerstein, 2006 .

400)  Immanuel Wallerstein odvozoval v době studené války nadřazenost socialistické ekono-

mické soustavy nad liberálně kapitalistickou právě na základě obnovené jednoty politic-

ké a ekonomické rozhodovací moci .
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Pyrenejský poloostrov procházel po  zlomení zarputilého odporu místních 
keltiberských kmenů rozsáhlou romanizací, která zasáhla většinu obyvatelst-
va (Dunham 1832, I, 30–97) . Když se usadil etnický prach rozvířený stěhováním 
národů, stala se nejvýznamnější politickou silou na  subkontinentu říše 
Vizigótů, která aspirovala na nadvládu v západním Středomoří a jež dala světu 
osobnost velkého historika Isidora ze Sevilly (Dunham 1832, I, 98−224) . 
Očekávání spojovaná s  Vizigóty se nenaplnila . Úspěšná invaze muslimů 
vyčlenila teritorium z křesťanské civilizace a následná reconquista vytvořila 
během staletí specifickou mentální konfiguraci zahrnující směs militantní 
netolerance, milénarismu a mysticismu s  tušením nových obzorů rozkláda-
jících se za provinčním horizontem středomořské Evropy . Byla to bojovná kul-
tura, která sama o  sobě nevynikala tvořivostí, produktivitou ani vynaléza-
vostí, ale jež byla schopná využít veškeré evropské invence k  dobytí světa . 
Feudalismus umožňoval (na rozdíl na příklad od Číny) dostatečnou autonomii 
na hegemonii mocenského centra a hodnotový systém nesvazoval přehnaným 
způsobem racionalitu potřebnou pro vojenskou a ekonomickou expanzi .

U  počátku „západního pronikání“ na  světové oceány, které 
přispělo ke zrodu světového systému raného novověku, stálo Portugalsko . 
Důležitou úlohu sehrál Jindřich Mořeplavec (Henrique o Navegador), třetí 
syn krále Jana I . Tento správce Ceuty, severoafrického města dobytého 
v srpnu 1415 Portugalci (Dunham 1832, III, 238–239), zřídil v roce 1443 
v Sagres kosmopolitní středisko přípravy velkých zámořských výprav . Jak 
napsal „portugalský Homér“ Luís de Camões, Jindřichovým cílem bylo 
„šířit víru a impérium“ (Dunham 1832, III, 245–247; Klíma 1996, 52) . Začalo 
postupné pronikání Portugalců podél západního pobřeží Afriky na jih . Ja-
nované, kteří investovali v  portugalských přístavech již na  počátku 
čtrnáctého století, takovou expanzi podporovali (Wallerstein 1974, 50) . 
Obšírné dějiny tohoto impozantního civilizačního vzepětí malé země ležící 
na „konci světa“ vylíčil již v šestnáctém století João de Barros, plodný spi-
sovatel, historik nazývaný „portugalským Titem Liviem“ a  jeden 
z protagonistů tohoto procesu .401 V roce 1418 portugalští námořníci zakot-

401)  João de Barros (1496–1570), od roku 1522 působil jako správce pevnosti Sáo Jorge da 

Mina, klíčového střediska na Zlatém pobřeží v Guinejském zálivu, centrem obchodu s ot-

roky v  atlantickém prostoru . Později zaujímal prestižní funkci správce koloniálního 

centra Casa da India e da Mina v době, kdy byl Lisabon klíčovým místem obchodní vý-

měny mezi Západem a Východem . V roce 1539 se účastnil jako nositel kapitanátu (přidě-

leného pozemku) neúspěšné koloniální expedice do Brazílie, během níž zahynuli dva 

Barrosovi synové . João de Barros napsal v následujících letech rozsáhlé dějiny portugal-

ské zámořské expanze Décades da Ásia, které obsahují jeden z prvních západních popisů 

čínské dynastie Ming . Zemřel na svém venkovském sídle u Pombalu .
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vili u ostrova Porto Santo a roku 1419 objevili Madeiru . O tři roky později 
obepluli mys Não a v roce 1434 překonal Gil Eanes legendární mys Bojador . 
Plavby do středního a jižního Atlantiku byly úzce provázány s budováním 
silné monarchie za  vlády Alfonse V . (1438–1481) a  ekonomickým vzestu-
pem země (Dunham 1832, III, 262–279) . Portugalské aspirace náhle nezna-
ly mezí . Neúspěšný výpad proti Tangeru roku 1437 (Dunham 1832, III, 
248−253) byl kompenzován kolonizací Kanárských ostrovů a dosažením 
pobřeží Senegambie a Zeleného mysu (Klíma 1996, 53–55) . V roce 1460 byly 
objeveny Kapverdské ostrovy . Guinea se svými otroky, zlatem a kořením 
stala první zámořskou součástí evropského ekonomického systému 
a předzvěstí toho, co mělo nastat ve světovém měřítku . Na expanzionistick-
ou politiku Alfonse V . navázal Jan II . Za jeho vlády dosáhl v roce 1488 Bar-
tolomeo Dias mysu Dobré naděje (Dunham 1832, III, 291) . Před Evropany 
se otevřela možnost dosáhnout Indického oceánu bez prostřednictví 
východního Středomoří a Blízkého východu . Tento cíl naplnil 20 . května 
1498 Vasco da Gama, který s  pomocí arabského lodivoda Ahmada ibn 
Mádžida zakotvil v  indickém přístavu Kalikatu (Dunham 1832, III, 299; 
Klíma 1996, 63) . Překvapivý úspěch Portugalců v  Indickém oceánu 
a v přístavech jihovýchodní Asie v relativně krátkém čase (dějiny znají jen 
málo tak oslnivých výkonů skupiny odvážných mužů) lze bezpochyby 
přičíst technologické inovaci (výkonné plachetnice vybavené děly), stejně 
jako specifické kolektivní mentalitě portugalských námořníků . Francouz-
ský badatel Pierre Chaunu hovořil o „thalassokratické conquistě“ . Historik 
George B . Sansom napsal, že Portugalci odjížděli do Asie s pevným odhod-
láním uspět, které bylo silnější než vůle místních obyvatel jim vzdorovat 
(Wallerstein 1974, 326–332) . Když v polovině devatenáctého století pobýval 
v Persii francouzský romantický spisovatel a diplomat Arthur Gobineau, 
vyjádřil obdiv Portugalcům, kteří v  šestnáctém století s  hrstkou mužů 
a lodí vybudovali impérium ovládající celý Indický oceán . Co z toho nyní 
zbylo? Dnes jsou Portugalci v Indii považováni za nejlepší sluhy . Gobineau 
položil otázku, zda existuje výmluvnější doklad o rozkladném vlivu míšení 
ras (1957, 14; 1967, 17) . 

Portugalský systém střežení vlastních zájmů v jižní Asii byl jed-
noduchý; jedna flotila hlídala vstup do Rudého moře, zatímco druhá pa-
trolovala podél západního pobřeží Indie; ve městě Goa sídlil generální 
guvernér, kterému podléhalo sedm pevností v  celé oblasti . Hlavními 
základnami portugalského obchodu a moci byla Malakka, Kalikat, Hor-
muz a s odstupem Aden . Mezitím spatřil 12 . října 1492 námořník Rodri-
go Triana z paluby Kolumbovy lodě Pinta pobřeží jednoho z ostrovů Ba-
ham . Objevení Nového světa a  smlouva v  Tordesillasu (uzavřená 
na základě buly Inter Caetera papeže Alexandra VI . Borgii ze 4 . května 
1493) přinesly formální rozdělení glóbu mezi Portugalsko a Španělsko . 
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Výsledkem byla hegemonie Španělska v  Novém světě s  portugalskou 
účastí a hegemonie Portugalska v jižní Asii se španělskou účastí (Waller-
stein 1974, 327–335) . 

Obě říše, zrozené z  námořní dovednosti a  účinnosti vojenské 
síly, sice vzešly z Pyrenejského poloostrova, svým charakterem se ale lišily . 
Portugalsko, které se opíralo o mnohem menší lidskou a hospodářskou 
základnu, se úspěšně integrovalo do  rozvinuté obchodní sítě spojující 
přístavy Indického oceánu s jihovýchodní Asií a Dálným východem a díky 
své flexibilitě předznamenalo pozdější podnikatelské aktivity Holanďanů . 
Španělsko připomínalo tradiční impérium snažící se sjednotit na základě 
jednotného zákona celou oikumenu . Bylo to vykročení z provinční Kasti-
lie směrem ke  světovládě těžící více z  ducha středověké evangelizace 
a křížových výprav než z expanzionistického étosu moderního imperia-
lismu . Navzdory zisku amerického stříbra, které Španělé uvolnili 
do světové ekonomiky, stála u počátků říše nejenom touha po bohatství 
a  prestiži, ale také milénarismus a  očekávání příchodu „zlatého věku“ . 
Renesanční vzdělanci znovu pročítali Senekovo proroctví o novém světě 
rozkládajícím se údajně na  druhé straně velkého oceánu dále, než se 
nacházela Ultima Thule . Kolumbus byl ovlivněn tímto ideologickým 
a emocionálním ovzduším a není nijak překvapivé, že inkvizitor Francis-
co Jimenés de Cisneros, ochránce dominikána Bartoloméa de Las Casase, 
byl obdivovatelem florentského vizionáře a milénaristy Savonaroly, jehož 
spisy nechal zveřejnit v Kastilii . 

Území dnešního Španělska se v polovině patnáctého století skláda-
lo z  Kastilie a  Aragonie . Spojení obou království bylo formálně stvrzeno 
v říjnu 1467, kdy ve Valladolidu uzavřeli sňatek Ferdinand Aragonský a Isa-
bela Kastilská .402 Měla se naplnit idea jednotné Hispánie, která přežívala 
z římských dob (Arteta, Campistol, Zamora a Serrano 1995, 206) . Výsledné 
soustátí čítalo asi pět a půl miliónu obyvatel, z čehož dominantní Kastilie 
zahrnovala dvě třetiny rozlohy a přibližně osmdesát procent obyvatel (Ka-
men 2003, 7) . Pohnuté a  dramatické historické osudy Pyrenejského po-
loostrova zrodily výrazně etnicky a nábožensky heterogenní společnost,403 
kterou bylo třeba přeměnit na novodobý španělský národ . Jedním z nástrojů 
vytvořených za  tímto účelem byla – jak upozornil již Joseph de Maistre – 

402)  Isabela byla formálně uznána jako královna Kastilie v roce 1474; Ferdinand nastoupil na 

aragonský trůn po smrti svého otce Juana II . o pět let později (Dunham 1832, III, 170; 

Kamen 2003, 6; Lea 1906, 18) .

403)  Zákony zaměřené proti „čarodějům, Židům, Maurům a heretikům“ ve středověkém Špa-

nělsku viz Dunham 1832, IV, 143-145 . 
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španělská inkvizice .404 Tento názor francouzského konzervativního a kato-
lického autora paradoxně nepřímo podpořil Fernand Braudel, který tvrdil, 
že iberská civilizace se tradičně nalézala (podobně jako třeba Rusko nebo 
Skotsko) na  pomezí západního světa . Na  sklonku středověku se pokusila 
rychle začlenit do evropského jádra prostřednictvím militantního katolicis-
mu, což znamenalo, že ze svého prostředí musela vypudit islám a judaismus 
a zavrhnout ve jménu politické jednoty veškeré komunity žijící v diaspoře . 
Tato emancipace od etnických, kulturních a ekonomických pozůstatků is-
lámské nadvlády a  odmítnutí španělské společnosti být součástí Orientu 
nebo Afriky připomíná proces dekolonizace (1995, 824) . Analogií vyhnání 
Židů ze Španělska v roce 1492 představuje například exodus obyvatel fran-
couzského původu (pieds-noirs)405 z Alžírska v šedesátých letech dvacátého 
století nebo zánik bělošských a  indických komunit v  některých afrických 
zemích po  vyhlášení nezávislosti . Šestnácté století neznalo nacionalismus 
v  moderním významu a  emocionálně nejúčinnějším výrazem kolektivní 
identity bylo náboženství . Inkvizice byla prostředkem budování moderního 
španělského národa podle západního vzoru . Odpor, který vyvolává, ne-
vyplývá ani z celkového počtu obětí (jenž byl vzhledem k délce trvání inkvi-
zice relativně nízký), ale spíše z použitých metod a ze skutečnosti, že feno-
mén inkvizice odhalil v  příliš otevřené podobě podstatu novodobého 
státního teroru, jenž byl jinde zakryt sofistikovanější symbolickou hrou . 

Historik George M . Fredrickson (2003, 36) tvrdil, že zacházení se 
Židy tak, jak se v  pozdním středověku vyvinulo ve  Španělsku, předjímalo 
pozdější rasismus, i když nezrodilo ucelené učení podobné moderním raso-
vým ideologiím . Na přelomu čtrnáctého a patnáctého století se ve Španělsku 
rozšířila doktrína limpieza de sangre (čistoty krve) . Podle ní znemožňoval 

404)  Joseph de Maistre vydal obšírnou obhajobu španělské inkvizice, v  níž polemizoval 

s údajnými stereotypy a předsudky vážícími se k činnosti této instituce (Dopisy ruskému 

šlechtici o španělské inkvizici; Lettres à un gentilhomme russe sur l’ inquisition espagno-

le) . O vztahu španělské inkvizice, Židů a muslimů napsal: Na sklonku patnáctého století 

byl judaismus ve Španělsku zakořeněn tak hluboko, že hrozilo, že zcela zadusí národní 

rostlinu. Bohatství judaistů, jejich vliv a svazky s nejvznešenějšími rodinami monarchie je 

činily nekonečně obávanými. Byl to skutečný národ uzavřený v jiném. Islám neobyčejně 

zvětšoval nebezpečí. Strom byl ve Španělsku vyvrácen, ale kořeny žily. Šlo o to zjistit, zda 

ještě existuje španělský národ, zda se judaismus a islám nepodělily o bohaté provincie, 

zda pověra, despotismus a barbarství neblaze nepokořily lidský rod. Židé byli téměř pány 

Španělska. Vzájemná nenávist byla dovedana do krajnosti. Cortesy požadovaly, aby byla 

proti nim přijata přísná opatření; 1850, 6–8) .

405)  „Černá chodidla“ . Tento termín se objevil v  polovině padesátých let dvacátého století 

v Maroku, poté se rozšířil do Alžírska . Jeho etymologie není známá .
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židovským a muslimským konvertitům (conversos, marranos a moriscos)406 
jejich „pokrevní původ“ plnohodnotně se integrovat do  křesťanské 
společnosti . „Noví křesťané“ (Cristianos Nuevos), jejichž území bylo obsazeno 
v průběhu reconquisty, byli navzdory přijetí křesťanské víry vystaveni dis-
kriminaci, byli vylučováni z  veřejného života a  museli se při různých 
příležitostech prokazovat certifikáty o „čistotě krve“ . Francouzský historik 
Léon Poliakov uvedl, že teze implicitně obsažené v učení o čistotě krve, že 
Židé jsou špatní od přírody a nejen kvůli své víře, změnila náboženský antise-
mitismus v antisemitismus rasový (cit . Fredrickson 2003, 37) . Benjamin Ne-
tanyahu dokonce tvrdil, že limpieza de sangre předjímala nacistický přístup 
k Židům (Fredrickson 2003, 37) .

Obdobně jako při mnoha jiných příležitostech konfrontace s konk-
rétní historickou látkou zpochybňuje výše popsaná schémata týkající se po-
vahy limpieza de sangre . Především je třeba zdůraznit, že doktrína „čistoty 
krve“ v aragonském nebo kastilském království nikdy nepředstavovala ofi-
ciální státní či církevní politiku a setkávala se často s odporem přicházejícím 
z nejvyšších míst . Bylo tomu tak navzdory skutečnosti, že zákon, který s defi-
nitivní platností rušil povinnost uchazečů o některé státní úřady předkládat 
certifikáty o čistotě krve, byl přijat až 16 . května 1865 . 

Ve  španělské společnosti vrcholného a  pozdního středověku do-
sahovali mnozí „noví křesťané“, to znamená bývalí muslimové a Židé, kteří 
konvertovali ke  křesťanství, díky svému materiálnímu zázemí a  vzdělání 
privilegovaného postavení .407 V  některých kastilských městech, jako byl 
například Burgos nebo Toledo, získali značný vliv v místních radách . Tento 
vývoj vyvolal znepokojení a hořkost mezi „starými křesťany“, kteří nabývali 
dojmu, že byli připraveni o plody reconquisty . Historik Diego de Valera, jenž 
byl sám konvertita, napsal, že v  Córdobě si zámožné rodiny židovského 
původu zakupovaly veřejná místa, z nichž byli vytlačováni „staří křesťané“ . 

406)  Muslimští konvertité byli označováni jako moriscos . Muslimové, kteří zůstali ve Španělsku 

i po roce 1492, aniž přestoupili na křesťanství, byli známi jako mudejárové (chránila je 

smlouva uzavřená roku 1491 mezi Ferdinandem Aragonským a vládci Granady, a nevzta-

hoval se proto na ně dekret z Alhambry, jenž postihl židovské obyvatelstvo) . Postupně byli 

vystavováni evangelizačnímu tlaku a v roce 1610 definitivně vypovězeni ze země . Židovští 

konvertité se nazývali conversos, pokud nadále tajně praktikovali judaismus, vysloužili si 

pejorativní označení marranos (aramejsky mar anus, „člověk donucený ke konverzi“, arab-

sky murá’ín, „pokrytec“, španělsky marranos, „prase“), viz Harris 1921, 302 .

407)  Počátkem patnáctého století mohlo žít v Kastilii a Aragonii přibližně dvě stě tisíc židov-

ských konvertitů (Mocatta 1877, 20) . Podle výzkumu chromosomu Y DNA (provedeného 

univerzitou v  Leicesteru a Pompeu Fabra University) vykazuje dvacet procent součas-

ných španělských mužů spřízněnost se sefardskými Židy .
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Podobná situace existovala v patnáctém století v Segovii, Palencii, 
Guadalajaru nebo Cuence, kde „noví křesťané“ zaujímali pětaosmdesát pro-
cent křesel v městské radě (Kamen 1997, 28–29) . Salomon Halevi, burgoský 
rabín, přestoupil na křesťanství společně se svými bratry kolem roku 1390, 
změnil si jméno na  Pablo de Santa María a  následně se stal biskupem 
v Cartageně a Burgosu, vychovatelem dětí Jindřicha III . a papežským legátem 
(Castro 1847, 105) . Jeho nejstarší syn Gonzalo byl jmenován postupně bisku-
pem v  Astorze, Plasencii a  Sigüenze; mladší syn Alonso de Cartagena jej 
vystřídal ve funkci biskupa v Burgosu . Židovský konvertita Diego Arias Dávi-
la, který působil jako ministr financí Jindřicha III ., založil v první polovině 
patnáctého století vlivnou dynastii, z níž vzešel například conquistador Pe-
dro Arias de Ávila, segovijský biskup Juan Arias nebo první hrabě z Puñon-
rostro . Z rodiny „nových křesťanů“ pocházel Luis de Santangel, pokladník 
Ferdinanda Aragonského, který opatřil finanční prostředky na  první Ko-
lumbovu plavbu .408 Židovská krev kolovala v žilách kardinála Juana de Tor-
quemady, strýce zakladatele španělské inkvizice (Kamen 1997, 29−30) . 

Během občanské války v Aragonii podpořili Židé a conversos náro-
ky krále Juana II ., který následně povýšil jejich příslušníky do  nejvyšších 
úřadů (Kamen 1997, 232) . O židovské konvertity se opírala zejména královna 
Isabela Kastilská, jejíž tři sekretáři, osobní kaplan a dva kronikáři byli „no-
vými křesťany“ . V Kastilii sloužili přinejmenším čtyři biskupové židovského 
původu . Množství Židů a konvertitů na kastilském dvoře překvapovalo cizí 
návštěvníky . Henry Kamen upozornil na  skutečnost, že v  době, kdy byla 
založena španělská inkvizice, bylo pět nejvýše postavených úředníků 
Španělska, Luis de Santangel, Gabriel Sánchez, Sancho de Paternoy, Felipe 
Climent a Alfonso de la Caballaría, „novými křesťany“ (Kamen 1997, 30) .

Moc konvertitů a Židů ve španělském finančnictví byla údajně tak 
výrazná, že již v sedmnáctém století se ve Španělsku objevily hlasy, že úpa-
dek země způsobilo vyhnání Židů v roce 1492 a následný přesun židovského 
kapitálu do Amsterdamu .409 Werner Sombart dokonce ve  studii Židé a mo-
derní kapitalismus (The Jews and Modern Capitalism) tvrdil, že migrace Židů 
do severozápadní Evropy měla zásadní vliv na zrození kapitalismu v seve-
roatlantickém prostoru; Janov měl potenciálně stejný přístup k obchodním 

408)  Kryštof Kolumbus a podíl Židů na objevení Nového světa a zámořských výpravách, viz 

Kayserling 1894 . Po neúspěšném jednání s Ferdinandem Aragonským a Isabelou Kastil-

skou v lednu 1492, kdy se Kryštof Kolumbus rozhodl obrátit na francouzský dvůr, zasáh-

lo v jeho prospěch několik osobností židovského původu: Juan Cabrero, Luis de Santan-

gel, Gabriel Sanchez a Alfonso de la Caballeria (Kayserling 1894, 59) .

409)  O prosperitě amsterdamské židovské komunity svědčila například portugalská synago-

ga dokončená v roce 1660 (Mocatta 1877, 92–93; Kamen 1997, 31; Finn 1841, 434) .
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trasám do Ameriky, obou Indií nebo Číny jako Hamburk nebo Amsterdam 
(Braudel 1995, 821) . Kvůli svému spojení s židovskou komunitou v Amsterda-
mu byli v  krizových letech po  holandském útoku na  Brazílii na  počátku 
sedmnáctého století „noví křesťané“ obviněni ze spolupráce s nepřítelem .410 
Zejména básník Francisco de Quevedo propagoval konspirační teorii o „ráně 
dýkou do  zad“, kterou údajně uštědřili impériu Židé (Kamen 2003, 344) . 
Francisco de Quevedo prohlašoval, že se židovští starší sešli v Soluni, aby zde 
připravovali tajné plány proti křesťanstvu . Gaspar de Guzmán, hrabě Oliva-
res, byl obviněn, že připravuje návrat Židů do Španělska . Lékařské a přírodní 
vědy na Pyrenejském poloostrově si nelze představit bez konvertitů Francis-
ka Lópeze Villalobose nebo Andrése Laguny (Kamen 1997, 31) . 

Významný právník Alfonso Díaz de Montalvo zdůraznil v  roce 
1449 společnou tradici křesťanů a  Židů; pokřtěný Žid se nijak neliší 
od  pokřtěného pohana a  nelze zapomenout, že i  Matka Boží a  všichni 
apoštolové byli Židé (Kamen 1997, 232) . Přibližně ve  stejné době královský 
sekretář Fernan Díaz de Toledo, který byl converso, připravil pro svého 
přítele, biskupa a kancléře, jímž byl Lope de Barrientos, memorandum (In-
strucción), v němž nastínil židovskou genealogii předních kastilských rodů 
(včetně předků Ferdinanda Aragonského) .

Doktrína čistoty krve se rodila spontánně a chaoticky jako výraz 
konkrétních pohybů a  pnutí nestabilní a  neklidné společnosti . Zdá se, že 
zpočátku byla ideologie „čistoty krve“ prosazována především ze sociálních 
a mocenských důvodů jako obrana nižších vrstev, jejichž představitelé se cíti-
li ohroženi aspiracemi zámožnějších, vzdělanějších a urozenějších osob z řad 
židovských a muslimských konvertitů . Příslušnost ke  „starým křesťanům“ 
představovala poslední útočiště a nezpochybnitelnou výsadu, přičemž dok-
trína limpieza de sangre obsahovala patrný plebejský a protiaristokratický 
osten . Silnější podporu získali zastánci politiky prověřování „čistoty krve“ až 
v kontextu protireformace ve třetím a čtvrtém desetiletí šestnáctého století, 
kdy se rozšířilo přesvědčení, že mezi protestantskými heretiky v Německu 
převládají Židé (obdobně jako o mnoho století později byli Židé obviňováni ze 
sympatií k rozvratnému bolševismu) .

V roce 1436 úřady v Barceloně zakázaly konvertitům čili „novým 
křesťanům“ působit v oblasti jejich jurisdikce jako notáři . Kastilské město 
Villena obdrželo v  únoru 1446 královské svolení upřít domovské právo 
konvertitům (Kamen 1997, 32, 231−232) . V roce 1449 došlo v Toledu k revoltě 
proti Alvaru de Lunovi, ministru krále Juana II ., který byl obviněn 
z protěžování Židů . Vůdce vzpoury, „starý křesťan“ Pero Sarmiento, navrhl 

410)  Je skutečností, že nizozemská okupace části Brazílie přilákala za Atlantik množství osob 

židovského původu, z nichž mnozí se v Novém světě vrátili k judaismu (Finn 1841, 435) . 
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zvláštní nařízení Sentencia-Estatuto, které schválila městská rada v červnu 
1449 a podle něhož nesměl být na území Toleda žádný konvertita židovského 
původu nositelem hodnosti či benefice . Papež Mikuláš V . vydal 24 . září 1449 
bulu Humani Generis Enemicus, v níž odsoudil zbavování křesťanů úřadu 
pouze na základě jejich pokrevního původu . V jiné bule Mikuláš V . exkomu-
nikoval Pera Sarmientu a jeho společníky za údajnou vzpouru proti koruně . 
Řada kastilských církevních představitelů se postavila za papeže, ale král se 
zalekl rozsahu toledského vzbouření . V následujícím roce Juan II . požádal 
Mikuláše V ., aby exkomunikaci odvolal, a 13 . srpna 1451 panovník nařízení 
Sentencia-Estatuto schválil . Jeho nástupce Jindřich IV . potvrdil 16 . července 
1468 v  úřadě všechny držitele postů, zastávaných předtím konvertity (Ka-
men 1997, 34−35) .

I když toledský arcibiskup Alonso Carrilloroku 1468 vystoupil proti 
toledským opatřením, protižidovská rétorika na Pyrenejském poloostrově síli-
la . Františkán a  zpovědník Jindřicha IV . Alonso de Espina uveřejnil v  roce 
1460 protižidovský spis Pevnost víry proti Židům (Fortalicium fidei contra 
Judaeos) .411 Nastolil otázku, zda jsou konvertité stále Židy . Nejednoznačná 
vyjádření mnohých rabínů živila na křesťanské straně podezření, že conver-
sos nadále tajně praktikují judaismus . Židovská sestra segovijského biskupa 
Diego Ariase Dávily žila v jeho domě a navštěvovala synagogu . Ambivalentní 
identita údajných křesťanů židovského původu, kterou jeden autor patnáctého 
století nazval alloraycos,412 vyústila do  „hledání jistoty krve, která nelže“ . 
Někteří moderní židovští historici, například Yitzhak Baer, dávají (poněkud 
paradoxně) „starým křesťanům“ za  pravdu a  tvrdí, že conversos nikdy 
nepřestali být Židy . Téměř každý náboženský poklesek, nedodržení svátku, 
blasfemie či vyjádření skepticismu a  neúcty vůči církevní autoritě, celkem 
běžné mezi „starými křesťany“, byly u  „nových křesťanů“ posuzovány jako 
výraz skrytého judaismu . Na druhé straně „noví křesťané“ zdůrazňovali, že 
na  rozdíl od  „starých křesťanů“ jsou oni skutečnými pokrevními potomky 
Ježíše Krista a Panny Marie . Diego de Valera se otázal: Je nějaký národ tak vzne- 
šený jako Židé? Židovští konvertité se často sociálně izolovali a  navštěvovali 
bývalé synagogy přestavěné na  kostely; komunita v  Aragonii se nazývala 
otevřeně „křesťané Izraele“ (Kamen 1997, 35−42) .

Na  Pyrenejském poloostrově působila inkvizice již v  roce 1232 
v Aragonii v souvislosti s tažením proti katarům v sousedním Languedocu 
(Lindo 1848, 248; Kamen 1997, 43) . Inkvizitoři jako Ramon Penyafort 
ve třináctém století nebo Nicolau Eimeric ve století čtrnáctém však Židy či 
konvertity nepronásledovali (Kamen 1997, 43) . Skupina františkánů vedená 

411) První tištěná kniha obsahující popis čarodějnictví .

412) Podle bájného Muhammadova zvířete, které nebylo ani kůň ani osel (Kamen 1997, 37) .
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Alonsou de Espinou vyzvala roku 1461 ke zřízení inkvizice podle francouzs-
kého vzoru . Jindřich IV . se obrátil s žádostí na papeže, který ale bezprostředně 
nereagoval . Poté se přimluvili i Alonso de Hojeda, převor dominikánského 
kláštera v  Seville, a papežský nuncius Nicholas Franco (Mocatta 1877, 33) . 
Sixtus IV . udělil svolení teprve 1 . listopadu 1478 a dominikáni Juan de San 
Martín, Miguel de Morillo a Juan Ruiz de Medina byli 27 . září 1480 jmenová-
ni inkvizitory (Castro 1847, 124; Kamen 1997, 43–45) . 

Jako hlavní cíl nové instituce bylo uvedeno vyšetřování činnosti 
„tajných judaistů“ . Marně Isabela Kastilská a její poradce kardinál Pedro Go-
mez de Mendoza vzdorovali přání Ferdinanda Aragonského (Castro 1847, 
123; Lindo 1848, 249) . První hranice vzplály 6 . února 1481 v Seville, kde bylo 
upáleno šest osob obviněných z  judaismu (Harris 1921, 340; Kamen 1997, 
47) . Agenda se rychle rozrůstala, přibývalo inkvizitorů a  tribunálů . V prv-
ním roce činnosti španělské inkvizice bylo popraveno 298 lidí (Mocatta 1877, 
36) . Sixtus IV ., znepokojený zprávami o  zneužívání pravomoci, počátkem 
roku 1482 španělské inkvizici svůj souhlas odňal a vrátil jej pouze pod pod-
mínkou, že inkvizitoři budou podléhat místním biskupům (Mocatta 1877, 
40–4; Kamen 1997, 48) . Ferdinand Aragonský si v Římě na papežovo počínání 
stěžoval a podnikl kroky k upevnění královské autority nad inkvizicí, která 
se stávala „národní“ institucí (Kamen 1997, 49) . 

Papež Sixtus IV ., který si zřejmě uvědomil, jakého džina vypustil 
z láhve, se nehodlal vzdát a 14 . dubna 1482 vydal bulu, v níž prohlásil, že 

v  Aragonii, Valencii, Mallorce a  Katalánsku inkvizice neusiluje 
o ochranu víry a spásu duší, ale je poháněna chamtivostí a touhou 
po  bohatství; mnoho skutečných a  věrných křesťanů je křivě 
obviňováno svými nepřáteli, soupeři, otroky a jinými nízkými a ne-
hodnými osobami, bez náležitého důkazu uvrženo do  světských 
vězení, mučeno a odsouzeno jako kacíři, zbaveno majetku a předáno 
světské moci k vykonání rozsudku (cit . Kamen 1997, 49) . 

Sixtus IV . požadoval, aby se všichni obvinění mohli seznámit s předkládaný-
mi důkazy a odvolat k papeži a aby světské úřady do vyšetřování a procesu 
nezasahovaly . Ferdinand Aragonský předstíral, že nevěří v pravost buly, pro-
tože žádná hlava katolické církve jsouc při smyslech by nemohla napsat něco 
podobného (Kamen 1997, 49) . Obořil se na papeže s takovou rozhodností, že 
Sixtus IV . svůj výnos bez prodlení odvolal (Harris 1921, 341) . 

Poté byl 17 . října 1483 generálním inkvizitorem Aragonie, Valencie 
a  Katalánska jmenován dominikán Tomás de Torquemada, bývalý farář 
od Santa Cruz v Segovii (Castro 1847, 145; Harris 1921, 341–342; Kamen 1997, 
50; Kayserling 1894, 34) . Klášter svatého Pavla v Seville se stal prvním sídlem 
tribunálu (Mocatta 1877, 34; Finn 1841, 382) . V Aragonii byl inkviziční tri-
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bunál natolik nepopulární, že první inkvizitor v Zaragoze Don Pedro de Ar-
bues byl v září 1485 v katedrále usmrcen (Dunham 1832, III, 174−175; Mocat-
ta 1877, 40; Kayserling 1894, 36) . Nikdo nepochyboval o tom, kdo je skutečným 
pánem španělské inkvizice . Řím se nadále snažil hájit židovské konvertity, 
ale jeho pokusy o získání kontroly nad inkvizicí španělská koruna odrážela . 
Zdá se, že u Ferdinanda Aragonského nehrála roli nenávist vůči conversos 
(proti kterým veřejně nijak nevystupoval; jeho dědeček z matčiny strany byl 
navíc židovského původu), ale spíše snaha disponovat v době neklidu v zemi 
vlastním účinným represivním nástrojem (Kayserling 1894, 24–25) . 

„Noví křesťané“ představovali od počátku hlavní objekt pronásle-
dování ze strany inkvizice, například v letech 1488 až 1505 bylo v Kataláns-
ku vyšetřováno 1199 osob (vesměs v nepřítomnosti, protože drtivá většina 
včas uprchla), z nichž pouze osm nebylo conversos .413 Henry Kamen uvedl, že 
99,3 procenta osob souzených v údobí 1488 až 1505 v Barceloně a 91,4 pro-
centa jedinců vyšetřovaných v letech 1484 až 1530 ve Valencii byli konvertité 
židovského původu . Řadu obětí bychom nalezli mezi příslušníky vyšších vr-
stev; Francisco de Santa Fé, poradce aragonského guvernéra, spáchal 
sebevraždu skokem z  věže, jeho ostatky 15 . prosince 1486 veřejně spálili; 
Sancho de Paternoy byl mučen a uvězněn; Luis de Santangel, kterého Juan II . 
povýšil za statečnost v boji do šlechtického stavu, byl 8 . srpna 1487 v Zarago-
ze sťat . Hernando del Pulgar odhadl, že do roku 1490 popravila španělská 
inkvizice dva tisíce osob . Paradoxním a  nezamýšleným důsledkem teroru 
byla skutečnost, že řada konvertitů se vracela k židovské víře a emigrovala 
například do tolerantnějšího Portugalska (Kamen 1997, 55–60) .

Zatímco inkvizice zahájila hon na  „skryté judaisty“, šířila se 
ve Španělsku doktrína „čistoty krve“ vyrůstající z ducha nařízení Sentencia-
Estatuto . Univerzitní kolej (Colegio Mayor) San Bartolomé v Salamance přijala 
v roce 1482 zásadu nepřijímat uchazeče z řad konvertitů . Následovala kolej 
svatého Kříže ve  Valladolidu (1488) a  klášter svatého Tomáše Akvinského 
(1496) . Tím výčet na relativně dlouhou dobu prakticky skončil . Ostatní insti-
tuce následovaly tento příklad jen pozvolna . Přijetí Sentencia-Estatuto v kole-
ji San Clemente v Bologni v roce 1488 vyústilo do nepokojů, při kterých byl 
zabit i místní rektor (Kamen 1997, 233–235) .

413)  Uvádí se, že v době Torquemadova působení v úřadě generálního inkvizitora bylo upále-

no 10 220 osob; 6 860 osob bylo popraveno symbolicky vzhledem k tomu, že z důvodu 

útěku nebo smrti nebyly zadrženy; 97 321 osoba byla potrestána ztrátou úřadu, konfis-

kací majetku nebo uvězněním (Lindo 1848, 253; Kamen 1997, 53) . Celkový počet obětí 

španělské inkvizice v letech jejího aktivního působení (1481 až 1808) zahrnoval 35 534 

osoby upálené (to znamená v průměru 109 ročně) a 93 533 osoby odsouzené k jiným tres-

tům (Krauskopf 1887, 180) .
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V době nástupu Isabely na trůn žilo v Kastilii necelých osmdesát 
tisíc osob židovského vyznání . V  roce 1492 – během pobytu v podmaněné 
Granadě – vyslyšel Ferdinand Aragonský naléhání Velkého inkvizitora Tor-
quemady (Mocatta 1877, 51–52; Lindo 1848, 277–280; Finn 1841, 399–400)414 
a  31 . března vydal dekret z  Alhambry, podle kterého měly všechny osoby 
židovského původu do 31 . července téhož roku buď konvertovat ke křesťanství, 
nebo odejít ze země . Kastilii a Aragonii tehdy opustilo – vzhledem k relativně 
vysoké ochotě přijmout křest – přibližně jen čtyřicet tisíc osob (Kamen 2003, 
22), jiní autoři uvádějí, že ze země odešlo až dvě stě tisíc lidí .415 Tažení proti 
konvertitům tím ale neustalo .

Juan Martínez Siliceo, který sehrál důležitou úlohu při prosazo-
vání ideologie „čistoty krve“, pocházel z  prosté rolnické rodiny . Studoval 
na univerzitě v Paříži, kde posléze přednášel; po návratu z Francie působil 
na univerzitě v Salamance a byl jmenován vychovatelem prince Filipa, syna 
Karla V .; v této pozici se udržel deset let . Když se v roce 1546 uvolnilo místo 
arcibiskupa v  Toledu, byl brilantní a  vysoce vzdělaný Siliceo považován 
za  přirozeného kandidáta . Po  jeho jmenování se ukázalo, že Siliceo, sám 
„starý křesťan“, zaujímá vůči „novým křesťanům“ nekompromisní postoj . 

Siliceo chtěl nahradit tradiční aristokratické pojetí cti (honor) no-
vým druhem morální výlučnosti (honra) náležející všem křesťanům, kteří se 
mohou vykázat čistotou krve a stát se vyvolenou elitou – limpios (Arava-Novot-
ná 2010, 38; Poliakov 1981, 186–187) . Když se dozvěděl, že papež učinil 
židovského konvertitu Fernanda Jiméneze kanovníkem toledské katedrály, 
odmítl své vlastní pověření a varoval Řím, že se Církev ve Španělsku mění 
v „novou synagogu“ . Papež nominaci Fernanda Jiménese stáhl, ale Siliceovi to 
nestačilo a požadoval, aby kapitula odmítla přijímání všech „nových křesťanů“ . 
Jeho postup vyvolal odpor, a to nejenom u konvertitů . Proti Siliceovi se posta-
vila toledská městská rada . Princ Filip, který vládl v  zemi za  svého 
nepřítomného otce Karla V ., byl znepokojen a poslal v srpnu 1547 do Toleda 
zvláštního soudce, aby prověřil situaci na místě . Nejvyšší soudní dvůr Kastilie 
prohlásil, že Siliceovo nařízení je nespravedlivé a skandální, a doporučil jeho 

414)  Je možné, že za rozhodnutím vypovědět ze Španělska Židy byla rovněž neochota panovní-

ka splácet vysoké dluhy, které navršil u židovských finančníků zejména během války proti 

Granadě (Castro 1847, 156) . Immanuel Wallerstein argumentoval, že v průběhu třináctého 

a čtrnáctého století rostla v souvislosti s laicizací etnicko náboženská netolerance západní 

společnosti, byli Židé prakticky odstraněni z  jádra rodícího se ekonomického systému 

(Francie, Anglie) a koncentrovali se na periférii a semiperiférii – východní a jižní Evropa 

(Wallerstein 1974, 148) . Fenomén nizozemských Židů ovšem toto tvrzení relativizuje .

415)  V pevnosti Oranu, která se nalézala pod přímou správou španělské koruny, žila židovská 

komunita relativně nerušeně až do konce sedmnáctého století (Kamen 2003, 343) . 
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zrušení . Filip právní názor akceptoval a referoval o celé záležitosti Karlu V ., 
který právě v Německu sváděl boje s protestanty . Juan Martínez Siliceo zuřil 
a  stěžoval si přímo u  svého bývalého žáka prince Filipa . Neuspěl . Během 
několika let se ale situace změnila . Papež Siliceovo nařízení v roce 1555 schvá-
lil a  Filip, nyní španělský král, je následujícího roku ratifikoval . Příčinou 
změny postoje mohlo být rostoucí podezření španělských vládnoucích kruhů, 
že epidemii protestantské hereze, která zachvátila Německo a  Francii, šíří 
osoby židovského původu (Kamen 1997, 236–238) .

Začátkem sedmdesátých let šestnáctého století se inkvizice konečně 
rozhodla přijmout a prosazovat doktrínu „čistoty krve“ . Paradoxně k tomu 
došlo v  době, kdy kromě šesti univerzitních kolejí, tří náboženských řádů 
(jeronymitů, dominikánů a františkánů), deseti katedrál a některých měst 
především v  Kastilii, další místa a  instituce doklady o  „čistotě krve“ 
nevyžadovaly . Papež Pavel IV . doktrínu limpieza de sangre v roce 1565 odsou-
dil s tím, že je v rozporu s kanonickým právem . Filip II . židovské konvertity 
toleroval a nebránil jim ve služebním postupu . V pojednání o šlechtě Summa 
nobilitatis z roku 1553, jehož autorem byl Juan Arce de Otálora, bylo řečeno, 
že nic nebrání bývalému vyznavači islámu nebo judaismu, aby se 
plnohodnotně zařadil mezi nobilitu (Kamen 1997, 238–243) .

Mezi odpůrce prokazování „čistoty krve“ náležel Ignác z  Loyoly 
a jezuitské koleje je demonstrativně ignorovaly . S řádem Tovaryšstva Ježíšova 
se proto dostal do  sporu toledský arcibiskup Juan Martínez Siliceo . Ignác 
z  Loyoly, který náležel ke  „starým křesťanům“, prohlásil, že by si svých 
židovských předků vážil . Adeptům řádu, kteří byli židovského původu, 
ve  Španělsku doporučovali, aby si o  vstup žádali raději v  Itálii . Nástupce 
Ignáce z  Loyoly v  čele řádu, Diego Laínez, pocházel z  rodiny židovských 
konvertitů . Pochybnosti o doktríně limpieza de sangre měli i někteří členové 
inkvizice a o úpravách jejího dosahu uvažoval před smrtí Filip II . Velmi kri-
tický spis o oprávněnosti ideologie „čistoty krve“ uveřejnil v roce 1599 domi-
nikánský teolog Agustín Salucio . Představitelé kortezů416 si postěžovali, že 
ve Španělsku si ceníme více prostého člověka, který je limpio, než hidalga, jenž 
není limpio . Zvláštní reformní komise (Junta de Reformación) vydala v únoru 
1623 úpravy zmírňující doktrínu a nařídila, aby všechny přehledy rodokmenů 
rodin židovského původu (například Libro verde de Aragón) byly veřejně 
zničeny a  spáleny . Významné postavy španělského veřejného života, 
například benediktýn a světoběžník Benito de Peñalosa, Fernando de Valdés, 
rektor jezuitského semináře v  Madridu a  spolupracovník inkvizice, nebo 

416)  Cortesy jako „lidové shromáždění“, známé poprvé od roku 1188 v Leónu (Ramiro III . byl 

údajně zvolen králem Leónu „zástupci lidu“ již v roce 974), a jejich vývoj, viz Dunham 

1832, IV, 152–175 .
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mořeplavec Jerónimo de Cevallos (1562-1641), vystupovali proti ideologii lim-
pieza de sangre . Koncem sedmnáctého století byl reálný vliv doktríny slabý; 
konvertita Manuel José Cortizos, jehož otec byl praktikujícím Židem, se stal 
bez problémů markýzem a  Diego Zapata vykonával v  Madridu povolání 
lékaře vyšší společenské vrstvy, i když byl dvakrát uvězněn za praktikování 
judaismu (Kamen 1997, 245–253) . 

Postupně se ztrácelo povědomí o souvislosti mezi doktrínou „čistoty 
krve“ a židovským původem; v roce 1788 použil jeden ministr Karla III . po-
jem limpieza de sangre ve  smyslu „neposkvrnění“ žádným nedůstojným 
zaměstnáním či nemorálním obchodem; zrodil se v této souvislosti termín 
limpieza de oficios („čistota úřadů“; Kamen 1997, 253–254) . Pro Španělsko 
začínal platit anekdotický příběh, spojovaný s význačným portugalským mi-
nistrem a reformátorem markýzem de Pombal . V polovině osmnáctého sto-
letí jej král požádal, aby připravil zvláštní klobouky, které by nosili kvůli 
odlišení všichni „noví křesťané“ židovského původu . Markýz skutečně druhé-
ho dne tři takové pokrývky hlavy přinesl . Když se jej panovník dotázal, pro 
koho jsou určeny, markýz de Pombal odpověděl: Jeden pro generálního ink-
vizitora, druhý pro mě a  třetí pro Vaše Veličenstvo (Mocatta 1877, 97) . 
Oficiálně zrušil ve Španělsku doktrínu „čistoty krve“ jako naprostý anachro-
nismus královský dekret z 31 . ledna 1835, i když praxe vyžadování dokladů 
o prokázání náležitého původu pro vykonávání určitých funkcí a uzavírání 
manželství trvala až do zákona z 16 . května 1865 (Kamen 1997, 254) .

Během  ostrých polemik o  „čistotě krve“, které na  Pyrenejském 
poloostrově probíhaly, nikdy nezazněly argumenty týkající se povahy lidské-
ho těla, a  to navzdory skutečnosti, že prakticky ve stejné době se podobné 
pseudopřírodovědecké spekulace odehrávaly v souvislosti s fenoménem me-
sticismu v  Novém světě . Židé nebyli pokládáni za  „špatné od  přírody“, jak 
soudí Léon Poliakov, ale ve  vypjaté atmosféře evropských náboženských 
válek byli v důsledku své údajné náklonnosti k reformaci považováni za hroz-
bu pro jednotu španělské katolické církve a nově se formujícího národa . Dis-
putace o limpieza de sangre se neprotnula s biologickými úvahami . Šlo o dva 
historicky mimoběžné diskurzy . Doktrínu limpieza de sangre proto nelze 
podle mého názoru pokládat za anticipaci či dokonce nejstarší fázi západní 
rasové ideologie, a  to navzdory patrnému antisemitskému charakteru . Je 
však skutečností, že teze toledského arcibiskupa Juana Martíneze Silicea, že 
elita sdružující jedince s „čistou krví“ a náležitým původem (limpios) by měla 
nahradit tradiční aristokracii (hidalgos), obsahuje argumentaci typickou 
pro mnohé rasové ideologie moderní doby . Ty předpokládaly vzestup nové 
aristokracie založené na rasové nadřazenosti, přičemž historickým vzorem 
pro tuto privilegovanou či přímo vládnoucí vrstvu byla tradiční, nyní 
sociálně marginalizovaná šlechta . Ve Španělsku pozdního středověku a ra-
ného novověku aristokracie navzdory královskému absolutismu relativně 
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prosperovala a představa, že hodnota a vznešenost každého člověka je více 
než somatickými dispozicemi dána konkrétním jednáním a zásluhami, byla 
více než živá . Španělsko navzdory dlouhodobému střetávání s  židovským, 
muslimským a zámořským exotickým prvkem nedospělo k rasové ideologii . 

Počátky vzestupu španělské moci doprovázela velkorysá impe-
riální imaginace, jejíž součástí byly rovněž vize znovudobytí Jeruzaléma . 
Válka proti Granadě, poslednímu muslimskému státu na  Pyrenejském 
poloostrově, byla zahájena po  více než dvou staletích, během kterých 
náboženské konflikty na subkontinentu téměř utichly . Kastilie a Aragonie 
nedisponovaly dostatečným fiskálním potenciálem, který by jim zaručil 
v  tažení úspěch . Rétorika „svaté války“ obratně šířená Ferdinandem Ara-
gonským zajistila štědrou finanční podporu od papeže, která pokryla nákla-
dy války proti Granadě z více než tří čtvrtin . Jak poznamenal florentský di-
plomat Frencesco Guicciardini, bez této pomoci by chudá Kastilie nemohla 
na dobytí Granady vůbec pomýšlet . Bezvýznamný nebyl ani příspěvek janov-
ských a židovských finančníků (Kamen 2003, 9–16) . 

Byli najati švýcarští žoldnéři, příslušníci nejrespektovanější 
pěchoty v tehdejší Evropě; dobrovolníci přišli z Francie, Itálie, Německa a An-
glie . Sir Edward Woodville, bratr anglické královny, přivedl z  Britských 
ostrovů tři sta lukostřelců . Podle Henryho Kamena rozhodující úlohu sehrálo 
těžké dělostřelectvo pocházející z Itálie a Flander a obsluhované milánskými 
a německými experty (2003, 16) . Když oddíly Isabely Kastilské a Ferdinanda 
Aragonského vstoupily 2 . ledna 1492 do bran muslimské Granady (veličenstva 
byla oblečena v maurském šatu), vyvolala tato událost vlnu „mesianistického 
optimismu“ a euforie, která vyústila do již zmíněného dekretu z 30 . března 
vypuzujícího ze země všechny osoby židovského vyznání . Z muslimů se stali 
moriskové, bývalí vyznavači Muhammada, kteří přijali Krista (Arteta, Cam-
pistol, Zamora a Serrano 1995, 221; Kamen 2003,14) . 

Pád Granady byl pokládán za odpověď na dobytí Cařihradu Turky . 
Křesťanstvo muselo na další velký úspěch v boji proti muslimům čekat osm-
desát let až do  bitvy u  Lepanta v  roce 1571 . V  zástupu, který roku 1492 
přihlížel před branami Granady triumfu křesťanských vojsk, se nacházel 
Kryštof Kolumbus doufající, že získá podporu pro svůj „kontroverzní“ pod-
nik . Duchovní Iñigo de Mendoza byl přesvědčen, že by se výboje Ferdinanda 
Aragonského neměly zastavit v Granadě, ale že by mělo následovat obsazení 
severní Afriky, porážka Turků a  následně dobytí celého světa (Kamen 
2003,14) . Rovněž od Karla V . očekávali, že v čele křesťanských vojsk osvobodí 
Jeruzalém (Kamen 2003, 52–53) . 

Juana, dcera Ferdinanda Aragonského, uzavřela v říjnu 1496 v Li-
lle sňatek se synem císaře Maxmiliána I . Filipem Sličným (Arteta, Campistol, 
Zamora a Serrano 1995, 221) . Po smrti Ferdinanda Aragonského v roce 1516 
zdědil vládu v Kastilii a Aragonii jeho vnuk a syn Juany a Filipa Sličného 
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(jenž zemřel 1506), arcivévoda Karel Habsburský, který se narodil v  roce 
1500 v Ghentu a jehož mateřským jazykem byla francouzština . V říjnu 1520 
byl v Cáchách korunován císařem (Kamen 2003, 49–50) .

Válka proti Granadě obnovila ducha reconquisty, který sehrál 
důležitou psychologickou úlohu při výkonech španělských conquistadorů 
v zámoří, a – obdobně jako jiné válečné konflikty – dláždila cestu ke vzniku 
jednotného španělského národa . Peter Martyr d’Anghiera si všiml, že obyva-
telé Galicie, Asturie a Pyrenejí se mísí s lidmi z Toleda, La Manchi a Andalu-
sie, sdílejí jeden jazyk a podřizují se společné disciplíně . Spontánní proces 
etnické homogenizace doprovázející budování impéria neunikl literátům, 
jako byl například Diego de Valera, autor Kroniky Španělska, věnované 
„španělské královně“ Isabele (Kamen 2003, 17) .

Toledský arcibiskup a kardinál, hlava kastilské církve, zpovědník 
Isabely Kastilské a františkán Francisco Jimenés de Cisneros, humanistický 
obdivovatel Erasma Rotterdamského (Arteta, Campistol, Zamora a  Serrano 
1995, 221; Kamen 2003, 215−216), byl stoupencem rychlé a plošné konverze 
podmaněného muslimského obyvatelstva . Tato militantní politika se lišila 
od tolerantnějšího přístupu, který ztělesňoval Ferdinand Aragonský . Ačkoliv 
čelil v  letech 1499 až 1501 sérii povstání, Cisneros nepřestal doporučovat 
zotročování místní populace bez ohledu na přijetí křesťanské víry . Na základě 
královského dekretu byly v říjnu 1501 v Granadě páleny muslimské knihy . 
V letech 1485 až 1498 se na bývalém území Granady usadilo asi čtyřicet tisíc 
křesťanů z jiných částí Španělska (Kamen 2003, 20−21) . Podle Henryho Kame-
na kolem roku 1501 přestala svobodná muslimská komunita v Granadě exi-
stovat (2003, 21) . V  roce 1502 dostali muslimové obdobnou „nabídku“ jako 
o deset let předtím Židé – konverzi, nebo exil . Stali se obětí původně kastils-
kých, nyní již španělských imperiálních aspirací směřujících k  vytvoření 
globální říše . Byl to vzestup, který více než z ekonomických faktorů vyplynul 
ze souběhu geografické polohy a specifické mentality, která na sklonku pat-
náctého století dozrála k epochálnímu výkonu . Španělská říše byla navzdory 
americkému stříbru a Ostrovům koření především psychologickým fenomé-
nem, myšlenkou, která potřebovala ke svému zrodu a růstu zdroje z  jiných 
evropských zemí . Zámořská území zůstávala součástí rozsáhlejšího politické-
ho celku především díky loajalitě a konsensu, na kterém se do značné míry 
podílely domorodé a  jiné nehispánské etnické subjekty . Tato „společenská 
smlouva“ se definitivně zhroutila na počátku devatenáctého století . 

Španělé začali po roce 1478 konkurovat Portugalcům při jejich pro-
nikání podél západních břehů Afriky . Dobývání Kanárských ostrovů se 
v důsledku odporu místních domorodců vleklo a bylo dokončeno až kolem roku 
1496 . Ačkoliv Isabela Kastilská vystoupila proti zotročování místního obyva-
telstva, nebyla schopna mu zabránit . V letech 1489 až 1502 se ve Valencii pro-
dalo minimálně šest set otroků pocházejících z Kanárských ostrovů, na kterých 
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činil úbytek domorodé populace až devadesát procent . Kolonizace se kromě 
Kastilců účastnili Portugalci, Italové, Katalánci, Baskové, Židé, moriskové, 
Afričané a další Evropané . Celý podnik financovali janovští bankéři, zejména 
rod Ripparoliů, který spolupracoval se sevillským kupcem Juanem de Lugou 
(Kamen 2003, 12−13) . To byl důvod, proč se kolem roku 1499 údajně polovina 
veškeré půdy, na níž se pěstovala cukrová třtina, nalézala v janovských rukou . 
Symbióza španělské koruny, evropských osadníků a podnikatelů a převážně 
italského kapitálu byla pro ranou fázi impéria charakteristická a nezbytná .

Zdá se, že Ferdinand Aragonský zpočátku nepochopil význam do-
bývání Nového světa a byl zdrženlivý i vůči asertivní italské politice . Když jej 
v březnu 1504 španělský vyslanec v Římě vyzval, aby vyslal vojsko z Neapole 
na sever a dokončil „osvobození Itálie“, panovník nechtěl riskovat další kon-
flikt s  Francouzi a  odmítl (Kamen 2003, 29) . Naproti tomu v  duchu 
znovuoživené ideologie „svaté války“ usiloval o expanzi do muslimské severní 
Afriky, v čemž ho podporovala Isabela Kastilská (Arteta, Campistol, Zamora 
a  Serrano 1995, 225; Kamen 2003, 29) . Silnou motivací byla bezpochyby 
ochrana před severoafrickými piráty a  vidina zlata putujícího po  kara-
vanních cestách z neznámého jihu . K nejodhodlanějším stoupencům „svaté 
války“ vedené v severní Africe byl toledský arcibiskup a kardinál Francisco 
Jimenés de Cisneros . Jednat začal záhy po  nástupu do  úřadu arcibiskupa 
v  roce 1495 . Benátského mořeplavce Geronima Vianelliho pověřil, aby pro-
vedl průzkum severoafrického pobřeží . V  srpnu 1505 osobně vedl útok 
na město Mers-el-Kebir ležící naproti Malaze, které prakticky bez odporu ka-
pitulovalo . Snadné vítězství vzbudilo velká očekávání, která se navzdory 
dílčím úspěchům nenaplnila . V květnu 1509 se třiasedmdesátiletý Cisneros 
postavil do čela úspěšné výpravy proti Oranu . O rok později padlo město Tri-
polis, které bylo připojeno k  sicilskému království . Pokus o  dobytí Džerby 
skončil fiaskem a  smrtí čtyř tisíců mužů . Ve  stejném roce vyzval velmistr 
Řádu rhodských rytířů Ferdinanda Aragonského, aby se ujal úkolu, který mu 
přidělila Prozřetelnost a jenž spočíval v dobytí Jeruzaléma, Konstantinopole 
a celé severní Afriky včetně Egypta (Kamen 2003, 30−47) .

Jak zdůraznil Henry Kamen, španělskou expanzi v severní Africe 
živil více duch svaté války než praktické a ekonomické důvody (2003, 32–33) . 
Šestnácté století nebylo stoletím devatenáctým, kdy bylo severoafrické pobřeží 
postupně rozděleno mezi evropské státy, a i tehdy museli kolonizátoři místy 
svádět urputné boje, přičemž rozsáhlá vnitrozemí zůstala mimo jejich přímou 
kontrolu . Španělé se utkali (na rozdíl od Nového světa) s vojensky minimálně 
rovnocenným protivníkem, který učinil z jejich dočasného triumfu navzdory 
značnému nasazení pomíjivou záležitost . Přesto nelze tuto epizodu v dějinách 
Španělska podcenit . Fascinace „novými hranicemi“ za  mořem v  Africe 
bezprostředně předcházela vidinu nových možností v Americe, které se pos-
léze staly hlavním prostorem hispánských aspirací a představivosti .
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Přelom patnáctého a šestnáctého století byl ve znamení soupeření 
Španělska a Francie o nadvládu nad Apeninským poloostrovem . Francouzští 
králové Karel VIII . a  Ludvík XII . se pokoušeli získat přes Neapol přístup 
do východního Středomoří a dále do Orientu a vybudovat východní impéri-
um (Braudel 1995, 659) . Mystický a vizionářský aspekt nebyl v tomto fran-
couzském záměru o nic menší než ve španělské expanzi do severní Afriky 
a Nového světa . Francie byla v pozdním středověku přirozeným hegemonem 
západní Evropy; dvakrát jí ale tento status nečekaně upřel outsider, nejprve 
angličtí lukostřelci, později španělští conquistadoři . 

Rivalita mezi Francií a Španělskem se projevila ve válkách v letech 
1494 až 1516 a poté v konfliktu mezi Habsburky a dynastií Valois trvajícího 
do  roku 1559 (Wallerstein 1974, 171) . Itálie, stále ekonomicky a  kulturně 
nejrozvinutější oblast křesťanské Evropy, trpěla chronickou politickou nesta-
bilitou a rozdrobeností a nedokázala z vlastních zdrojů navzdory veškerému 
úsilí zrodit skutečného sjednotitele . Zároveň byla klíčem k  nadvládě nad 
Středomořím . O invazi do Itálie se pokoušeli z východu Turci a přes Alpy pro-
nikali do  země ze západu Francouzi . Tyto snahy sledoval se znepokojením 
Ferdinand Aragonský, který se přinejmenším od roku 1494 snažil vytvořit 
protifrancouzskou alianci (Arteta, Campistol, Zamora a Serrano 1995, 223) . 

Výsledkem jeho úsilí byla Liga z roku 1495, jejímiž členy se stali 
kromě Ferdinanda papež Alexandr VI ., císař Maxmilián I ., Benátky 
a milánský vévoda (Dunham 1832, III, 171) . Válka mezi Francií a Španělskem 
o neapolské království, jehož se předtím obě země společnými silami zmoc-
nily, vypukla v roce 1501 (Dunham 1832, III, 173−174) . Španělské oddíly ve-
dené „Velkým kapitánem“ Gonzalem Fernándezem de Córdobou porazily 28 . 
dubna 1503 Francouze u Cerignoly a o několik dní později vstoupily do Nea-
pole (Arteta, Campistol, Zamora a Serrano 1995, 224) . Ve střetnutí u Cerigno-
ly použili Španělé s úspěchem smíšeného vojska složeného z pěchoty vyzbro-
jené píkami a palnými zbraněmi a lehké jízdy (Astarita 2006, 94) . 

Zrodila se legenda o španělské vojenské nadřazenosti, která navz-
dory řadě neúspěchů přetrvala až do  porážky u  ardenského města Rocroi 
v roce 1643 . Niccolò Machiavelli přičítal úspěch tomu, že španělská pěchota 
nejlépe využila vojenské inovace zavedené Švýcary, což spočívalo v systema-
tickém a účinném užívání píky a mušket v boji proti jízdě (1986, 109) . Fran-
couzský panovník oficiálně uznal Ferdinanda Aragonského za neapolského 
krále v  březnu 1504 . Henry Kamen považuje italský konflikt za  přelom 
v  dějinách rodícího se španělského impéria (2003, 26) . To, co se odehrálo 
v  prvním desetiletí šestnáctého století v  Itálii, mělo pro osudy Španělska 
a lidstva pravděpodobně stejný význam jako události v Novém světě . Zatímco 
za oceánem se Španělé zmocnili ohromujícího bohatství přírodních zdrojů, 
v  italských státech získali výrobní a  technologickou základnu pro jejich 
vytěžení . Své neapolské državy Španělé využili pro další expanzi na  sever 
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Apeninského poloostrova do teritorií, která tradičně spadala do sféry vlivu 
Svaté říše římské a  která nyní do  značné míry kontrolovala Francie . Bylo 
zřejmé, že válka s touto konsolidovanou a asertivní mocností rozhodne nejen 
o  osudu Itálie, ale rovněž o  nadvládě nad křesťanskou částí Středomoří . 
V roce 1521, již za vlády Karla V ., napadla Francouze dvacetitisícová papežská 
armáda zahrnující dvoutisícový španělský kontingent z  Neapole, přičemž 
ohroženo bylo i milánské vévodství . 

Španělská invaze do jižní Francie vedená v roce 1524 Charlesem de 
Bourbonem (který se předchozího roku nepohodl s  Františkem I . a  přešel 
do  služeb Karla V .) se nezdařila a  agilní a  ctižádostivý francouzský král 
František I . převzal iniciativu . V  čele dobře vyzbrojené armády překročil 
v říjnu 1524 Alpy, obsadil Milán a oblehl Pávii . Poblíž tohoto města se během 
noci z 23 . na 24 . února 1525 odehrálo střetnutí, v němž smrtící kastilské ar-
kebuzy sehrály důležitou roli při drtivé porážce Francouzů, jejichž panovník 
byl přímo na bitevním poli zajat . Bitvu u Pavie nemůžeme označit za rozho-
dující moment dlouhodobého soupeření mezi Francií a Španělskem, protože 
již následujícího roku František I . konspiroval s papežem v Cognaku proti 
Karlu V ., přesto šlo o nepřehlédnutelnou demonstraci španělské síly (Mak-
kenney 2001, 255–256) . Vyplenění Říma v květnu 1527 císařským vojskem, 
v jehož čele stáli Charles de Bourbon a německý vojevůdce Georg von Frunds-
berg, pokládají mnozí historikové za  soumrak renesance . Západnímu 
Středomoří stále vládly italské, především janovské válečné lodě, které v dub-
nu 1528 zablokovaly Neapol, obléhanou povzbuzenými Francouzi . Andrea 
Doria, admirál janovské flotily, nicméně přešel na stranu Karla V . a Francie 
tak ztratila cenného spojence .

Mírová smlouva dohodnutá v srpnu 1529 v Cambrai představovala 
důležitý historický kompromis . František I . získal Burgundsko, zatímco Ka-
rel V . měl volné ruce v Itálii . Jak zdůraznil Henry Kamen, dohoda umožnila 
Karlu V . věnovat pozornost vzestupu reformace v Německu s  vědomím, že 
v bohaté a rozvinuté Itálii získal významné zázemí . Milán, klíčová država 
v mozaice impéria, přešla po smrti posledního zástupce rodu Sforzů v roce 
1535 do rukou Karla V ., který kromě neapolského království ovládal Sicílii, 
Sardinii a  pobřežní pevnosti Toskánska, tedy přibližně čtyřicet procent 
povrchu moderní Itálie . Papež korunoval Karla V . císařem Svaté říše římské 
roku 1530, a symbolicky tak stvrdil habsburskou hegemonii v Itálii, která 
navzdory všem otřesům a  krizím (například během napoleonských válek) 
přežila až do časů rissorgimenta . Itálie byla klíčem k mocenskému vzestupu 
Španělska . Když například Karel V . připravoval v dubnu 1530 v Mantově ex-
pedici proti muslimským pirátům v  severní Africe, spoléhal především 
na  vojáky sloužící v  Itálii, galéry z  Itálie a  Francie, děla, žebříky, nástroje, 
střelný prach a arkebuzy z Janova a sušenky, maso, víno a zeleninu z Neapole, 
Sicílie a Sardinie . Ze 348 000 vojáků, kteří v letech 1521 až 1544 pobývali 
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ve službách Karla V . v Itálii, bylo čtyřiačtyřicet procent německého původu, 
třicet procent představovali Italové, patnáct procent Španělé a pět procent 
Švýcaři (Kamen 2003, 63−68) .

2.2. Nový svět

Nový svět vstupoval do globálních dějin nesměle . Kolumbův návrat nevzbudil 
ve Španělsku velký zájem . Proslulý mořeplavec zemřel v roce 1506 sice zámož-
ný, ale zklamán . Odhaduje se, že z dvanácti set osob, které se vylodily na His-
paniole v roce 1493 během druhé Kolumbovy výpravy, přežily následujících 
pětadvacet let přibližně dvě stovky . Kryštof Kolumbus umožnil roku 1498 ná-
vrat třem stovkám kolonistů (mezi nimiž byl i otec dominikána Bartolomé de 
Las Casase) zpátky do Španělska (Kamen 2003, 42−44) . Trvalo alespoň genera-
ci, než byl plně doceněn význam jeho objevu . V polovině šestnáctého století 
napsal kronikář López de Gómara v proslulém díle Část první všeobecných 
dějin Indie (Primera Parte de la Historia General de las Indias), že objevení 
Ameriky bylo největší událostí od stvoření světa s výjimkou narození a smrti 
toho, kdo jej stvořil (cit . Mackenney 2001, 63; cit . Kamen 2003, 82) . V letech, 
které bezprostředně následovaly po Kolumbově výpravě, by tomu věřil málo-
kdo . V prvním španělském městě postaveném v Novém světě, Santo Domingo 
na Hispaniole, žilo kolem roku 1500 přibližně tisíc Evropanů (z toho převáž-
ná většina mužů) . Nezanedbatelnou část z nich nepřilákaly nerealistické vy-
hlídky či vidiny, ale možnost svobodné práce na vlastní půdě . Byli to vesměs 
rolníci, i když mnozí – například Hernando Cortés – si stěžovali, že nepřišli 
do Ameriky proto, aby obdělávali pole (Kamen 2003, 82−83) . 

Záhy byla zahájena těžba zlata . Poměry stabilizoval guvernér Ni-
colás de Ovando, který se vylodil v dubnu 1502 s dvěma a půl tisícem dalších 
osadníků . De Ovando neváhal použít vůči původním domorodým obyvatelům, 
které rozděloval jako otroky mezi kolonisty, brutální sílu . Během dvou deseti-
letí indiáni na  Hispaniole vymizeli . Mocenská základna Španělů v  Novém 
světě se postupně rozšiřovala . Královna Isabela povolila v roce 1503 zotročovat 
„kanibaly“ a množící se zprávy o nových nálezech zlata přitahovaly zájem . 
Portoriko bylo obsazeno v  roce 1508 a  Jamajka a  Kuba o  tři roky později . 
Španělští imigranti nevydrželi na jednom místě, takže kolonie trpěla demo-
grafickou nestabilitou . Tuto skutečnost přičítal Alonso de Zuaco, kterého 
vyslal za Atlantik v roce 1517 kardinál Cisneros, skutečnosti, že osadníci ne-
byli ženatí, a netoužili proto po trvalém domově (Kamen 2003, 83−84) .

Jakmile se Španělé na ostrovech v Karibiku pevně uchytili a získa-
li předmostí k  pronikání na  americkou pevninu, situace se změnila . 
Na počátku vlády Karla V . byly vyvráceny velké indiánské říše Aztéků a Inků 
a ohromný ekonomický potenciál dobývaného kontinentu začal být zřejmý . 
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Deset lodí s pěti sty třiceti muži na palubě vedenými Hernánem Cortésem 
opustilo 18 . února 1519 Kubu . Další osudy výpravy jsou notoricky známé .417 
Guvernér Diego Velázquez zdůraznil, že cílem výpravy je výměnný obchod 
s domorodci, přičemž je třeba pečlivě dbát (cit . Prescott 1964,146), 

aby se domorodcům nijak neubližovalo, nýbrž aby se s nimi jednalo 
laskavě a lidsky. Cortés měl zejména mít na paměti, že poslání, které 
španělskému císaři nejvíce leží na  srdci, je obrácení Indiánů 
na  víru. Cortés jim měl zdůraznit, jak vznešený a  dobrý je jeho 
královský pán a velitel, vyzvat je, aby se mu poddali a dokázali to 
poctou příhodných darů – zlata, perel a drahých kamenů – které by 
mu zvěstovaly jejich dobrou vůli a zajistily jeho přízeň i ochranu. 

To nebyla ironie, ale dobová imperiálně evangelizační rétorika, která prostu-
povala hispánskou civilizační misi . Na konci Cortésovy expedice bylo vyvrá-
cení Tenochtitlánu v srpnu 1521 a translatio imperii, přenesení vlády nad 
aztéckou říší z domorodých panovníků na Karla V . (Elliott 2006, 5) .

Španělsko, které samo nedisponovalo významnými přírodními 
zdroji a bylo chudým státem, naléhavě potřebovalo americké zlato a stříbro 
na  financování svých velmocenských aspirací . Po  vytlačení Francie 
z  Apeninského poloostrova a  vzniku patové situace v  boji s  muslimy 
ve Středomoří se objevil nový vážný soupeř v podobě protestantismu, radi-
kální snahy o  náboženskou reformu, která se ze středoevropského 
německého ohniska rychle šířila do dalších západních zemí . Španělsko 
a jeho ozbrojené síly se staly hlavní mocenskou záštitou katolicismu a pro-
tireformace . Kolonizátoři se v Novém světě soustředili především na těžbu 
stříbra, čemuž podřídili i  charakter místní zemědělské výroby, která 
prodělala výraznou změnu . Stříbro se ve  velkém množství vyváželo 
na  evropské trhy, především přes Sevillu a  Janov, a  od  počátku sedm-
desátých let šestnáctého století prostřednictvím nově budovaného ob-
chodního přístavu v Manile418 do zemí jihovýchodní Asie, zejména Číny . 
Do  konce patnáctého století byl hlavním dodavatelem zlata do  Evropy 

417)  Viz především klasické dílo Williama Hicklinga Prescotta (1964), které vyšlo poprvé pod 

názvem Dějiny dobytí Mexika (History of the Conquest of Mexico) v roce 1843 .

418)  Filipíny pojmenoval podle krále Filipa II . v roce 1542 Ruy López de Villalobos; Španělé se 

poprvé pokusili zmocnit dnešní Manily, tehdy malé osady, které vládl syn sultána z Bor-

nea, v květnu 1570; teprve v červnu 1571 se stala jejich vlastnictvím . O pět let později zde 

žilo sto čtyřicet tři encomenderos, španělských vlastníků encomiendy (pozemků a závis-

lých pracovních sil) . Zásobování Manily bylo závislé na zdrojích Nového světa a její přeži-

tí na benevolenci čínské a japonské vlády (Kamen 2003, 200–206) .
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Súdán, z  čehož bohatla severoafrické přístavní města . Portugalská 
přítomnost na  pobřeží západní Afriky změnila směřování obchodních 
tras a  příliv afrického zlata ve  Středomoří slábl (Wallerstein 1974, 168) . 
Americké zlato a stříbro přišlo jako vítaná náhrada . 

Hispánský anachronický hospodářský systém, který se nepoučil 
od severoevropských obchodních států a jenž se spíše přizpůsoboval existu-
jícím asijským poměrům, nedokázal vygenerovat takové bohatství, aby se 
mohl plnohodnotně podílet na  velkých ekonomických a  finančních 
proměnách osmnáctého a devatenáctého století . Bylo příznačné, že když se 
Britové v roce 1762 zmocnili Manily, byli zaraženi chudobou města, o kterém 
slyšeli vyprávět oslnivé legendy (Kamen 2003, 215) . Přesto, jak zdůraznil 
Fernand Braudel, drahé kovy Nového světa umožnily Evropě žít nad obvyklé 
poměry a především investovat (Wallerstein 1974,128) . Během prvních dvou 
desetiletí šestnáctého století získali Španělé v Karibiku přibližně čtrnáct tun 
zlata; v roce 1534 napsal jeden úředník v Seville, že 

množství zlata, které se každý den dopravuje z  Indií a  především 
z Peru, je neuvěřitelné, myslím, že pokud tento příliv zlata vydrží deset 
let, stane se toto město nejbohatším na světě (cit . Kamen 2003, 88) .

Benátský vyslanec Gaspar Contarini uvedl v roce 1525, že příjmy Španělska 
z Nového světa dosahují asi sto tisíc dukátů ročně .419 O osm let později odhadl 
jiný Benátčan, Nicolas Tiepolo, tuto částku na sto padesát tisíc dukátů; v roce 
1548 činila údajně tři sta padesát tisíc dukátů a roku 1558 čtyři sta až pět set 
tisíc dukátů ročně . Za prvních šedesát let dobývání Ameriky získalo Španěl-
sko stříbro a zlato v hodnotě přes šedesát miliónů dukátů . Luis Valle de la 
Cerda ocenil v roce 1618 tuto hodnotu na pět set miliónů dukátů (Haring 
1915, 435–436) .420 Na mexických nalezištích Zacatecas a Guanajuato a v Cer-
ro de Potosí v Peru byla ve čtyřicátých letech šestnáctého století odkryta vy-
datná ložiska stříbra (Kamen 2003, 88) . Jejich plnohodnotné využití přišlo až 
s technologií těžby pomocí rtuti, kterou vyvinul v Seville na základě němec-

419)  Dukát byl zaveden v Kastilii v roce 1497 jako imitace italských a uherských mincí; obsa-

hoval 3485 gramů zlata (Haring 1915, 435) . 

420)  Alexander von Humboldt v Politickém pojednání o království Nového Španělska (Essai 

Politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne, 1811) odhadl, že v letech 1492 až 1500 

získalo Španělsko z Nového světa zlato a stříbro v hodnotě 250 000 pesos, 1500 až 1545 

to byly 3 milióny pesos a 1545 až 1600 už 11 miliónů pesos (Haring 1915, 438) . Adolf 

Soetbeer uvedl 485 000 pesos (1493–1500), 2 966 000 pesos (1521–1544), 12 945 000 pe-

sos (1545–1560), 12 003 000 pesos (1561–1580) a 17 284 000 pesos (1581–1600); celková 

částka do roku 1600 by činila 865 miliónů pesos (Haring 1915, 438) . 
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kých poznatků v  roce 1555 Bartolomé de Medina . Tohoto postupu využili 
v  šedesátých a  sedmdesátých letech šestnáctého století nejprve v  Mexiku 
a poté v Peru (Kamen 2003, 285) . 

V Potosí se těžba stříbra zvýšila mezi lety 1572 až 1585 sedminásobně 
a v letech 1580 až 1650 roční výnos nikdy neklesl pod sedm miliónů šest set 
tisíc pesos . Počet obyvatel Potosí dosáhl v roce 1650 sto šedesáti tisíc, což bylo 
nejvíce v celém zámořském impériu . Jeden duchovní v roce 1630 pozname-
nal, že Potosí pomáhá naplňovat španělské aspirace – trestá Turky, ponižuje 
Maury, zastrašuje Flandry a děsí Anglii . V letech 1550 až 1800 Mexiko a Jižní 
Amerika vyprodukovaly osmdesát procent světové těžby stříbra a sedmdesát 
procent světové těžby zlata; padesát tisíc tun amerického stříbra zdvojnáso-
bilo evropské zásoby tohoto kovu . V  šedesátých a  sedmdesátých letech 
šestnáctého století končila většina amerického stříbra v Nizozemí a Fland-
rech, kde pokrývala výdaje na válečné operace; po roce 1578 byla hlavním 
příjemcem Itálie (Kamen 2003, 286–296) . 

S přílivem amerického stříbra je často spojována proslulá „cenová 
revoluce“ šestnáctého století . Josef Alois Schumpeter nicméně ukázal, že růst 
cen v  Evropě předcházel masovému dovozu drahých kovů z  Nového světa 
(Braudel 1995, 517–542, 679) . 

Změnilo dobytí Nového světa osudy Starého světa? Historik Louis 
Demigny argumentoval, že bez objevu Ameriky by se energie Západu obrátila 
ke zdrojům Východu nebo subsaharské Afriky (Braudel 1995, 579) .

Henry Kamen vyzdvihl, že španělské impérium bylo kolektivním 
dílem, jehož vzestup a  trvání by bylo nemyslitelné bez aktivního zapojení 
a účasti nejen dalších evropských národů, ale i množství zámořských populací . 
V  podmínkách výsledné etnické směsice, jejíž energie se napřela za  jedním 
státotvorným cílem, byla konstituce nějaké formy hispánské rasové ideologie 
nemožná . Co by si počali běloši bez indiánů, prohlásil jeden původní obyvatel 
Ameriky žijící ve španělské Nové Granadě (Kamen 2003, xxi–xxv) . Je skutečností, 
že například bez indiánů Guaraní by byla účinná obrana španělského teritoria 
v Jižní Americe prakticky nemyslitelná (Kamen 2003, 283) .

Henry Kamen se domnívá, že o skutečném globálním španělském 
impériu, které se vymanilo z původní kastilské základny, můžeme hovořit až 
několik let po smrti Karla V . Bez využívání zdrojů, které zdaleka přesahovaly 
možnosti relativně chudé Kastilie, by byla říše neudržitelná . Již za vlády Kar-
la V . se různá imperiální teritoria těšila relativní rovnoprávnosti; v žádném 
případě nebylo možno hovořit o  „španělské hegemonii“ . V  roce 1523 
představitelé kortézů prohlásili, že respektují „zákony a zvyky“ každé části 
impéria (Kamen 2003, 58–59) . Na  počátku šestnáctého století měl termín 
„impérium“ (imperium) spíše římský význam ve smyslu „svrchované a auto-
nomní moci“ (v římské republice přidělované na omezenou dobu) než terito-
riální nadvlády (Kamen 2003, 10) . Takto chápal tento pojem například 
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kancléř Karla V ., Piemonťan Mercurino Gattinara (Kamen 2003, 53) . Grama-
tika kastilštiny, kterou humanista Antonio de Nebrija v roce 1492 představil 
na univerzitě v Salamance královně Isabele Kastilské, měla mimo jiné za cíl 
šířit mezi podmaněné „pohanské a  barbarské“ národy znalost jazyka 
dobyvatelů . Nebrija zdůraznil výrok italského humanisty Lorenza Vally, že 
jazyk a impérium kráčejí ruku v ruce . Jazyk znamenal pro renesanční mys-
litele mnoho . Piemontský učenec Giovanni Botero v tomto smyslu pozname-
nal, že vítězové – obdobně jako Římané – zavádějí do dobytých oblastí svoji 
řeč jako nástroj nadvlády (Kamen 2003, 3–4) . Filip II . odmítl tradiční názor, 
že španělská hegemonie nad Novým světem se odvozuje od papežské donace; 
jediným legitimním zdrojem španělské imperiální autority byl panovník 
(Kamen 2003, 193–195) .

Jak změnilo objevení Ameriky západní světonázor? Je zarážející, 
že naši klasičtí autoři nevěděli nic o Americe, kterou nazýváme Novou zemí, 
napsal na počátku šedesátých let šestnáctého století pařížský právník Eti-
enne Pasquier (cit . Elliott 1970, 8) . Ve století, které následovalo po vylodění 
Španělů na ostrovech v Karibiku, rozhodně nepostrádáme projevy entuzi-
asmu nad jejich výkonem . Italský humanista Peter Martyr d’Anghiera vyz-
val v dopise z 13 . září 1493 hraběte Tendillu a granadského arcibiskupa, 
aby věnovali Kolumbovu objevu nejvyšší pozornost . Kolumbův první dopis 
o  objevení Nového světa byl vytištěn jen v  roce 1493 v  devíti vydáních 
a do roku 1500 se objevil ve dvaceti vydáních . Obdobnému zájmu se těšily 
další zprávy o zámořských výpravách, například spis o nově objevených 
zemích (Paesi novamente retrovati), který vyšel poprvé v roce 1507 v Benát-
kách a jehož autorem byl Francanzano Montalboddo . Francesco Guicciar-
dini vyzvedával činy a  odvahu Španělů a  Portugalců; roku 1531 napsal 
Juan Luis Vives ve  věnování knihy De Disciplinis portugalskému králi 
Janu III ., že skutečně celý svět je otevřen lidskému rodu . Padovský filosof 
Lazzaro Buonamico uvedl v  roce 1539, že neexistuje nic úctyhodnějšího 
v našem nebo předcházejícím věku, než je knihtisk a objevení Nového světa . 
Na druhé straně podle průzkumu uskutečněného Geoffreyem Atkinsonem 
bylo mezi lety 1480 až 1609 ve  Francii vydáno čtyřikrát více knih 
věnovaných Turecku a Asii než Americe . Fenomén Nového světa tradiční 
intelektuální priority příliš nezměnil . Edward H . Schafer ve studiích Zlaté 
broskve Samarkandu (The Golden Peaches of Samarkand, 1963) a Fénix (The 
Vermilion Bird, 1967) vylíčil konfrontaci čínského myšlení v údobí dyna-
stie Tchang s realitou střední Asie a Vietnamu, kam pronikaly čínské ar-
mády . Podle Johna H . Elliotta neexistoval velký rozdíl mezi obtížemi, 
s nimiž západní vzdělanci uchopovali skutečnost Nového světa, a způsoby, 
s  jejichž pomocí se Číňané pokoušeli porozumět územím ležícím mimo 
jejich kulturní prostor . Západ i Čína byly zajatci svého ekologického slovní-
ku (Elliott 1970, 8–17) .
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Nové světy a horizonty odkryté Španěly v zámoří byly do značné 
míry asimilovány intelektuálními strukturami reprodukujícími středověké 
myšlení, které se vyrovnávalo s  empirickou realitou Ameriky flexibilním 
a kreativním způsobem . John Leddy Phelan zdůraznil, že žádná koloniální 
říše nebyla vybudována na tak rozsáhlých filosofických a teologických zákla-
dech jako španělské panství v Novém světě . Phelan (1970, 5) rozlišil v  sou-
dobém Španělsku tři hlavní myšlenkové směry zaměřené na problematiku 
nového území nabytého na druhé straně Atlantiku . 

První zahrnoval laické humanisticky orientované autory, jako byl 
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Juan Ginés de Sepúlveda, dvorní 
kronikář Karla V ., který zdůrazňoval význam španělské civilizační mise, 
nebo López de Gómara, fascinovaný světskou slávou, již si vydobyl Cortés 
svými hrdinnými skutky (Phelan 1970, 5) . 

Do  druhého proudu náleželi dominikánští teologové a  právníci, 
spjatí s  univerzitou v  Salamance, Bartolomé de Las Casas, Francisco de 
Vitoria,421 Domingo de Soto a Melchor Cano . Pomocí sofistikovaného arzená-
lu získaného z římského a kanonického práva a aristotelské logiky dokazova-
li, že evangelizace nesmí být záminkou k  ekonomickému vykořisťování 
a znevolňování původního obyvatelstva (Phelan 1970, 5–6) . 

Třetí přístup, který reprezentoval Gerónimo de Mendieta, označil 
John Leddy Phelan za mystickou interpretaci dobytí Nového světa (Phelan 
1970, 6; Elliott 2006, 184–185) . Zatímco například dominikán Bartolomé de 
Las Casas vycházel z tradice aristotelismu a tomismu, františkán Gerónimo 
de Mendieta byl věrný spirituálnímu odkazu svatého Františka z Assisi, ale 
rovněž staršímu a ne zcela ortodoxnímu učení Joachima z Fiore . 

Krajně nehumánní zacházení s  indiány ze strany španělských 
vlastníků půdy (encomenderů) vyvolalo fenomén, který americký historik Le-

421)  Francisco de Vitoria argumentoval v duchu římského pojetí ius gentium, že indiáni nále-

žejí do světového společenství národů, z čehož vyplývá, že Španělé sice mezi nimi mohou 

hlásat evangelium, ale musejí respektovat jejich politickou svrchovanost a soukromé 

vlastnictví . John Leddy Phelan pokládá tento Vitoriův přístup za projev moderního inter-

nacionalismu stojícího proti středověkému křesťanskému univerzalismu (Phelan 1970, 

6) . Francisco de Vitoria byl údajně jedním z průkopníků konceptu moderního národního 

státu (viz rovněž Liere 1997, 597–598) . Vitoria zpochybnil dosavadní španělskou strategii 

ospravedlňování záboru zámořských území vycházející z buly Inter caetera Alexandra VI . 

Borgii ze 4 . května 1493 a praxe formálního čtení právního dokumentu (requerimiento), 

který vytvořil v roce 1512 Juan López de Palacios Rubios . Domorodým obyvatelům struč-

ně vysvětlili Kristovo učení a prohlásili, že svatý Petr a jeho nástupci svěřili veškerou moc 

nad světem Ferdinandu Aragonskému a Isabele Kastilské a jejich dědicům . Domorodci 

mohou tuto skutečnost uznat, nebo zvolit cestu války (Elliott 2006, 11) . 
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wis Hanke nazval španělským bojem za spravedlnost .422 Byl to záchvěv senti-
mentálního humanismu, který neměl v západní společnosti obdobu až do ab-
olicionistického hnutí konce osmnáctého století . Dominikánský mnich 
Antonio de Montesinos vystoupil v neděli před vánočními svátky roku 1511 
s  radikálním kázáním odsuzujícím utlačování indiánů (Arteta, Campistol, 
Zamora a  Serrano 1995, 229) . Na  Montesina navázal nejznámější bojovník 
za práva indiánů dominikán Bartolomé de Las Casas, bývalý conquistador, 
encomendér a  chráněnec Francisca Jimenése de Cisnerose . Las Casasovo 
celoživotní neúnavné úsilí, které vyvrcholilo jeho jmenováním biskupem 
v  Chiapasu a  střetnutím s  významným humanistou Juanem Ginésem de 
Sepúlvedou ve Valladoliduroku 1550, se stalo legendou (Budil 2007, 249–254) . 

Bartolomé de Las Casas a  jeho stoupenci se mohli zpravidla spo-
lehnout na podporu španělských panovníků a inkvizice; v roce 1512 Ferdin-
and Aragonský vyhlásil tzv . zákony z Burgosu, první příklad právní ochrany 
domorodého obyvatelstva . Kardinál Francisco Jimenés de Cisneros v  době 
svého regentství po smrti Ferdinanda Aragonského jmenoval Las Casase „uni-
verzálním obhájcem indiánů“ (defensor universal de los indios) a  vyslal tři 
příslušníky řádu jeronymitů jako zmocněnce do Karibiku (Arteta, Campistol, 
Zamora a  Serrano 1995, 230) . Navzdory étosu křesťanského univerzalismu 
(jehož příkladným ztělesněním byl Bartolomé de Las Casas) a renesanční re-
habilitaci starověké legendy o ušlechtilém divochovi přetrvávalo ve španělské 
koloniální společnosti mínění o podřadnosti indiánů . Dominikán Domingo 
de Betanzos působící v Mexiku označil v roce 1533 domorodé obyvatelstvo 
za rozumově nevyvinuté bytosti, které nejsou schopné plnohodnotně přijmout 
křesťanství . Tyto názory vyústily do způsobů chování, které bychom označili 
za rasovou diskriminaci a  jež postihovaly i mestice a mulaty . Gerónimo de 
Mendieta zaujímal vůči indiánům paternalistický postoj; tito nešťastníci byli 
podle jeho názoru nevinní jako děti a nehodili se pro intelektuálně náročnější 
povolání (Kamen 2003, 266) . Výnos Filipa II . vydaný v roce 1573 jakoukoliv 
vrozenou nerovnost indiánů vylučoval a nařizoval, že původní obyvatelstvo 
má být vedeno k tomu, aby 

žilo civilizovaným způsobem, odívalo se a  nosilo obuv, dostávalo 
chléb, víno, olej a dalších nezbytností pro život, jako jsou potraviny, 
hedvábí, len, koně, dobytek, nástroje, zbraně a  vše, čím disponují 
Španělé, a  musí být vyučeno v  řemeslech a  dalších dovednostech 
(Kamen 2003, 269) .

422)  Stojí za zmínku, že encomienda, vlastnictví zemědělské půdy a závislé pracovní síly, 

vznikla v  Novém světě historicky přibližně ve stejné době jako druhé nevolnictví ve 

střední a východní Evropě (Wallerstein 1974, 91)
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Ve většině komparativních studií zabývajících se procesem kolonizace a et-
nickým vývojem Nového světa se zdůrazňuje zásadní rozdíl mezi anglosaský-
mi osadami v Severní Americe, z nichž byl apriorně vylučován jakýkoliv do-
morodý prvek, a mezi španělskými a portugalskými komunitami, ve kterých 
míšení s domorodci vytvořilo novou etnickou identitu . Ferdinand Aragon-
ský dal v roce 1514 svolení ke sňatkům mezi indiány a Španěly bez jakýchko-
liv výhrad či podmínek (Kamen 2003, 354) .423 Syn, kterého dala Hernandu 
Cortésovi indiánka Doña Marina, byl přijat do řad koloniální nobility . Doña 
Marina si poté vzala za muže španělského kapitána Juana Jaramillu, se kte-
rým měla dceru Doñu Maríu, a ta zdědila rozsáhlou encomiendu, pozemky 
zahrnující polovinu provincie Xilotepeque . Doña María se vdala za Luise de 
Quesadu a její syn náležel mezi největší pozemkové vlastníky v zemi . Doña 
Isabela, dcera bývalého aztéckého vládce Montezumy, se stala manželkou 
Alonsa de Gallegy; po jeho smrti se vdala za Juana Canu; synové z obou man-
želství zdědili po otci encomiendu . Další Montezumova dcera, Doña Leonor, 
se vdala za Christobala de Valderramu a rovněž její dcera dědila rodinné po-
zemky (Marshall 1939, 168) . 

V roce 1571 napsal jeden španělský obchodník z Mexika, že indiá-
ni jsou všeobecně vysoce váženi . Přesto vznikala určitá omezení . Po  roce 
1549 nesměli v Mexiku míšenci dědit encomiendu a být vysvěceni na kněze 
a od roku 1576 jim bylo zapovězeno zastávat veřejné úřady . V roce 1588 Filip 
II ., pravděpodobně na  nátlak Josého de Acosty, znovu umožnil mesticům 
působit jako duchovní . Již v šestnáctém století integrace původního obyva-
telstva do koloniální společnosti zrodila osobnosti, jako byl Fernando Alva 
Ixtlilxochitl nebo Garcilaso de la Vega . Mexický vzdělanec Carlos de Sigüen-
za y Góngora hovořil v roce 1681 o „našem kreolském národě“, který se pyšní 
egyptskými a řeckými předky (Kamen 2003, 351–354) . 

Mesticové a  kreolové nabývali sebevědomí, jež se promítalo 
i do náboženství . V polovině šestnáctého století se zrodil kult Panny Marie 
Guadelupské, spjatý původně s horou Tepeyac (dříve spojovanou s indiánsk-
ou bohyní Tonantzin), který se stal jedním ze symbolických center mestické-
ho patriotismu (Kamen 2003, 352) . Významná role mesticů vyplývala i  ze 
skutečnosti, že v  šestnáctém století bylo množství Španělů v  Novém světě 
relativně nízké . Počet kolonistů, kteří se každoročně plavili přes Atlantik, 
nepřesahoval tisíc či tisíc pět set osob (Marshall 1939, 179) . V Novém Španělsku 

423)  Ferdinandův výnos se netýkal sňatků mezi Evropany a Afričany; svazky mezi indiány a 

Afričany byly celkem časté, přičemž motivace černých otroků byla zřejmá, podle koloni-

álních zákonů dítě zplozené se svobodným partnerem bylo samo svobodné . Španělské 

úřady podobné sňatky nepodporovaly, protože se obávaly, že míšenci indiánů a černochů 

zdědí negativní vlastnosti obou ras (Marshall 1939, 172–173) .
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žilo kolem roku 1560 asi dvacet tisíc Evropanů, z  nichž osm tisíc sídlilo 
v hlavním městě .424 Mesticové se postupně stávali rozhodující kastou . Odha-
duje se, že na sklonku španělské vlády v Novém světě počátkem devatenácté-
ho století pobývalo na  španělském území celkem 16 910 000 osob, z  toho 
7  530  000 indiánů, 5  328  000 míšenců, 3  276  000 bělochů a  776  000 
černochů . V Novém Španělsku v roce 1803 to bylo 2 500 000 (41 procent) 
indiánů, 2 400 000 (39 procent) mesticů a 1 200 000 (20 procent) bělochů . 
V Mexiku kolem roku 1930 tvořilo 4 620 466 indiánů 28 procent populace, 
2 444 446 bělochů 14 .8 procenta populace a 9 040 590 mesticů 55 procent 
populace (Marshall 1939, 161–162) .

Obyčejně se liberální přístup k  partnerským vztahům 
na španělském a portugalském území přičítá chronickému nedostatku žen 
evropského původu . Zdá se, že před rokem 1519 tvořily ženy asi pět procent 
mezi přistěhovalci; do padesátých let šestnáctého století jejich počet vzrostl 
na jednu šestinu a v šedesátých letech se zvýšil na jednu třetinu . Poměr se 
údajně postupně vyrovnával . V roce 1610 žilo v Limě přibližně pět a půl tisíce 
Evropanů a čtyři tisíce čtyři sta Evropanek (Kamen 2003, 243) . Někteří autoři 
tyto údaje zpochybňují; například Alexander von Humboldt odhadl, že v roce 
1803 přebývalo v hlavním městě Mexika desetkrát více mužů narozených 
v  Evropě než žen . Španělská vláda společně s  církví politiku smíšených 
sňatků mezi Evropany a  indiány podporovala . Podle královského výnosu 
z roku 1539 mohl být držitelem encomiendy, zemědělské půdy a otroků, pou-
ze ženatý muž . Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat . Například v roce 1534 
obývalo  koloniální město La Puebla de los Angeles osmdesát španělských 
conquistadorů, z  nichž třicet osm mělo kastilskou manželku, dvacet se 
oženilo s  indiánkou, čtyři měli ženu ve Španělsku a osmnáct bylo svobod-
ných (Marshall 1939, 165–167) .

2.3. Vrchol španělského impéria

Španělské impérium představovalo paradoxní směs multikulturalismu a xe-
nofobie, tolerance a persekuce, milénaristické horečky a věcného pragmatis-
mu . Vzhledem k tomu, že Španělsko postrádalo potřebnou kreativitu a vý-
robní kapacitu pro zajištění imperiální infrastruktury, bylo zapotřebí 
součinnosti dalších evropských oblastí nacházejících se zejména v  Itálii 
a Flandrech, dvou dominantních ekonomických centrech Evropy šestnácté-
ho století . Zahraniční finančníci kontrolovali významnou část španělského 
hospodářství . Janovští bankéři se nejen dominantním způsobem podíleli 

424) Do roku 1574 se počet obyvatel metropole zvýšil na patnáct tisíc (Marshall 1939, 179) .
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na kolonizaci Nového světa, ale představovali rovněž finanční páteř impéria 
(Wallerstein 1974, 173; Kamen 2003, 69) . Karel V . se kromě Janovanů neobe-
šel bez úzké spolupráce s bankovními domy Fuggerů425 a Welserů .426 Jeden 
historik poznamenal, že zatímco Španělé dobyli Ameriku, Janované nalezli 
svoji Ameriku ve Španělsku . Finančník Geronimo Grimaldi řídil své operace 
v letech 1508 až 1515 přímo z Hispanioly . Karel V . využíval drahé kovy z No-
vého světa mimo jiné pro krytí úvěru, který mu poskytly bankovní domy 
z  Augsburgu, Janova a  Antverp (Kamen 2003, 69−88) . Španělská říše stála 
na  třech finančních pilířích, bankovních domech v  jižním Německu, ital-
ském Janově a nizozemských Antverpách (Wallerstein 1974, 173) .

Synergie různých evropských teritorií fungovala a  jejím výsled-
kem bylo nejmocnější západní impérium . Amsterdamský radní Cornelis 
Hooft poznamenal kolem roku 1600: Ve srovnání se španělským králem jsme 
jako myš proti slonovi (cit . Kamen 2003, xxiii) . Správa říše byla náročná . Když 
Karel V . v roce 1555 v Bruselu abdikoval, poznamenal, že během své vlády 
strávil každý čtvrtý den na cestách a že uskutečnil celkem jedenáct výprav 
po moři (Kamen 2003, 50) .427 Tizian zobrazil Karla V . jako hluboce unavené-
ho člověka, který toho viděl a zažil příliš na to, aby stále věřil, že je možno 
změnit svět k lepšímu . Fernand Braudel poznamenal, že Karel V . byl po bitvě 
u  Mühlbergu ve  svých sedmačtyřiceti letech starým a  nemocným mužem 
(1995, 914) . Málokomu v dějinách lidstva připadl tak obtížný úkol vládnout 
v  době, kdy se křesťanství rozdělilo na  dvě znepřátelené větve obnovující 
starověkou animozitu mezi germánským Severem a  latinským Jihem, 
do Evropy pronikal vojensky obrozený a smrtelně nebezpečný islám a Západ 
překonal svůj tradiční provincionalismus a objevil horizonty a výzvy Nové-
ho světa . Napoleon kdysi prohlásil, že Karel V . selhal, protože se nestal vůdcem 
německého protestantismu . Reformace, která mohla sjednotit Německo pro-
ti papežovi, je kvůli konfliktu s císařem rozdělila . Karel V . obětoval potřebám 
španělského impéria německou národní jednotu, ke které země dospěla až 
za dramatických okolností devatenáctého a dvacátého století . A . J . P . Taylor 
napsal, že příhodný okamžik ke  vzniku jednotného středostavovského 
německého národa pominul v roce 1521 na několik staletí; roku 1525 bylo 
zřejmé, že období nacionálního probuzení skončilo; následovala éra absolu-
tistické a autoritativní vlády trvající následujících dvě stě padesát let (Waller-

425)  Vláda Karla V . je občas označována za „věk Fuggerů“ (Wallerstein 1974, 174) .

426)  První kolonisté financovaní Welserovým bankovním domem přijeli do Venezuely začát-

kem roku 1529 (Kamen 2003, 54, 84) . 

427)  Karel V . v roce 1555 prohlásil, že pobýval devětkrát v Německu, šestkrát ve Španělsku, 

sedmkrát v  Itálii, desetkrát ve Flandrech, čtyřikrát válčil s Francií a dvakrát s Anglií 

a dvakrát byl na tažení v severní Africe (Kamen 2003, 92) .
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stein 1974, 177−178) . Třicetiletá válka sedmnáctého století uvrhla zemi 
do  dlouhodobé demografické a  hospodářské stagnace . V  zásadě jde o  ana-
chronické spekulace . Ve hře bylo příliš mnoho sázek a žádný klasický stát-
ník, Periklés, Themistoklés, Sulla, Caesar nebo Oktaviánus, nebyl nucen čelit 
tak nepřehledné situaci . Karel V ., nemaje vzoru nebo návodu, náležel 
k nejosamocenějším vladařům lidských dějin . To by byla ideální situace pro 
revolucionáře Robespierrova nebo Leninova typu tvořící z  chaosu snové 
vize – a nebyla určitě náhoda, že utopický žánr se zrodil v této době . Karel V . 
nebyl revolucionářem; byl to realistický, i  když ne vždy prozíravý státník 
v době, která realismu nepřála . Přesto sehrál svoji historickou úlohu důstojně, 
než jej tíha odpovědnosti definitivně zlomila .

Španělský vzestup pravděpodobně více než z  hospodářských 
faktorů vyplynul ze souběhu příznivé geografické polohy a specifické menta-
lity, která na  sklonku patnáctého století dozrála k  epochálnímu výkonu . 
Španělská říše byla navzdory zásadní úloze, kterou sehrála při raném formo-
vání globální ekonomiky a  světového hospodářského systému, rovněž psy-
chologickým fenoménem, imperiálním záměrem, jenž ke  svému zrodu 
a  růstu potřeboval zdroje jiných evropských zemí . Výdaje, které Španělé 
v roce 1640 vynakládali na udržení základny na Molukách, byly srovnatelné 
se ziskem, který plynul z  Nového Španělska (Kamen 2003, 224) . Jakmile 
Španělsko ztratilo materiální zázemí, soustředěné především v  Itálii 
a  ve Flandrech, upadlo do pověstné dlouhé stagnace . Karel V . a Filip II . si 
uvědomovali nedostatečnost prostředků a nenechávali se unést přemrštěnými 
ambicemi . Dvakrát, v roce 1563 a 1583, se hovořilo o tom, že Filip II . se nechá 
prohlásit za „krále Indií a Nového světa“ (Braudel 1995, 675) . Pokaždé z toho 
sešlo . Když Filipa II . vybízeli horliví podřízení, aby s pomocí Japonska pokořil 
Čínu a založil velké asijské impérium, zaslal v dubnu 1577 španělskému gu-
vernérovi na Filipíny dopis, ve kterém jej vyzýval k rozvíjení dobrých vztahů 
s říší středu (Kamen 2003, 224) . 

Spojení španělské a portugalské koruny v roce 1580 uvolnilo proud 
imperiální a  mesianistické imaginace, která oživila sen o  univerzální 
křesťanské monarchii vládnoucí světu . Francisco de Sande, třetí guvernér 
sídlící v Manile, tvrdil, že k dobytí Číny postačí šest tisíc ozbrojených mužů . 
Portugalský biskup v Malakce naléhal na Filipa II ., aby si podmanil sultanát 
Aceh na Borneu a posléze se čtyřmi tisíci muži ovládl jihovýchodní Asii . Por-
tugalský jezuita Francisco Cabral napsal v červnu 1584 z Macaa, že tři tisíce 
japonských křesťanů dokáží porazit Čínu vzhledem k tomu, že Japonci jsou 
válečnické plemeno . Giovanni Battista Gesio, kosmograf Filipa II . původem 
z  Neapole, prohlašoval roku 1588, že Luzon, největší ostrov Filipín, je pro 
španělské impérium stejně strategicky důležitý jako Flandry nebo Itálie, 
protože představuje ideální základnu pro dobytí Japonska a především Číny . 
Jezuita Alonso Sánches přinesl v roce 1588 před Radu Indií do Madridu pe-
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tici, kterou podepsali všichni španělští hodnostáři v  Manile . Signatáře 
pravděpodobně inspirovala návštěva, již v Manile vykonala skupina jedenác-
ti japonských křesťanů z  Nagasaki . Petice uznávala nesmírnou moc Číny, 
která nás překonává ve všem kromě víry . Nicméně dvanáct tisíc španělských 
žoldnéřů, šest tisíc japonských křesťanských spojenců a šest tisíc Filipínců 
by představovalo sílu, která by byla sto čínskou mocnost zdolat . Alonso Sán-
ches přijel do Evropy v době, kdy Armada Filipa II . utrpěla pokořující porážku 
u břehů Britských ostrovů . Setkal se s představeným Tovaryšstva Ježíšova, 
jímž byl tehdy José de Acosta . Tento známý učenec odmítl veškeré úvahy 
o podobném podniku a argumentoval, že asijské civilizace jsou neporovnatelně 
rozvinutější a  silnější než indiánská společenství, která Španělé vyvrátili 
v Novém světě (Kamen 2003, 225–226) .

Mnozí Španělé se (podle Cortésova vzoru) pokoušeli o různá asijs-
ká dobrodružství na vlastní pěst . Hrstka španělských žoldnéřů se v polovině 
devadesátých let šestnáctého století za podpory manilského guvernéra Lui-
se Dasmariñase zapojila do bojů v Kambodži proti invazi ze Siamu, ale přes 
ambiciózní plány (mezi něž náleželo dobytí Siamu) jejich iniciativa skončila 
fiaskem (Kamen 2003, 226–227) . Navzdory značnému sebevědomí, které 
Španělé získali v Novém světě, pro většinu místních mocností v jihovýchod-
ní Asii nepředstavovali skutečnou bezpečnostní hrozbu . V  Novém světě 
bylo na základě královského výnosu z 13 . července 1573 zastaveno další do-
bývání a důraz byl pod vlivem Bartoloméa de Las Casas položen na hlásání 
víry a ochranu indiánů . V tomto duchu napsal v roce 1642 místokrál Nové-
ho Španělska biskup Juan de Palafox, že by bylo nerozumné rozšiřovat 
španělské panství dále na sever (Kamen 2003, 255–257) . Pouze v Chile vy-
nakládala koruna koncem šestnáctého století přes čtyři milióny pesos 
ročně na vydržování armády o počtu dvou tisíc mužů na obranu hranic 
před útoky indiánů .

V sedmdesátých letech šestnáctého století se španělská vláda roz-
hodla ve  všech čtyřech světových sférách svého vlivu, Středomoří, Evropě, 
Novém světě a Asii, pro defenzivní politiku . Jedinou výjimkou z tohoto pra-
vidla byly neúspěšné vleklé boje v Nizozemí a útok na Anglii . V tomto případě 
šlo o pokračování tradiční evropské politické hry, jíž bylo Španělsko jakožto 
garant protireformace nedílnou součástí . Rezignace na další dobývání ame-
rického kontinentu a zamítnutí útočných plánů vůči asijským mocnostem ze 
strany španělské vlády znamenalo potvrzení existence světové rovnováhy 
mezi Západem a mimoevropskými civilizacemi, která přetrvala až do druhé 
poloviny osmnáctého století . V sedmnáctém století bylo Španělsko zastíněno 
dravějšími a efektivnějšími námořními mocnostmi . Španělská říše přežila 
porážku Armady v roce 1588, ztrátu prosperujícího Nizozemí, bitvu u Rocroi 
roku 1643 a změnu dynastie za války o dědictví španělské . Její državy potvr-
dila po  skončení sedmileté války pařížská mírová smlouva z  roku 1763 . 
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Navzdory stagnaci si země udržela rozsáhlá zámořská území až do  deva-
tenáctého století . Teprve turbulence napoleonských válek přivodila defini-
tivní zánik impéria . 

Úpadek Španělska se často přičítá nedostatku tvůrčího potenciálu . 
Historik Américo Castro napsal, že ve Španělsku se nezrodila žádná význam-
ná inovace . Španělský neurolog Santiago Ramón y Cajal zdůraznil, že v epoše 
Karla V . věda, průmysl, zemědělství, obchod a veškeré aspekty myšlení a práce 
zaostávaly za běžným evropským standardem (Kamen 2003, xxv–xxvi) . Jorge 
Canizares Esguerra je přesvědčen, že tato výtka intelektuální sterility byla 
vůči Španělsku krajně nespravedlivá . José Antonio Maravall v polovině dvacá-
tého století zdůraznil, že právě na Iberském poloostrově vznikla myšlenka, že 
moderní vzdělanost překonala klasickou učenost . Byli to španělští a portugalští 
námořníci a  dobyvatelé, kteří ztělesňovali Baconovu ideu, že vědění a  moc 
spolu úzce souvisejí . Královský kosmograf Pedro de Medina přirovnal ve spi-
se Umění mořeplavectví (Arte de navegar) z roku 1545 mořeplavce k rytířům, 
jejichž ořem je loď a mečem a štítem kompas, mapa a astroláb (Esguerra 2006, 
14–21) . Matematizace a  mechanizace kosmu, kterou spojujeme s  velkými 
osobnostmi západní vědy sedmnáctého století a která připravila intelektuální 
půdu k nástupu průmyslové revoluce a modernity, na Pyrenejském poloostrově 
údajně probíhala již v šestnáctém století .

Jak upozornili historikové Pierre Chaunu, J . H . Elliott nebo Ramón 
Carande, omezení španělské moci na Pyrenejský poloostrov a Ameriku (a Fi-
lipíny) bylo vítězstvím atlantického prostoru nad kontinentálním zázemím, 
které bylo z vojenského hlediska stále obtížněji hájitelné (Wallerstein 1974, 
178–179) . Iberský civilizační vliv přetrval v západní Evropě hluboko do sedm-
náctého století . Pro vzdělané osoby v západoevropských katolických kruzích 
byla znalost španělštiny samozřejmostí . Ambrosio de Salazar působil jako 
učitel španělské gramatiky u Marie Medicejské . Řada španělských slov pro-
nikla do francouzštiny právě v této době .428 Dvůr Ludvíka XIII . byl ve stejné 
míře španělský jako francouzský (Braudel 1995, 834) . Španělská kultura si 
udržela vliv a přitažlivost přibližně do roku 1660 . Na počátku sedmnáctého 
století Španělsko ztrácelo trhy a  procházelo procesem „deindustrializace“ . 
Například v  Toledu nebo Segovii zanikla v  letech 1600 až 1620 prakticky 
veškerá kdysi významná textilní produkce . Podobný osud potkal metalurgii 
a  výstavbu lodí . Jedině Kastilie si dokázala udržet část bývalého 
hospodářského potenciálu (Wallerstein 1980, 180–181) .

V roce 1640 získalo Portugalsko nezávislost na Španělsku, odra-
zilo nizozemský vpád do Brazílie a vývoz zlata z Brazílie se v letech 1699 až 

428)  Například blasonner, bourler, busquer fortune, habler, tirer, treper, care, garbe apod . 

(Braudel 1995, 834) .
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1712 zvýšil ze 725 kilogramů na 14 500 kilogramů .429 Portugalští státníci 
markýz z Fronteiry a vévoda z Ericeiry se v údobí 1675 až 1690 pokusili imi-
tovat Colbertovu merkantilistickou politiku, vybudovat s francouzskou po-
mocí domácí manufaktury a založit společnost zaměřenou na dovoz otroků 
z Afriky . Portugalský pokus o merkantilismus se zhroutil v roce 1692 . Por-
tugalsko se stalo zemí vyvážející ze svých zámořských držav suroviny 
výměnou za anglické výrobky (Wallerstein 1980, 187) . Francouzský ministr 
zahraničí vévoda de Choiseul roku 1760 prohlásil, že Portugalsko by mělo 
být pokládáno za  anglickou kolonii (Wallerstein 1980, 192) . Portugalsko 
disponovalo nesmírně bohatou Brazílií, jejíž zlato umožňovalo zemi 
udržovat vyrovnanou platební bilanci . Portugalský historik J . P . Oliveira 
Martins nicméně roku 1908 s jistou hořkostí poznamenal (cit . Wallerstein 
1980, 192): 

Brazilské zlato pouze procházelo přes Portugalsko a zakotvilo v An-
glii, kde se jím platilo za  mouku a  textil, jimiž nás Anglie živila 
a šatila. Náš průmysl zahrnoval operu a zbožnost. 

Charles Boxer se domníval, že brazilské zázemí umožnilo Portugalsku unik-
nout osudu Skotska nebo Katalánska . Na druhé straně příliv brazilského zla-
ta nenutil Portugalsko uskutečnit potřebné strukturální reformy, které by 
mu zajistily důstojnější postavení v  mezinárodní dělbě práce (Wallerstein 
1980, 193) . Drahé kovy, levné suroviny či otrokářství, to vše přinášelo krátko-
dobou prosperitu, ale mohlo podlomit dlouhodobý ekonomický rozvoj . Není 
proto náhoda, že Západu nepřineslo světovládu dobytí Ameriky, ale teprve 
průmyslová revoluce . Nový svět sám o sobě by Evropany ochromil opiem ne-
zaslouženého blahobytu . 

Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století čelilo Španělsko po-
kusu evropských mocností o rozdělení svého rozsáhlého zámořského impé-
ria . Karel II ., poslední mužský příslušník španělských Habsburků, neměl 
potomka a o španělskou korunu se ucházeli dva vlivní evropští panovníci – 
Ludvík XIV . (syn španělské infantky Anny Rakouské, dcery Filipa III . a manžel 
španělské infantky Marie Terezy (dcera španělského krále Filipa IV .) a Leo-
pold I . (syn Marie Anny a manžel Markéty Terezy, sestry obou infantek) . Lud-
vík XIV . požadoval trůn pro své dědice, zatímco Leopold I . přímo pro svoji 
osobu (Vast 1898, 1; Skřivan 1999, 33) . Představitelé španělských vládnoucích 
kruhů dělení říše odmítali a v roce 1700 vsadili na spojenectví s Francií (Vast 
1898, 18) . Nemocný Karel II . pořídil krátce před smrtí závěť, podle níž se jeho 

429)  Tato částka mohla podle odhadů představovat pouze desetinu až třetinu skutečného 

exportu, jehož většina byla pašována (Wallerstein 1980, 166) . 
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dědicem měl stát Filip z Anjou, mladší vnuk Ludvíka XIV ., který by se zřekl 
nároků na francouzský trůn (Skřivan 1999, 35) .430 

Filip V . byl prohlášen španělským králem 16 . listopadu 1700 a byl 
bez problémů přijat v Madridu, Bruselu, Neapoli a Miláně . Do Madridu dora-
zil 22 . února následujícího roku . Pařížský parlament ale 1 . prosince 1700 
potvrdil nástupnictví Filipovo a jeho dětí na francouzský dvůr . Vojáci Ludví-
ka XIV . obsadili jménem nového španělského krále Jižní Nizozemí . 
Francouzští obchodníci získali ve španělském Novém světě mnohé výhody, 
včetně práva asienta, dovozu afrických otroků na zámořské trhy . Námořní 
mocnosti se chováním Francie cítily podvedeny . V Haagu vznikla 7 . září 1701 
Velká aliance mezi Anglií, Nizozemím a  císařem namířená proti Francii 
a Španělsku . Spojence podpořilo Savojsko, Portugalsko, hannoverský kurfiřt 
(jehož rod měl nástupnické právo na anglický trůn) a braniborský kurfiřt 
(výměnou za císařovo uznání jeho titulu krále pruského) . Francie se opírala 
o bavorského a kolínského kurfiřta (Vast 1898, 23–27; Skřivan 1999, 36–37) . 

Válka mezi oběma seskupeními oficiálně vypukla 15 . května 1702 . 
Arsène Legrelle tvrdil, že hlavním záměrem Španělska bylo vymanit se z ro-
stoucí ekonomické závislosti na námořních mocnostech, Velké Británii a Ni-
zozemí . Merkantilistické kruhy v Madridu, povzbuzené hospodářskou obno-
vou v Kastílii a Katalánsku, snily o přeměně Španělska v „nové Nizozemí“ . 
Zápas o nástupnictví na  španělském trůně se stal bojem mezi merkantili-
stickou asertivitou severních států a španělskou říší, která se ve spojenectví 
s  Francií bránila degradaci v  pouhého dodavatele koloniálních surovin 
a odbytiště výrobků zahraničního průmyslu (Wallerstein 1974, 188–189) .

Ve  válce zprvu vítězily koaliční síly . Evžen Savojský a  John 
Churchill, vévoda z  Marlborough, uštědřili francouzské armádě porážku 
u Hochstädtu a Blindheimu . Po prohře Francouzů u Ramillies obsadily oddí-
ly vévody z  Marlborough prakticky celé Jižní Nizozemí . Evžen Savojský 
vytlačil francouzské vojsko téměř z  celé severní Itálie . Britové obsadili Gi-
braltar . Ludvíku XIV . se ale podařilo v bitvě u Malplaquetu 11 . září 1709 za-
stavit invazi do Francie . Filip V . v roce 1710 znovu dobyl Madrid, odkud jej 
o šest let dříve Britové a Nizozemci vyhnali . Politické změny ve Velké Británii 
(vítězství toryů ve  volbách v  roce 1710) a  v  Rakousku (úmrtí bezdětného 
císaře Josefa I ., jehož nástupce Karel VI . by si mohl nárokovat celé španělské 
dědictví) vyústily v  jednání o míru . Britové a Nizozemci nebojovali proto, 
aby obnovili říši Karla V . V  nizozemském Utrechtu byla 11 . dubna 1713 
za  účasti zástupců Velké Británie, Francie, Nizozemí, Savojska, Španělska 

430)  Ačkoliv španělská královna Marie, sestra císařovny, byla nakloněna rakouským zájmům, 

Rakušané nebyli ve Španělsku příliš oblíbeni, a převládla proto „francouzská strana“ 

(Vast 1898, 18–19) .
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a Pruska podepsána mírová smlouva . Tato událost zničila zbytky španělské 
říše na evropském kontinentu, ukončila francouzskou hegemonii a potvrdi-
la britský ekonomický a  mocenský vzestup v  zámoří . Filip V . si podržel 
Španělsko a jeho zámořské državy . Británie získala Gibraltar a Menorcu a do-
stala právo dovozu otroků do  španělských kolonií v  Novém světě . Francie 
ztratila oblast kolem Hudsonova zálivu, Akadii (Nové Skotsko), New Found-
land a karibský ostrov St . Kitts . Ludvík XIV . se vzdal některých měst ve Fland-
rech a zboural opevnění Dunkerque . Císař Karel VI . získal Jižní Nizozemí, 
Milánsko, Sardinii, Neapolsko a Siciílii (Vast 1898, 40–41; Skřivan 1999, 37–
42) . Skutečným vítězem války o španělské dědictví byla Velká Británie, která 
se z druhořadého státu stala evropskou mocností, první, jež se mohla svojí 
ekonomickou silou měřit s velkými asijskými říšemi . Nizozemí nezastavilo 
svůj sestup mezi mocnosti druhé kategorie . Francie prohrála boj o hegemo-
nii nad Západem, nicméně pokračovala v zápase s Velkou Británií až do roku 
1815 . Španělsko přestalo být významným evropským politickým činitelem, 
i když Filip V . a jeho bourbonští nástupci svojí ekonomickou politikou zpo-
malili hospodářský pokles země (Wallerstein 1980, 189–190) . Rakousko zís-
kalo (a nevyužilo) historickou příležitost vytvořit opravdovou velmoc . 

Sen o  španělském univerzálním světovém impériu definitivně 
skončil . Žádné evropské mocnosti raného novověku a  moderní doby se 
nepodařilo vybudovat říši současně na kontinentu a v zámoří . Velká Británie 
a Německo v Bismarckově éře se o to nepokoušely a Napoleonův i Hitlerův 
pokus selhal . Karel V . si na rozdíl od evropských panovníků sedmnáctého 
století neosvojil merkantilistickou politiku, která by poskytla španělské eko-
nomice pevný národní základ (Wallerstein 1974, 193) . Španělsko nedokázalo 
vytvořit natolik efektivní byrokracii, aby si udrželo úlohu rozhodujícího eko-
nomického a  politického centra . Výsledkem byla volná federace oblastí 
na různém stupni hospodářského a sociálního rozvoje, v jejichž rámci vzni-
kaly samostatné vazby a hierarchie bez ohledu na metropoli; například Pier-
re Chaunu ukázal, že Mexiko se v šestnáctém století chovalo vůči Peru jako 
mateřská země ke své kolonii (Wallerstein 1974, 189) .

Španělské impérium, jehož zrod a  vzestup současníky spíše 
překvapil, se nalézalo na  rozhraní mezi středověkou ideou univerzální 
křesťanské říše a moderním imperialismem . Filip II . odmítl, že by mu papež 
udělil Nový svět za určitých podmínek jako léno, a tím učinil rozhodný krok 
do novověku . Nezbavil se ale mesianistické a milénaristické imaginace, která 
imperiální počin Španělů a Portugalců doprovázela . Portugalský dominikán 
Gaspar da Cruz, autor první západní knihy o Číně, napsal v roce 1569, že „ob-
jevení světa“ Portugalci a  Španěly předznamenává obrácení celého lidstva 
na  pravou víru, po  kterém nadejde konec, předpověděný Písmem (Kamen 
2003, 234) . Výnos Filipa II . z roku 1573, ovlivněný evangelizačním a huma-
nitárním zápalem Bartoloméa de Las Casas, označil za  hlavní smysl 
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španělského kolonialismu šíření pravé víry (Kamen 2003, 264) . Španělsko 
a  Portugalsko na  vrcholu moci představovaly impozantní impéria, která 
vyvrátila miliónové indiánské říše a  vládla Indickému oceánu . Na  rozdíl 
od Nizozemí nebyly Francie a Velká Británie schopny ustavit silné merkanti-
listické státy, které by prostřednictvím represivních nástrojů zabezpečily 
svým společnostem hospodářskou prosperitu . Z tohoto důvodu nejen ztratily 
velmocenské postavení, ale samy se staly oblastí ekonomicky závislou 
na hospodářských a finančních centrech severozápadní Evropy . Sevilla a Lisa-
bon následovaly Janov a Benátky, jejichž postavení a obchodní moc zdědil 
Amsterdam a Londýn . Ve čtyřicátých letech osmnáctého století vyústilo ile-
gální britské pronikání na jihoamerické trhy pod záštitou South Sea Compa-
ny do pověstné „války o Jenkinsovo ucho“ . Po porážce Francie v Novém světě 
v roce 1763 čelilo stagnující Španělsko britským aspiracím na západní polok-
ouli až do americké války za nezávislost osamoceně .

2.4. Zápas o Středomoří

V šestnáctém století se Středomoří stalo středem světa . Nebylo to proto, že by 
zde byl soustředěn největší ekonomický potenciál či obchodní ruch . V tomto 
směru stále náležel primát Číně a Indii . Ve zmíněné oblasti se ale nacházelo 
nejdynamičtější a nejkreativnější jádro tehdejšího lidstva . Severozápad Evro-
py v závěru šestnáctého století a v průběhu století sedmnáctého postupně 
hospodářsky zužitkoval průnik na  světové oceány, který podnikly ekono-
micky méně pragmatické iberské mocnosti . Amsterdam, Rotterdam, Londýn 
nebo Hamburk nicméně postrádaly onu ohromnou kulturní sílu, kterou se 
vyznačovalo až do úsvitu osvícenství Středomoří . Jak napsal Fernand Brau-
del, středomořská latinská kultura představovala pro protestantskou Evro-
pu totéž, čím bylo kdysi Řecko pro Řím . Francouzský historik zdůraznil, že 
kulturním fenoménem, který umožnil Středomoří podržet civilizační hege-
monii i v době, kdy ztratilo politický a ekonomický vliv, bylo baroko (Braudel 
1995, 826–827) . Zatímco renesance vznikla v  italských městských státech, 
baroko bylo plodem svaté říše římské a španělského impéria . 

V  roce 1527 vyplenila císařská armáda, v  níž bylo množství 
německých protestantských lancknechtů, Řím (Chastel 2003) . O  tři roky 
později potkal podobný osud Florencii (Hibbert 1997, 251–254) . Pro řadu 
autorů to byl symbolický konec italské renesance . Giuliano de Medici pozna-
menal, že příští generace se bude podobat více Sparťanům než Athéňanům . 
Středomořská civilizace však prokázala pozoruhodnou vitalitu . V nastávající 
válce mezi katolicismem a protestantismem si armády Jihu vedly zpočátku 
dobře . Zrodil se manýrismus a  přelom šestnáctého a  sedmnáctého století 
viděl úsvit baroka, které se rozšířilo do Francie, Švýcarska, jižního Německa, 
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Českých zemí a Rakouska . Gustav Schnürer dokonce nazval baroko poslední 
evropskou ekumenickou civilizací (Braudel 1995, 828–829) .

Hegemonie Západu nebyla navzdory zámořským výpravám v pat-
náctém a  šestnáctém století nijak zajištěna; právě naopak, byla smrtelně 
ohrožována zdánlivě nezadržitelnou rozpínavostí Osmanské říše . Jak poz-
namenal Arnold Toynbee, v  roce 1555 byl islámský svět mohutnější 
a impozantnější než roku 1291, kdy byli vyhnáni křižáci ze Svaté země (Toyn-
bee 2001, 460) . Kromě Osmanské říše jej tvořila safíjovská Persie a mughals-
ká říše v Indii . Tyto útvary rozhodně nebyly stagnujícími a anachronickými 
orientálními despociemi, ale dynamickými a rychle se rozvíjejícími mocnost-
mi, plně těžícími z „revoluce střelného prachu“ . V šestnáctém a sedmnáctém 
století představovali pro Západ ze všech islámských impérií největší výzvu 
Osmané . Pád Konstantinopole v květnu 1453 otřásl evropským sebevědomím 
(Tauer 2006, 246−247) . Významný humanistický myslitel Aeneas Sylvius Pic-
colomini prohlásil (cit . Cardini 2004, 158):

V  minulosti jsme utržili rány v  Asii a  Africe, to znamená v  cizích 
zemích. Ale nyní nás bijí v  Evropě, v  naší vlasti, našem domově. 
Někdo namítne, že již kdysi Turci přešli z Asie do Řecka, sami Mongo-
lové se usadili v Evropě a Arabové obsadili část Španělska poté, co 
překročili Gibraltarskou úžinu. Ale nikdy jsme neztratili město či mí-
sto srovnatelné s Konstantinopolí.

Osmanská vůle k moci byla impozantní . Říše, která přežila Tamerlánovu in-
vazi, podnikla výpad na Balkán a do Středomoří v době, kdy francouzští krá-
lové pronikali na Apeninský poloostrov a kdy se na Pyrenejském poloostrově 
chýlila k závěru reconquista . V roce 1461 Turci vyhnali Janovany z Egejského 
moře . Athény byly dobyty v roce 1456, Morea (Peloponés) roku 1460 a Bosna 
v letech 1462 až 1466 (Braudel 1995, 664; Tauer 2006, 245) . Piccolomini vy-
dal již jako papež Pius II . list Epistola ad Mahometem, ve kterém prohlásil 
osmanského sultána za  nesrovnatelně mocnějšího, než jsou křesťanští pa-
novníci, a  za  potenciálního obnovitele Říše římské . Pokud se nechá (jako 
nový Konstantin) pokřtít, papež jej (jako nový Silvestr) bude korunovat řím-
ským císařem a vládcem světa (Cardini 2004, 165) . 

V letech 1463 až 1479 probíhal dlouhý konflikt mezi Osmanskou 
říší a Benátkami, během kterého Turci obsadili Dalmácii a vpadli do Chor-
vatska a severovýchodní Itálie . Benátky nedokázaly navzdory své technolo-
gické nadřazenosti této záplavě účinně čelit . Peršané vstoupili jako spojenci 
Benátek do  války, ale byli v  roce 1473 poraženi Mehmedem II . v  bitvě 
u Erzindžanu (Tauer 2006, 247) . Turecké síly se vylodily roku 1480 v Kalábrii 
a zmocnily se Otranta (Braudel 1995, 658; Mackenney 2001, 274; Dupuy a Du-
puy, 1996, 459) . Očekávalo se, že obsazení Říma Turky je otázkou času . Papež 
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Lev X . se obával, že po dobytí Egypta čeká podobný úděl Sicílii a Itálii a pos-
léze celý svět (Crowley 2009, 15) . Dionysius Kartuzián se ptal Boha v jedné ze 
svých mystických vizí: 

Pane, přijdou Turci do Říma? 

Trochu ironičtěji s cynickým nadhledem se tázala jedna z postav Machiavel-
liho hry Mandragora (cit . Cardini 2004, 178): 

Myslíte, že Turek dorazí do Itálie letos? 

Osmanské jednotky vpadly v  letech 1492 až 1494 do  rakouských Korutan 
a Štýrska . 28 . července 1499 porazilo Sultánovo loďstvo v první bitvě u Lepan-
ta Benátčany (Tauer 2006, 248−249; Dupuy a Dupuy 1996, 459) . Turecké jezdec-
tvo překročilo Julské Alpy a proniklo k severoitalskému městu Vicenze (Dupuy 
a Dupuy 1996, 517) . Turci nemilosrdně potlačovali lokální odpor, budovali ces-
ty, infrastrukturu a opěrné body, zabezpečovali obchodní trasy . Místní obyva-
telé, zprvu hromadně prodávaní do otroctví, se přesvědčovali i o pozitivních 
stránkách tureckého řádu (pax turcica) . Osmanská administrativa byla výraz-
ně kosmopolitní; ze čtyřiceti osmi velkovezírů vládnoucích v letech 1453 až 
1623 bylo pět tureckého původu, u deseti nelze etnický původ určit, šest bylo 
řeckých renegátů, jedenáct se narodilo v albánských rodinách, po jednom byl 
zastoupen Ital, Armén a Gruzínec (Braudel 1995, 665) . 

Na  rozdíl například od  Španělska nehrály po  konverzi k  islámu 
křesťanské, řecké nebo židovské kořeny v  osmanské meritokracii žádnou 
roli . K islámu přestoupili v roce 1560 mnozí Španělé hájící Džerbu, obdobně 
jako Portugalci v  indické Goe . Někteří osmanští vyslanci na  západních 
dvorech byli křesťanští odpadlíci . Mnozí křesťané „hlasovali nohama“ a hle-
dali nový život na  osmanském území . Román Šťastná hvězda od  finského 
spisovatele Mika Waltariho není pouhou literární fikcí . V opačném směru 
srovnatelný pohyb neexistoval . Řada Židů vyhnaných v  roce 1492 ze 
Španělska nalezla útočiště v Istanbulu, kde je místní osmanská vláda hodlala 
využít jako protiváhu ekonomicky vlivných Řeků . Právě zde působil až do své 
smrti v  roce 1579 Juan Minguez, marrano, který se v  hlavním městě Os-
manské říše vrátil k judaismu . Na sultánově dvoře získal značný ekonomický 
vliv, který se snažil využít k tomu, aby se jako „židovský král“ postavil do čela 
obnoveného židovského státu ve Svaté zemi . Tyto sny se nevyplnily, a on se 
nakonec spokojil s titulem „vévoda z Naxu“ (Braudel 1995, 681–816) .

V  kritickou chvíli tureckého náporu na  Západ zahájili Peršané 
výpady přes východní turecké hranice . Sultán Selim I . vládnoucí v  letech 
1513 až 1520 byl proto nucen obrátit svoji pozornost na Východ . Vpadl do Per-
sie a 23 . srpna 1514 porazil v bitvě na Čaldiránské rovině mezi Urmijským 
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jezerem a Tabrízem perské vojsko; Tabríz, hlavní město Persie, obsadil 5 . září 
1515 (Tauer 2006, 250) . Osmanské jednotky se poté stáhly . Mamlúcký sultán 
Kánsú al-Gaurí uzavřel spojenectví s Persií a plánoval z Aleppa invazi do Tu-
recka . Selim I . však zahájil protiútok a 24 . srpna 1516 u Mardž Dábik poblíž 
Aleppa turecká děla (která protivník nepoužíval) mamlúky rozdrtila . Kánsú 
al-Gaurí během srážky padl . Damašek byl dobyt 26 . září 1516 . Osmanské 
vojsko vstoupilo začátkem roku 1517 na půdu Egypta a obsadilo jej navzdory 
několikadenním krvavým pouličním bojům, které proběhly v Káhiře . Selim 
I . se prohlásil egyptským sultánem a chalífou, prvním po pádu abbásovské 
dynastie v  roce 1258 . Téhož roku se Osmané zmocnili posvátného města 
Mekky (Capponi 2006, 27; Dupuy a Dupuy 1996, 517–519) .

Turecká hrozba a objevení Nového světa představovaly dvě hlavní 
geopolitické výzvy Západu, které byly interpretovány prostřednictvím 
náboženských metafor . Pierre Viret, protestantský myslitel působící 
především ve  Švýcarsku, napsal v  roce 1560, že Bůh se rozhodl potrestat 
křesťany prostřednictvím Turků tak, jako kdysi starozákonní Židy, neboť Os-
mané jsou novodobými Asyřany a  Babylóňany . Svědci prvního obléhání 
Vídně se obávali, že křesťanská Evropa bude omezena na jediný kanton . Tu-
recká expanze v Levantě a východním Středomoří byla umožněna orientací 
Západu na atlantický a další mimoevropský prostor . Jak zdůraznil Guillau-
me du Vair, obsazení východních obchodních cest Turky nevyhnalo Evropa-
ny na oceány, ale zámořské výpravy odvrátily pozornost Evropanů od Blízké-
ho východu . Pokud by Západ reagoval na  osmanskou hrozbu od  počátku 
s  obdobným nasazením jako v  jedenáctém století na  expanzi Seldžuků, 
dějiny východního Středomoří by pravděpodobně vypadaly odlišně . Je 
příznačné, že Turci se zmocnili Egypta až v roce 1517, to znamená v době, kdy 
byli Portugalci pevně usazeni v  Indickém oceánu (Braudel 1995, 665–667) . 
Osmanská expanze na  Východě neznamenala omezení obchodní aktivity, 
protože noví vládci si byli dobře vědomi jejího ekonomického významu . 
Na druhé straně počáteční podcenění turecké hrozby způsobilo v šestnáctém 
století vážné oslabení či dokonce málem zánik Západu .

Selim I . obrátil po  vyřešení „východní otázky“ pozornost opět 
k Evropě . Zemřel 22 . září 1520 při přípravě tažení proti Rhodu . Jeho nástup-
ce Süleyman Nádherný, sultán z boží milosti, král králů, císař Byzantia a Tre-
bizondu, král Persie, Arábie, Sýrie, Egypta, nejvyšší pán Evropy a Asie, princ 
Mekky a Aleppa, vládce Jeruzaléma a pán všech moří, navázal na expanzio-
nistickou politiku svého otce . Süleyman toužil po zařazení mezi největší do-
byvatele dějin; jeho výboje z něj měly učinit druhého Alexandra Makedonské-
ho . Obdobně jako jeho pradědeček se Mehmed II . pokládal za  nástupce 
Římanů, který sjednotí Itálii a  zbytek západního Středomoří s  civilizací 
Řecka, Persie a Arábie (Lamb, 1951; Kunt a Woodhead, 1996; Goffman 2004, 
106–107; Reston 2009, 7−17) .
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Süleyman Nádherný disponoval dostatečnými prostředky, aby 
zaútočil přes Balkán na  střední Evropu a  současně se pokusil učinit ze 
Středomoří „muslimské jezero“ . Málokdy v  dějinách čelil Západ tak 
nebezpečnému protivníkovi . Nabízí se srovnání s  přelomem třicátých 
a čtyřicátých let dvacátého století, kdy velká východní despotická říše vyba-
vená obrovskou vojenskou silou hodlala využít vnitřního evropského sváru 
k  anexi Západu . Podobně jako sovětští komunisté ve  dvacátém století měli 
vůdčí představitelé islámu v šestnáctém století výrazně internacionální původ; 
byli mezi nimi Italové, Benátčané, Španělé, Francouzi či Němci, kteří odvrhli 
křesťanskou tradici . Zatímco Stalinovy ambice omezily neméně zločinné milé-
naristické aspirace nacistického režimu, Süleymanovým plánům se postavil 
císař Karel V . Osobnostní rozdíl mezi dvojicí Süleymana a Karla V . na straně 
jedné a Josifa Visarionoviče Stalina a Adolfa Hitlera na straně druhé ukazují 
propastný morální rozdíl mezi šestnáctým a  dvacátým stoletím vyznívající 
jednoznačně v neprospěch moderní doby . 

Osmanská expanze do Střední Evropy a Středomoří by bezpochyby 
neprobíhala tak úspěšně, pokud by Západ nebyl po roce 1517 nábožensky 
rozštěpen na protestantský Sever a katolický Jih, za nimiž se rýsoval starý 
etnicko kulturní dualismus germánství a  románství . Vztah mezi islámem 
a rodícím se protestantismem byl ambivalentní . Mnozí protestanti opakova-
li tvrzení řeckých křesťanů před pádem Konstantinopole, že turecký turban 
představuje menší zlo než římská tiára . Zaznívaly výroky, že papež a  jeho 
dvůr jsou ještě prašivější a záludnější než Turci . Erasmus Rotterdamský uvedl 
v knize Epistola ad frates Inferioris Germaniae, že někteří luteránští vojáci 
prohlašovali, že „nepokřtěný Turek“ (sultán) je lepší než „pokřtěný Turek“ 
(císař); v císařském vojsku v Nizozemí údajně zavlály prapory s půlměsícem 
a  nápisem Plutost Turcs que Papaux („raději Turci než papeženci“) . Papež 
Lev X . napsal v květnu 1518 saskému kurfiřtovi Fridrichu Moudrému, že je 
třeba odložit vnitřní spory kvůli společnému boji proti Turkům (Cardini 
2004, 181–182) . Martin Luther sice v roce 1529 vydal (celkem umírněný) spi-
sek o potřebě války proti Turkům, ale na rozdíl od papeže nikdy nenazval 
sultána Antikristem . Vůdce reformace poznamenal, že mnozí lidé by přivítali 
příchod a vládu Turků, protože pokládají Němce za divoký a necivilizovaný 
národ . V době obléhání Vídně Osmany Martin Luther ocenil sultána za jeho 
toleranci vůči jiným náboženstvím a zaujímal neutrální postoj . Osmanská 
vláda přímo podporovala kalvinisty v Sedmihradsku a Uhrách; v Konstanti-
nopoli nalezli asyl hugenoti, kvakeři nebo anabaptisté, ale na druhé straně 
rovněž jezuité nebo kapucíni . Zdá se, jako by Konstantinopol předběhla Se-
verní Ameriku (a  zejména Pensylvánii) v úloze útočiště pro různé konfese 
a sekty, které se zrodily v rozbouřeném náboženském životě Západu v době 
reformace (Goffman 2004, 109–111) . Jean Bodin v  osmdesátých letech 
šestnáctého století s uznáním napsal (cit . Goffman 2004, 111): 
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Velký vládce Turků chová ve velké úctě obdobně jako jakýkoliv jiný 
panovník náboženství, které zdědil od předků; nechová však nená-
vist k víře jiných, ale naopak umožňuje každému, aby žil podle svého 
svědomí. Do jeho paláce v Peře mají přístup Židé, křesťané, Řekové 
a muslimové.

Süleyman Nádherný obnovil válečné operace na Balkáně a 29 . srpna 1521 
dobyl Bělehrad (Tauer 2006, 260) . Když se Turci v roce 1453 zmocnili Kon-
stantinopole, kontrolovali křesťané prakticky celé Egejské moře . Po šedesáti 
letech zbývala jediná základna: Rhodos, který hájil jménem papeže v  čele 
pěti set rytířů a půl druhého tisíce lehkooděnců velmistr řádu johanitů fran-
couzský aristokrat Filip Villiers de L’Isle Adam . Tato mezinárodní vojenská 
elita, anachronický pozůstatek křížových výprav, působila osmanskému ob-
chodnímu loďstvu citelné ztráty . Za piráty johanity považovali i pragmatičtí 
Benátčané . Süleyman shromáždil v istanbulském přístavu tři sta lodí a dvě 
stě tisíc mužů (Crowley 2009, 11–16) . 

Dobytí Rhodu nebylo přes obrovskou převahu pro tureckou armá-
du jednoduchou záležitostí . Italští architekti odvedli v  uplynulých letech 
při budování opevnění vynikající práci . Na  druhé straně žádná armáda 
na světě se v té době nevyrovnala osmanské v umění obléhání měst a pev-
ností . Turci se na Rhodu vylodili v červnu 1522 a v následujících měsících 
obránci odráželi jeden osmanský útok za  druhým . Z  Evropy nedorazila 
kromě hrstky dobrovolníků žádná pomoc . V  říjnu a  listopadu se výrazně 
zhoršilo počasí a johanité začali doufat v zázrak . Poslední velký turecký ná-
por byl odražen 30 . listopadu 1522 . Obléhání Rhodu skončilo patem . Süley-
man, který údajně přišel o  sto tisíc mužů, navrhl začátkem prosince, že 
umožní za předání pevnosti všem obráncům svobodný odchod se zbraněmi 
a majetkem (kromě děl); dokonce nabídl johanitům k přepravě z ostrova své 
lodě . Turecká armáda se stáhla na míli od hradeb a došlo k výměně zajatců . 
Byl mezi nimi i Angličan Sir Nicholas Roberts, který se osobně setkal se sul-
tánem . Učinil na něho neobyčejně příznivý dojem: Velký Turek je moudrý 
a zdrženlivý, jak ve svých slovech, tak činech . Filip Villiers de L’Isle Adam by 
nejraději zemřel v boji, ale členové rady jej přesvědčili o „výhodách“ kapitu-
lace . Rhodos byl 24 . prosince 1522 přenechán sultánovi (Tauer 2006, 261) . 
Mezi sto osmdesáti přeživšími johanity, kteří opouštěli Rhodos, byl 
šestadvacetiletý Jean Parisot de La Valetta . Jednou ve vzdálené budoucnosti 
způsobí sultánovi, svému vrstevníku, porážku, která zvrátí vývoj války mezi 
křesťany a muslimy ve Středomoří . Karel V . nabídl johanitům v roce 1530 
jako novou základnu Maltu, kterou měli spravovat společně s pevností v Tri-
polisu (Crowley 2009, 13–50) . Jejich úloha při záchraně Středomoří před os-
manskou expanzí byla nezastupitelná .
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Pád Bělehradu umožnil Turkům postupovat dále do nitra střední 
Evropy; Osmané triumfovali 29 . srpna 1526 nad uherským a českým vojs-
kem v bitvě u Moháče (Tauer 2006, 261; Mackenney 2001, 276–277; Reston 
2009, 186−199) . Obléhání Vídně od 27 . září do 15 . října 1529, jejíž případný 
pád by Turkům otevřel cestu do německého vnitrozemí, skončilo osmanským 
neúspěchem (Tauer 2006, 261; Dupuy a Dupuy 1996, 521) . 

Expanze Süleymana Nádherného povzbudila muslimské korzáry 
ve  Středomoří v  jejich výpadech proti křesťanským lodím a  základnám . 
V květnu 1529 se muslimští piráti vedení alžírským bejem Chajruddínem 
(zvaným Barbarossa) zmocnili španělské pevnosti Peñon střežící vstup 
do přístavu v Alžíru . Devět španělských lodí, které připluly na pomoc, bylo 
zajato . Muslimové získali bezpečný a strategicky výhodně položený přístav 
pro operace v celém západním Středomoří . Španělské pobřeží již v létě téhož 
roku tuto skutečnost bolestně pocítilo . Stovky křesťanů byly odvlečeny 
do otroctví . Toledský arcibiskup varoval, že křesťané ztratí veškerý obchod 
od Gibraltaru po Levantu . Karel V . získal do svých služeb janovského admirá-
la Andreu Doriu, jehož zkušená flotila měla nástup muslimských korzárů 
v západním Středomoří zastavit (Crowley 2009, 46–49) .

Pokud ponecháme stranou Čínu, v západní Eurasii se střetly dva 
největší mocenské bloky šestnáctého století: muslimská Osmanská říše 
a habsburské impérium . Oba disponovaly ohromným zbrojním, průmyslovým 
a lidským potenciálem; soustavný výběr daní jim umožňoval udržovat v poli 
značné vojenské síly . Habsburkové spoléhali na pomoc Persie, nalézající se 
v  týlu Osmanů . Turci kalkulovali s protihabsburskými ambicemi Francie, 
politickou nejednotností Itálie, pátou kolonou morisků na  Pyrenejském 
poloostrově a chaosem a rozštěpením křesťanstva vyvolaným reformací . Po-
zice Persie byla oslabována tlakem uzbeckých nomádů ze středoasijských 
stepí, zatímco Francie musela počítat s anglickými aspiracemi . Oba bloky se 
snažily proniknout za horizont západní Eurasie: Španělé dobytím Nového 
světa a Osmané expanzí do Persie a Indie . Tento zápas gigantů nalezl svůj 
výraz ve vypjaté milénaristické imaginaci prostupující jak křesťanským, tak 
muslimským prostředím . Erasmus Rotterdamský v roce 1531 napsal jedno-
mu příteli, že se všeobecně očekává, že Turek vpadne do Německa s veškerou 
svou mocí, aby svedl konečnou bitvu s Karlem V ., v níž se rozhodne o vládě 
nad světem, který nesnese dvě slunce . 

Karel V . se s ohledem na city Francie nebo německých protestantů 
zdráhal užívat označení „pán světa“; Süleyman obdobnými zábranami 
netrpěl . Konečným cílem středomořské politiky Karla V . bylo znovudobytí 
Konstantinopole . Süleyman usiloval o obsazení Říma . Sultána pobouřilo, že 
se Karel V . nechal během korunovace v roce 1530 prohlásit „Caesarem“ . Oba 
panovníci se pohroužili do gradující mimetické rivality . Süleymanův trium-
fální vjezd do podmaněného Bělehradu v roce 1532 představoval imitaci ob-
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dobného ceremoniálu Karla V . (Crowley 2009, 52–53) . Süleyman byl obdobně 
jako evropští vládci zobrazován vsedě na trůnu a jako první sultán si osvojil 
žezlo a korunu . Z hlediska dějin náboženství měla osmanská expanze hlubší 
opodstatnění: Zatímco křesťanství se prohlašovalo za nástupce judaismu, is-
lám přicházel jako vrcholná nadřazená forma abrahámovské religiozity (Go-
ffman 2004, 107–109) .

Poté, co se Süleyman v Bělehradu stylizoval do nového Alexandra, 
vytáhl v čele mohutné armády znovu do Uher . Karel V . postupoval podél Du-
naje Turkům vstříc . Ke  vzájemné konfrontaci, kterou předvídal Erasmus, 
nedošlo . Süleyman neúspěšně obléhal štýrskou pevnost Guns (Koszerg) 
a čelnímu střetu s habsburským vojskem se vyhnul . Mezitím na jaře 1532 
vplul Andrea Doria do Egejského moře s flotilou čtyřiačtyřiceti galér, z nichž 
sedmnáct pocházelo ze Španělska a na jejichž palubách se tísnilo deset tisíc 
žoldnéřů z Německa, Itálie a Kastilie . V září 1532 obsadil osmanskou pevnost 
Koron na Peloponésu (Dupuy a Dupuy 1996, 522; Kamen 2003, 72) . Šedesát 
tureckých galér, které hodlaly Doriu zablokovat, bylo zahnáno . To, jak snad-
no Andrea Doria ohrozil osmanské pozice v Egejském moři a samotný Istan-
bul, přinutilo Süleymana, aby věnoval Středomoří zvýšenou pozornost . Povo-
lal do  hlavního města Chajruddína, jmenoval jej admirálem a  pověřil ho 
vybudováním loďstva, které by Osmanské říši zajistilo ve  Středozemním 
moři trvalou převahu . Osmašedesátiletý pirát se svého úkolu ujal s nebýva-
lou energií (Capponi 2006, 30−31) . Vlámský diplomat Cornelius de Schepper 
varoval Benátky před výstavbou jedné z největších flotil v dějinách Středomoří, 
kterou viděl vyrůstat v istanbulském přístavu (Crowley 2009, 55–57) .

Nové osmanské loďstvo čítající devadesát galér plenilo v létě 1534 
pobřeží jižní Itálie až po Neapol, desítky vesnic ležící hluboko ve vnitrozemí 
byly vypáleny, tisíce lidí nemilosrdně odvlečeny do  otroctví, křesťanské 
válečné, obchodní a rybářské lodě potápěny (Capponi 2006, 31) . Přímo v nea-
polském přístavu zničil Chajruddín šest císařských galér ve výstavbě . Po tom-
to díle zkázy osmanská flotila zakotvila 16 . srpna 1534 v přístavu v Tunisu 
(Crowley 2009, 58) . Byla to otevřená strategická výzva Karlu V ., protože žádné 
křesťanské místo v západním Středomoří se nyní nemohlo cítit v bezpečí . 
Jak víme z dějin druhé světové války, Tunisko je optimálním předpolím pro 
invazi na Sicílii a do Itálie, „měkkého podbřišku“ Evropy .

Císař Karel V . věděl, že na Süleymanův tah existuje jediná účinná 
odpověď: ozbrojená expedice do Tunisu . Počátkem června 1535 se pod Kar-
lovým osobním vedením u  břehů Sicílie shromáždila flotila čítající sedm-
desát čtyři galéry, tři sta doprovodných lodí, třicet tisíc ozbrojenců a výkvět 
italské, flanderské a  kastilské šlechty (Kamen 2003, 72–73) . Císařův malíř 
Jan Vermeyen měl za úkol zobrazit budoucí vítězství . Habsburská armáda se 
vylodila v severní Africe poblíž pevnosti La Goletta střežící přístup k Tunisu . 
Pevnost padla po  téměř měsíčním obléhání 14 . července 1535 a  o  týden 
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později kapituloval samotný Tunis . Chajruddín se zachránil útěkem . 
Muslimští obyvatelé Tunisu byli zmasakrováni nebo prodáni do  otroctví . 
Největším úspěchem bylo zničení osmanské flotily, která připlula předchozího 
roku z Istanbulu . Obrovské náklady ve výši miliónu dvou set tisíc dukátů, 
které si Karlova výprava do Tunisu vyžádala, byly zaplaceny ve velké míře 
z výkupného, jež získal Franscisco Pizarro v roce 1533 od Inků za propuštění 
vládce Atahualpy (jehož poté zavraždil) . Byl to bezesporu výrazný úspěch, 
který umožnil křesťanskému světu na chvíli zapomenout na to, že čelí moc-
né, efektivní a disciplinované osmanské ozbrojené moci, která se stále nachá-
zela ve strategické ofenzívě (Crowley 2009, 60–62) .

Rozlícený Chajruddín napadl v  říjnu 1535 španělskou Minorcu, 
vyplenil přístav Mahon a odvlekl na alžírský trh s otroky tisíc osm set míst-
ních obyvatel . Poté se vrátil do Istanbulu, kde jej Süleyman pověřil vybudo-
váním nového loďstva o síle sto dvaceti galér . V roce 1536 vypukla válka mezi 
Karlem V . a Františkem I . Již při dobytí La Goletty si Španělé všimli, že mus-
limové používali francouzské projektily . Spolupráce mezi Francií a Osmansk-
ou říší se ve druhé polovině třicátých let šestnáctého století rozšířila; Cha-
jruddín dostával francouzskou výzbroj a  cenné informace o  pohybu 
španělských lodí . Naproti tomu Benátky byly tureckým vzestupem znepoko-
jeny; až doposud se mohly spoléhat na přímluvu velkovezíra Ibrahima Paši, 
sultánova důvěrníka, který byl benátského původu . Upadl ale v  nemilost 
a byl 5 . března 1536 popraven .

Zdá se, že smrt Ibrahima Paši představovala zlom v osobnostním 
vývoji Süleymana Nádherného . Muž, který se předtím vzhlížel v Caesarovi 
a Alexandru Makedonském, se stal nesmiřitelně zbožným muslimem . Justi-
niána vystřídal Muhammad a válka za obnovení římské říše se změnila v boj 
za  ustavení univerzálního chalífátu . Muslimská flotila znovu vyplula 
v květnu 1537 a tentokrát terorizovala Apulii a jaderské pobřeží Itálie . Řím 
byl zaplaven uprchlíky . Doriovo válečné loďstvo bylo slabé, a ustoupilo proto 
k Sicílii . Turci se vylodili koncem srpna na Korfu, ale místní benátská posád-
ka se ke všeobecnému překvapení ubránila . Papeži Pavlu III . se v zimě 1537 
podařilo přesvědčit Benátčany, aby se spojili s Karlem V . v rámci Svaté ligy . 
Zatímco pontifex vážně uvažoval o dobytí Istanbulu, Republika svatého Mar-
ka by se spokojila s odstraněním Chajruddína ze Středozemního moře (Cap-
poni 2006, 31−32; Crowley 2009, 63–68) . 

Süleymanův hlavní admirál mezitím obsazoval v Egejském moři 
jednu benátskou obchodní základnu za  druhou; celkově jich v  roce 1538 
Benátčané ztratili pětadvacet (Crowley 2009, 69) . Mohutná křesťanská flotila 
Svaté ligy o sto třiceti devíti galérách a sedmdesáti doprovodných lodích se 
shromáždila u Korfu . Chajruddín, který velel devadesáti galérám a padesáti 
menším galeonám, se stáhl do zálivu u Prevezy na západním pobřeží Řecka . 
Andrea Doria se rozhodl vyčkat na volném moři . Po třech týdnech blokády, 
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27 . září 1538, dal Doria pokyn ke zvednutí kotev . V tento okamžik Chajrud-
dín zaútočil . Zatímco benátské galéry vyrazily vpřed, Doriova válečná pla-
vidla se držela zpátky . Výsledkem bylo vítězství osmanské flotily . I když ztrá-
ty, které křesťané utrpěli, byly relativně nízké (celkem dvanáct lodí), 
psychologický dopad střetu byl značný . Turecké loďstvo se stalo prakticky 
pánem Středomoří . Fernand Braudel dokonce srovnal význam střetu u Pre-
vezy s  bitvou u  Lepanta, roku 1538 to ovšem byla křesťanská strana, kdo 
utrpěl debakl (Braudel 1995, 906) .431 Benátky lekci z Prevezy rychle pochopi-
ly, uznaly ztráty v Egejském moři a uzavřely s Osmany ponižující mír, který 
je prakticky měnil v tureckého vazala (Goffman 2004, 149; Dupuy a Dupuy 
1996, 523) .

Karel V . nehodlal bitvu o  Středomoří vzdát . Využil toho, že Cha-
jruddín byl povolán na Dunaj, aby podpořil Süleymanovy pozemní operace 
v Uhrách, a v září 1541 shromáždil v Janově expedici zahrnující pětašedesát 
galér, čtyři sta padesát pomocných lodí, dvanáct tisíc námořníků 
a  čtyřiadvacet tisíc vojáků (mezi nimi se nacházel i  dobyvatel říše Aztéků 
Hernando Cortés) . Cílem byl Alžír . Italský muslim Hasan, který město hájil, 
španělský útok odrazil a flotila byla u severoafrického pobřeží rozprášena 
prudkou bouří (Kamen 2003, 76) . Karel V . ztratil patnáct galér, sto čtyřicet 
lodí, osm tisíc mužů a tři sta španělských aristokratů . Hernando Cortés se 
mohl přesvědčit na  vlastní kůži, oč snadnější bylo dobytí Tenochtitlánu . 
Na trzích otroků v Alžíru se toho roku za křesťanského otroka platilo jedinou 
hlavičkou cibule (Crowley 2009, 73) . Karel V . se již na moře nikdy nevydal . 
Zamířil do  Nizozemí, aby řídil válečné operace proti Francouzům 
a  protestantům . Nad Středomořím zavlála vlajka s  půlměsícem (Goffman 
2004, 145) .

Turecké válečné lodě se sebevědomě pohybovaly v  západním 
a východním Středomoří . Chajruddín, nyní francouzský spojenec, vyplenil 
Nice, vazalské město Karla V ., a  zimu 1543/1544 strávila osmanská flotila 
v  přístavu v  Toulonu (Braudel 1995, 906) . Ve  městě se vylodilo třicet tisíc 
muslimů, místní katedrála byla změněna v  mešitu, obyvatelé byli nuceni 
používat turecké mince a pětkrát denně se nad Toulonem rozléhal hlas mu-
ezzina . Francouzský panovník František I ., který se honosil přídomkem 
„nejkřesťanštějšího krále“, dodával (na účet obyvatel Toulonu) muslimskému 

431)  Doriova podivná zdrženlivost během bitvy, která byla předmětem řady spekulací, mohla 

být ovlivněna skutečností, že v této době probíhala tajná jednání mezi Chajruddínem 

a Karlem V ., který by pomohl admirálovi stát se nezávislým vládcem v severní Africe, 

pokud by opustil Süleymanovy služby . Chajruddín se mohl rovněž obávat, aby jej nepo-

tkal osud Ibrahíma Paši (Crowley 2009, 71–72) . 
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loďstvu potřebné zásoby . Toulon nyní vyhlíží stejně jako Konstantinopol, poz-
namenal jeden francouzský pozorovatel (Crowley 2009, 74) .

Sny francouzských králů o křížové výpravě proti Turkům patřily 
dávno minulosti; Francie hrála na Západě vůči Karlu V . a  jeho spojencům 
podobnou úlohu jako na Východě Persie vůči Turecku . František I . si nakonec 
uvědomil, že každý oportunismus má své meze, a  zaplatil Chajruddínovi 
osm set tisíc ecus, aby zvedl kotvy . Do Istanbulu nicméně osmanskou flotilu 
doprovázelo pět francouzských galér s diplomatickou misí v čele s Františkem, 
knížetem z Enghienu (Dupuy a Dupuy 1996, 523) . Byl mezi nimi kněz Jérome 
Maurand, jehož svědectví poskytuje výmluvný obraz Středomoří pod nadvlá-
dou Süleymana Nádherného . V osmanském přístavu Modon v jižním Řecku 
se nacházel mohutný obelisk postavený pouze z  kostí křesťanů . Pobřeží 
Apeninského poloostrova bylo vylidněno . Lidé uprchli dále do  vnitrozemí 
nebo se skryli v  jeskyních a  horách; okolí Neapole bylo k  nepoznání 
zpustošeno; španělská flotila dvaceti galér, které velel Doriův synovec Gia-
nandrea Doria, se nehnula z neapolského přístavu; tisíce mužů, žen a dětí 
v řetězech byly hnány jako dobytek na otrokářské lodě; významné osobnosti, 
šlechtici a  duchovní byli namístě mimořádně krutě zabíjeni; kostely 
a hřbitovy byly znesvěcovány; mnohé muslimské lodě nedokázaly převážet 
takové množství lidí a zajatci byli ve velkém počtu házeni přes palubu (Crow-
ley 2009, 75–78) .

Chajruddín zemřel ve věku osmdesáti let v létě 1546 a byl pohřben 
se všemi poctami v mauzoleu na břehu Bosporu . Nikdo pravděpodobně ne-
nesl v  šestnáctém století takovou odpovědnost za  oživení středomořského 
obchodu s otroky jako tento geniální pirát a admirál . V roce 1535 bylo z Mi-
norky odvlečeno 1 800 osob, 7 000 lidí bylo deportováno roku 1544 z nea-
polského zálivu, 5 000 osob bylo v roce 1551 odvezeno z ostrova Gozo u Mal-
ty, 6 000 lidí bylo zajato roku 1554 v Kalábrii a 4 000 nešťastníků pochytali 
v  roce 1566 muslimští otrokáři v  okolí  Granady . Roger Crowley označil 
Středomoří v polovině šestnáctého století za oblast, ve které se ztráceli lidé . 
Osamocený rybář, pastevec několik kilometrů ve  vnitrozemí, rolník 
obdělávající pole, náhodný pocestný nebo kupec vezoucí náklad do nejbližšího 
města, kdokoliv z nich se mohl v lepším případě ocitnout na kvetoucím seve-
roafrickém trhu s otroky, v horším případě skončit v moři při převozu (Crow-
ley 2009, 79–80) . Postavení a architektura vesnic a menších měst v pobřežních 
oblastech Itálie, Francie nebo Španělska dodnes odráží obavu ze smrtelného 
nebezpečí přicházejícího od moře .

Množství křesťanů, které v šestnáctém století zotročili ve Středomoří 
muslimové, vysoce převyšuje počet černých Afričanů, které ve  stejné době 
zakoupili Portugalci nebo Španělé v Guinejském zálivu pro práci na plantážích 
Nového světa . Byl zde ale jeden podstatný rozdíl, zatímco v subsaharské Afri-
ce šlo navzdory veškeré brutalitě a vysoké úmrtnosti otroků o pragmatický 
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obchod a získávání levné pracovní síly, ve Středomoří praktikovali muslimo-
vé cílenou genocidu, která měla zbavit křesťanské obyvatelstvo jeho vůdců 
a vůle k odporu, zlomit jeho morální sílu a připravit islamizaci celého regio-
nu . Jejich počínání připomínalo nacistické praktiky ve  východní Evropě 
a  bylo zlověstnou předzvěstí rasového totalitarismu . To, co bylo řečeno, 
v  žádném případě neznamená, že by se křesťanská strana neodhodlala 
k odvetě . Johanité sídlící na Maltě v čele s velmistrem Jeanem Parisotem de 
La Valetta, který v mládí bránil Rhodos, se stali postrachem muslimského 
světa . Muslimští otroci se prodávali na trzích v Livornu a Neapoli a tisíce jich 
sloužily na křesťanských galérách; jejich počet ale zaostával za množstvím 
křesťanských otroků držených v severní Africe a na Blízkém východě (Crow-
ley 2009, 81–83) .

Neúspěchy v severní Africe a Středomoří si Karel V . kompenzoval 
vítězstvím nad protestanty 24 . dubna 1547 v bitvě u Mühlbergu . K tomu, že 
se Karel V . mohl vypořádat se silnou šmalkadskou ligou, napomohlo uzavření 
příměří s  Francií 18 . září 1544 a  formální aliance s  papežem zpečetěná 
v červenci následujícího roku . Triumf u Mühlbergu učinil z Karla V . dočasně 
pánem Německa . Záměr spojit německá území s burgundskými a španělskými 
državami pod vládou syna Filipa (který byl od  roku 1542 spoluvladařem 
ve Španělsku) vyvolal odpor německých knížat . Karel V . rovněž čelil ambicím 
bratra Ferdinanda a  jeho syna Maxmiliána, kterému v  Německu dávali 
přednost před španělskou větví habsburského rodu . Francouzská diploma-
cie v součinnosti s Osmany podlamovala pozice Karla V . ve střední Evropě 
a Středomoří (Braudel 1995, 913–917) .

V roce 1547 uzavřeli Karel V . a Süleyman příměří (sultán byl nucen 
obrátit svoji pozornost k Persii) . Pro severoafrické piráty to znamenalo velmi 
málo . Muslimský korzár Turgut terorizoval pobřeží Itálie a  Španělska . 
Křesťanský obchod v západním Středomoří byl na pokraji zhroucení . Neú-
navný Andrea Doria, nyní osmdesátiletý, zablokoval Turguta u Džerby, ale 
lstivý pirát mu vyklouzl . Osmanská flotila se 15 . července 1551 přiblížila 
na dohled Neapole a o tři dny později se objevila u pobřeží Malty . Jejím cílem 
byl Tripolis, který v  roce 1510 dobyli Španělé, aby jej o  dvacet let později 
poskytli johanitům . Obránci se s Turky dohodli na předání pevnosti výměnou 
za svobodný průchod na Maltu . Turecký výpad předznamenal rozsáhlý kon-
flikt na  evropském kontinentu . Karel V . se obával, že by Turci ve  spojení 
s Francouzi mohli ohrozit Sicílii a povolal na Apeninský poloostrov císařské 
jednotky z Würtemburska . Následovalo německé povstání (Fürstenrevoluti-
on) . Ferdinand byl v kritický okamžik příliš zaměstnán osmanským tlakem 
v Uhrách (30 . července 1552 se Turci zmocnili Temešváru) . Karel V . musel 19 . 
dubna 1552 uprchnout před oddíly Mořice Saského z  Innsbrucku do  Ko-
rutan a 2 . srpna téhož roku přistoupit na pasovskou smlouvu, která zpečetila 
vítězství protestantského tábora . Zdá se, že Karla V . zachránila na poslední 
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chvíli v červnu 1552 půjčka čtyř set tisíců dukátů od Antona Fuggera (Brau-
del 1995, 919–926) . Francouzský král Jindřich II ., spojenec Mořice Saského, 
uskutečnil invazi do Lotrinska a Savojska . Po několika porážkách se v říjnu 
1556 Karel V . stáhl do  ústraní . Francii vyhlásila válku anglická královna 
Marie, manželka Filipa II . V bitvách u St . Quentinu a Gravellines byla fran-
couzská armáda pokořena a zoufalý stav financí obou zemí přiměl Španělsko 
a Francii uzavřít roku 1559 mír v Cateau-Cambrésis (Capponi 2006, 82−83) . 

Mezitím turecké loďstvo, které posílily francouzské galéry vedené 
Paulinem de la Gardem, porazilo 5 . srpna 1552 Doriovu flotilu mezi ostrovy 
Ponza a Terracina a ohrožovalo Neapol . Francouzi se v srpnu 1553 zmocnili 
s  tureckou pomocí janovské Korsiky . Koncem téhož roku se turecká flotila 
vrátila do Konstantinopole . Fernand Braudel položil otázku, zda spojenci, Os-
mané, německá protestantská knížata a Francouzi, v roce 1553 nepromeškali 
vhodnou příležitost ke  zničení habsburského domu . Možná ano, ale cenou 
za tento pochybný triumf by byla pravděpodobně islamizace Středomoří . Sul-
tán Süleyman, hlavní aktér této neformální zájmové aliance, měl v té době 
jiné starosti . Anthony Perkins, londýnský kupec pobývající roku 1553 v Alep-
pu, viděl osmanského vládce, jak v čele mohutné údajně třistatisícové armády 
táhne na Východ proti Peršanům (Braudel 1995, 924–928) . 

Úmrtí anglického krále Eduarda VI . 3 . července 1553 a Mořice Sas-
kého o osm dní později připravilo protestantský tábor o dva vůdce . Sňatek 
Marie I . Tudorovny s Filipem II . změnil geopolitickou mapu Západu . Španělsko 
získalo kontrolu nad severozápadní Evropou . Mír uzavřený v  Augsburgu 
roku 1555 zajistil Německu až do  konce století klid . Turecká expanze 
pokračovala . V roce 1554 provedl Salih Reis invazi do Maroka . Znamenalo to, 
že byl ohrožen i obchod Španělska se zámořím, Novým světem a jihovýchod-
ní Asií . Mohutná osmanská flotila pronikla pravděpodobně na francouzskou 
žádost roku 1558 do západního Středomoří (Braudel 1995, 933–945) . V  létě 
1558 utrpěli Španělé další porážku v severní Africe . Karel V ., který o dva roky 
dříve abdikoval ve prospěch syna Filipa II ., se nacházel na smrtelném loži . 
Nikdo se mu neodvážil zprávu sdělit (Crowley 2009, 87–88) .

Smlouva v Cateau-Cambrésis uzavřená v roce 1559 mezi Filipem II . 
a francouzským králem Jindřichem II . ukončila francouzsko-španělské vál-
ky o Itálii a potvrdila postavení Španělska jako nejsilnější západní mocnosti . 
Přišel čas obnovy křesťanské hegemonie ve Středomoří . Po mnoha letech se 
zdálo, že Západ je natolik politicky konsolidován, že se může pokusit otřást 
zdánlivě neporazitelnou osmanskou mocí . Filip II . zvažoval křesťanskou 
protiofenzívu bezprostředně po uzavření mírové smlouvy v Cateau-Cambré-
sis . Bylo třeba se vypořádat se severoafrickými korzáry, spojenci Osmanské 
říše, zejména vládcem Tripolisu Dragutem . Zároveň Filip II . naléhal na Fer-
dinanda, aby neustupoval tureckým aspiracím ve  střední Evropě . Vévoda 
Medina Celi, sicilský vicekrál, a  Jean Parisot de La Valetta, velmistr Řádu 
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maltézských rytířů (jak si nyní johanité říkali), se zasazovali o výpad proti 
Tripolisu, který johanité nedávno vyklidili . V Syrakusách se shromáždila flo-
tila čtyřiceti sedmi galér, čtyř galeas, tří galeon a třiceti šesti doprovodných 
lodí, na  jejichž palubách se nacházelo mezi deseti až dvanácti tisíci muži . 
Vzhledem k tomu, že veterán Andrea Doria byl ve svých třiadevadesáti letech 
shledán na vedení expedice trochu starý, byl do čela výpravy postaven jeho 
jednadvacetiletý synovec Gianandrea Doria . Lodě opustily sicilský přístav 1 . 
prosince 1559 . 

Nevhodná roční doba a  počasí způsobily, že se loďstvo zdrželo 
do 10 . února 1560 na Maltě; dva tisíce mužů podlehlo epidemii . Dragut tak 
získal dostatek času, aby požádal v Konstantinopoli o pomoc . Začátkem dub-
na 1560 se křesťané zmocnili Džerby . Medina Celi dohlédl na to, aby míst-
nímu muslimskému obyvatelstvu, které nyní pokládal za  poddané 
španělského krále, nebyl zkřiven vlas na hlavě (Braudel 1995, 973–978) . Os-
manské loďstvo vedené Piyale Pašou urazilo trasu mezi Konstantinopolí 
a Džerbou za rekordních dvacet dní . Gianandrea Doria byl jeho příjezdem 
zaskočen a  nevydal příkaz k  vytvoření bojové sestavy . V  bitvě svedené 12 . 
května 1560 utrpěla flotila Filipa II . jednu z nejtěžších porážek křesťanských 
sil ve  Středomoří (Mackenney 2001, 280) . Gianandrea Doria jen zázrakem 
unikl do Neapole . Tisíce vojáků, kteří se v Džerbě vylodili, ponechal španělský 
panovník svému osudu; kapitulovaly 31 . července 1560 . Křesťanská protio-
fenzíva v centrálním Středomoří skončila jednoznačným triumfem islámu 
(Braudel 1995, 985; Tauer 2006, 264; Capponi 2006, 87−88) .

Když se Piyale Paša 1 . října 1560 vrátil do  Istanbulu, nikdo 
z  nadšených diváků pozorujících vítězné muslimské loďstvo a  zajaté 
křesťanské velitele bezpochyby netušil, že šlo o poslední velký úspěch Os-
manské říše ve Středomoří . Španělsko procitlo a jako by si uvědomilo svoji 
odpovědnost za křesťanský svět, jehož osud (v té podobě, jak ho známe) visel 
na vlásku . Islámské Středomoří by pravděpodobně znamenalo pozvolný zá-
nik katolicismu, jehož kreolizované pozůstatky by se možná zachovaly 
v zámořských osadách . Papež by sídlil v Římě pod sultánovou blahosklonnou 
ochranou obdobně jako patriarcha v Konstantinopoli . Jižní a střední Evropa 
by nikdy nepoznaly rozmach baroka . Pokud by se Německo před islámskou 
expanzí zachránilo, západní křesťanská civilizace by získala výrazně nor-
dický ráz již v raném novověku . Na Východě by se mezitím připravovalo Rus-
ko k budoucímu mocenskému vzestupu . 

Z  nepochopitelných důvodů, které nelze zcela vysvětlit náročným 
perským tažením, Osmané v nejbližších čtyřech letech nevyužili křesťanského 
oslabení a  neuskutečnili proti Západu žádnou námořní ofenzívu . Filip II . 
horečně stavěl nové loďstvo . Námořní síla Španělska výrazně vzrostla . Velení 
středomořské flotily svěřil Filip II . Donu Garcíovi de Toledo, který měl v  bu-
doucnosti odpovídat za devadesát až sto dvě válečné galéry (Braudel 1995, 1011) . 
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Don García de Toledo zaútočil na pobřeží severní Afriky a zmocnil se pevnosti 
Peñon de Velez . Bylo to malý, ale povzbuzující úspěch (Crowley 2009, 98) .

Osmanům k definitivnímu vítězství ve Středomoří zbývalo zmoc-
nit se Malty a obě strany to dobře věděly . Jean Parisot de la Valetta byl v roce 
1557 zvolen velmistrem řádu johanitů . Johanité potápěli muslimské lodě 
po celém Středomoří (a občas si je „spletli“ s benátskými či francouzskými) . 
Proslulý Romages se po krvavém boji v létě 1564 zmocnil ohromné osmanské 
galeony Sultana, zajal guvernéry Káhiry a Alexandrie a sto sedmiletou býva-
lou chůvu sultánovy sestry, která se vracela z  poutě do  Mekky . Takovou 
urážku nesměl „pán světa“, kterému táhlo na sedmdesátku, nechat bez pot-
restání . O expedici proti Maltě rozhodl Süleyman 6 . října 1564 . Na budování 
invazních sil věnovala osmanská vláda třicet procent veškerých příjmů 
(Crowley 2009, 98–103) . Velitelem byl jmenován Mustafa Paša, veterán tažení 
na Balkáně a v Persii, jeho pobočníkem se stal Piyale Paša . Flotila vyplula 
z Istanbulu 30 . března 1565 a 18 . května 1565 dorazila k břehům Malty . 

Obránci Malty Jeanu Parisotu de la Valetta bylo sedmdesát let . 
Celý život zasvětil boji proti islámu . Podléhalo mu šest tisíc řádových rytířů, 
z nichž většina byla rozptýlena po celé Evropě (Crowley 2009, 108–109) . Vel-
mistr se usilovně snažil získat další vojáky; nakonec tři maltské pevnosti, 
St . Elmo, Sengleu a Birgu, střežící hlavní maltský přístav, hájilo dva a půl 
tisíce mužů (Mackenney 2001, 280–281), celkový počet křesťanských 
bojovníků na Maltě se pohyboval mezi šesti až osmi tisíci . V říjnu 1564 jme-
noval Filip II . admirála Dona Garcíu de Toledo sicilským místokrálem . 
K dispozici měl v červnu 1565 pouhých pětadvacet galér proti sto šedesáti 
pěti osmanským . Pečlivě si prohlédl opevnění Malty a připravil plán obrany 
(Crowley 2009, 109–111) .

Tři tisíce osmanských ozbrojenců se v noci z 18 . na 19 . května 1565 
vylodily v zátoce Marsa Scirocco; následující den to bylo dalších dvacet tisíc, 
nacházeli se mezi nimi etničtí Turci, Egypťané, Balkánci, renegáti z Řecka, 
Itálie či Španělska (Capponi 2006, 44) . Křesťané kladli hrdinný odpor, ale 
byli postupně zatlačováni velkou přesilou směrem k  hlavnímu přístavu . 
Po několika neúspěšných útocích se osmanští velitelé rozhodli zaměřit na do-
bytí pevnosti St . Elmo, v níž viděli nejslabší místo obrany johanitů a zároveň 
klíč k dobytí Malty . Přesně v to Jean Parisot de la Valetta doufal; pokud bu-
dou Turci vázáni před St . Elmem, získá čas k dokončení opevnění Sengley 
a Birgy, a možná, že ze Sicílie dorazí s pomocí Don García de Toledo . Byla to 
velmi slabá naděje, protože na Sicílii se nalézalo pouhých pět tisíc vojáků 
a  Osmané měli drtivou převahu . Několikatýdenní bitva o  St . Elmo 
pravděpodobně nejvíce ze všech střetů šestnáctého století připomínala Ver-
dun či Stalingrad . Po urputných bojích se 23 . června turečtí útočníci zmoc-
nili pevnosti; téměř všichni obránci padli; hrstka zajatců byla krutě umučena . 
Jean Parisot de la Valetta dal jako odvetu pozabíjet turecké zajatce a jejich 
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hlavami ostřelovat osmanské ležení . Boj o Maltu se změnil ve vyhlazovací 
válku, která se propadala časem do hlubin primordiální brutality .

Následovaly zběsilé turecké útoky na zbývající dvě bašty, které byly 
odráženy soustředěnou palbou z  děl a  arkebuz . Turci se zakopali a  začali 
utahovat smyčku . Jean Parisot de la Valetta trestal smrtí jakýkoliv verbální 
projev defétismu či ochoty vyjednávat . Na  rozdíl od  Rhodu před čtyřiceti 
lety, Malta nesměla být za žádných okolností či podmínek předána nepříteli . 
Poprvé za mnoho let konfliktu mezi Západem a Osmanskou říší začali někteří 
křesťanští renegáti opouštět islám a vracet se do křesťanských řad . Jejich in-
formace osmanský expediční sbor poškozovaly . 3 . července 1565 přivezly 
čtyři Toledovy galéry ze Sicílie oddíl osmi set vojáků; byla to slabá pomoc, ale 
výrazně pozdvihla morálku (Crowley 2009, 152–153) . Křesťanská Evropa sle-
dovala události na  Maltě se zatajeným dechem . Pouze Benátky, de facto 
sultánův spojenec, se tvářily nezúčastněně . Protestantská Anglie pořádala 
modlitby za katolické bojovníky ve Středomoří . Apeninským poloostrovem 
putovali na  jih dobrovolníci . Filip II . váhal . Pamatoval si předchozí kata-
strofy, které utrpěly křesťanské flotily u severoafrických břehů . Přesvědčení, 
že Osmané jsou na moři neporazitelní, jej paralyzovalo . Samotní Turci byli 
znepokojeni neuvěřitelně odhodlaným odporem Malty a  rozrůstající se 
křesťanskou armádou na Sicílii . 

Frontální turecký útok na  Sengleu a  Birgu zahájený za  úsvitu 
7 . srpna málem přinesl osmanské straně vítězství . Turci dobyli hradby Birgy 
a vztyčili na nich vlajku . Nakonec byli nuceni ustoupit . Jean Parisot de la 
Valetta se osobně zapojil do bitvy a utrpěl zranění . Neočekávaný výpad asi 
stovky jezdců proti osmanskému ležení vnesl do  řad obléhajících paniku 
(Braudel 1995, 1017) . To byl pravděpodobně rozhodující okamžik . Morální 
síla turecké armády byla zlomena . Zákopová válka v  průběhu srpna 
pokračovala . Obě strany strádaly prudkými dešti; Turci trpící značnými 
ztrátami a nemocemi dezertovali a stahovali děla . Dlouho očekávaná flotila 
sicilského místokrále s jedenácti tisíci muži na palubě přistála u břehů Mal-
ty 7 . září . Mustafa Paša se pokusil svést řádnou pozemní bitvu, ale střet se 
zkušenými veterány z Itálie skončil masakrem vyčerpaných Osmanů . Během 
následujících dnů se tisíce Turků snažily nalodit na stovky lodí, které chao-
ticky prchaly pryč z Malty (Mackenney 2001, 281–282) . Cena za vítězství byla 
vysoká . Giacomo Bosio odhadl, že z  osmi tisíc obránců ostrova jich v  září 
1565 pouze šest set bylo schopno nosit zbraň; z pěti set řádových rytířů pad-
la polovina (Crowley 2009, 193) . Zpráva o osmanské porážce vyvolala bouři 
nadšení v Římě, Neapoli a Madridu (menší entuziasmus v Paříži a Benátkách) 
a  zděšení (a  pouliční protikřesťanské nepokoje) v  Konstantinopoli . Malta 
byla osmanskou variantou bitvy u Poitiers nebo v Teutoburském lese . Západ-
ní Středomoří odmítlo muslimskou civilizaci a Španělsko potvrdilo posta-
vení hegemona křesťanského světa . 
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Následujícího roku zahájil zklamaný sultán Süleyman ve  dvaa-
sedmdesáti letech třinácté tažení proti císaři Maxmiliánovi, během kterého 
oblehl uherskou pevnost Szigeth (Szigetvar) . Dva tisíce tři sta ozbrojenců 
v čele s hrabětem Mikulášem Zrinským od 5 . srpna do 8 . září 1566 odolávalo 
drtivé přesile stotisícové osmanské armády . Když si hrabě Zrinský uvědomil, 
že jeho pozice je neudržitelná, umístil ve skladišti střelného prachu časové 
zapalovače a  podnikl poslední výpad proti tureckým pozicím . Všichni 
křesťanští obránci zahynuli; následný výbuch vzal život stovkám janičářů 
a dalších osmanských vojáků . Také sultán Süleyman v této chvíli už dva dny 
nežil, protože vývoj na bojišti mu údajně přivodil smrtelný záchvat mrtvice 
(podle jiné verze zemřel na úplavici) . Tak zesnul muž, který málem zničil 
západní civilizaci . Polozapomenutý hrabě Mikuláš Zrinský náležel bezpo-
chyby k nejefektivnějším vojákům v dějinách válečnictví (Tauer 2006, 263; 
Braudel 1995, 1037; Dupuy a Dupuy 1996, 525; Mackenney 2001, 282–283) .

Pokud Filip II . vstoupil do dějin jako vládce, který udržel v Americe 
moc nad indiány, zachránil křesťanské Středomoří před muslimy a prohrál 
v  severním Nizozemí s  protestanty, pak papež Pius V ., původním jménem 
Michele Ghisleri, proslul jako duchovní vůdce, který definitivně zlomil 
mýtus o neporazitelnosti Istanbulu (Capponi 2006, 103−104) . Zatímco jeho 
předchůdce Pius IV . pocházel ze zámožné rodiny a svou povahou, zájmy a to-
lerantností náležel do  doby doznívající renesance, osobnost Pia V ., jenž se 
narodil v chudých poměrech (podle legendy byl v dětství pasáčkem), vytvaro-
vala protireformace (mnozí ho pro jeho prostotu a nesmiřitelnost nazývali 
„starozákonním papežem“) . Narodil se v roce 1504, ve čtrnácti letech vstou-
pil do  dominikánského kláštera ve  Vogheře, kde získal kvalitní vzdělání 
(Braudel 1995, 1027–1028) . Na kněze byl vysvěcen v roce 1528 a vedl život chu-
dého a skromného dominikána, vyučujícího teologii a filosofii . Pavel IV . jej 
roku 1556 jmenoval biskupem v Sutri a Nepi . Michele Ghisleri působil jako 
inkvizitor v Miláně a Lombardii a v roce 1557 se stal kardinálem . Papežem 
byl zvolen roku 1566 . Pius V . byl stoupencem jednotného postupu katolické-
ho světa proti nevěřícím (Turkům) a  heretikům (protestantům) . Jedním 
z jeho prvních gest byla exkomunikace anglické královny Alžběty (Crowley 
2009, 202) . Vrcholem politiky Pia V . měla být nová křížová výprava .

Ve Středomoří panoval ve druhé polovině šedesátých let šestnáctého 
století relativní klid . Osmané v roce 1566 okupovali Chios náležející Janovu; 
místnímu řeckému, arménskému a židovskému obyvatelstvu byly radikálně 
sníženy daně a integrace ostrova do ekonomického systému osmanské říše 
přinesla nebývalou prosperitu . Místní rolníci, kteří za  janovské nadvlády 
odváděli padesátiprocentní daň, nyní platili přibližně osm procent (Capponi 
2006, 91−96; Goffman 2004, 153) . 

Španělé byli zaměstnáni v  Nizozemí, kam musel Filip II . poslat 
nejlepší oddíly, a  Osmané měli hodně práce v  Persii a  při potlačování vz-
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purných arabských kmenů . Turecká vláda uvažovala o prokopání průplavu 
mezi Donem a  Volhou, což by umožnilo osmanskému loďstvu proniknout 
z Černého do Kaspického moře a vpadnout Peršanům do boku (Braudel 1995, 
1058) . Tím se Osmané dostali do války s Rusy, které se navzdory spojenectví 
s  krymskými Tatary nepodařilo porazit . Velkovezír Sokollu Mehmed Paša 
připravoval vybudování suezského průplavu, ale ani tento záměr se 
neuskutečnil (Crowley 2009, 206) . Na rozdíl od jejich západních protivníků 
nebylo Osmanům souzeno, aby se odpoutali od provincionalismu Středomoří . 
Osmanská říše čelila hospodářským potížím, způsobeným opakovaně 
špatnou úrodou (Braudel 1995, 1046–1047) . V letech 1566 až 1567 lidé v Egyptě 
a Sýrii umírali hlady a v Istanbulu byl pociťován vážný nedostatek chleba .

Od  poloviny šedesátých let šestnáctého století, kdy byli Turci 
odraženi na  Maltě, znepokojovaly křesťanské státy západního Středomoří 
zprávy o přípravě nové osmanské námořní ofenzívy (Kamen 2003, 183) . Filip 
II . měl roku 1567 k dispozici sto galér, což na osmanskou flotilu stále nestačilo . 
V předchozím roce se plavilo po Jaderském moři sto třicet tureckých galér . 
Španělské galeony přivážely ve stále větším množství americké stříbro, které 
umožňovalo Filipu II . zvyšovat válečné výdaje (Crowley 2009, 204–206) . 
Muslimští korzáři nicméně neztráceli sebevědomí . Alžírský bej Uludž Alí 
vyhnal v roce 1569 Španěly z Tunisu, který dobyl Karel V . (Dupuy a Dupuy 
1996, 525) . Filip II . se stále hlouběji zaplétal do nizozemské krize a jeho diplo-
matické vztahy s Francií se po masakru francouzských kolonistů na Floridě 
v roce 1564 prudce zhoršily . 

O vánočních svátcích 1568 vypuklo v Granadě rozsáhlé povstání 
morisků (Capponi 2006, 114−118) .432 Údajně šlo o  nejkrvavější konflikt 
na evropské půdě v celém šestnáctém století (Kamen 2003, 182) . Španělé neby-
li připraveni vést po téměř osmdesáti letech válku na vlastní půdě a události 
je zaskočily . Velitelem sil potlačujících muslimskou revoltu, které se účastnilo 
až sto tisíc osob, byl jmenován Don Juan d’Austria . Situace se stávala kritick-
ou, protože destabilizace Španělska by znamenala katastrofu pro obranu 
západního Středomoří před Osmany . 26 . října 1569 apoštolský nuncius varo-
val, že pokud se vzpoura rozšíří přes zimu do dalších oblastí, padne do mus-
limských rukou celý Pyrenejský poloostrov (Braudel 1995, 1065) . Objevily se 
pověsti, že povstání vyvolalo samo Turecko . Vyslanec španělských morisků 
byl přijat v Alžíru a Istanbulu, kde vláda diskutovala o možnosti vojenské in-
tervence ve Španělsku, o kterou ji povstalci požádali . Francie byla vyzvána 
k zapůjčení přístavu v Toulonu pro potřeby tureckého loďstva (Braudel 1995, 
791, 1062–1074) . Odhaduje se, že do občanské války ve Španělsku se aktivně 

432)  Filip II . zakázal výnosem z 1 . ledna 1567 používání arabštiny, nošení hidžábu a veřejné 

lázně (Crowley 2009, 209) . 
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zapojily minimálně čtyři tisíce tureckých a  berberských „interbrigadistů“ 
(Kamen 2003, 181–182) . Z Alžíru proudily moriskům zásilky tisíců arkebuz; 
rebely údajně podporovali rovněž Angličané . Revoltu morisků se podařilo 
zdolat až po krvavých gerilových bojích koncem roku 1570 . 

Nebyl to v závěru šedesátých let šestnáctého století jediný pokus 
o  destabilizaci křesťanské části Středomoří . Když 13 . září 1569 vyhořel 
benátský Arzenál, rozšířilo se podezření, že šlo o dílo agentů Juana Mingue-
ze, židovského finančníka působícího v Konstantinopoli, kterému nový sul-
tán Selim II . údajně přislíbil Kypr . Benátky se ocitly v obtížné situaci . Několik 
desetiletí pěstovaly vůči Osmanské říši politiku appeasementu, a to bez ohle-
du na  ostatní křesťanské země ve  Středomoří . Získaly tím třicet let míru 
a ochránily si obchodní zájmy, ale ocitly se zároveň v diplomatické izolaci . 
Državy na  Kypru a  Krétě by v  případě potřeby byly Benátky nuceny hájit 
samy . Když Filip II . postavil do čela španělského válečného námořnictva nev-
lastního bratra Dona Juana d’Austria, Benátky novému admirálovi 
poblahopřály, ale neopomněly o všem neprodleně informovat Osmany (Brau-
del 1995, 1060–1065) . Turci se od počátku roku 1570 snažili Benátky donutit, 
aby jim postoupily Kypr . Benátská námořní síla se nyní nemohla s osmansk-
ou vůbec srovnávat . Senát 28 . března 1570 turecký požadavek odmítl 195 hla-
sy z 200 (Braudel 1995, 1079; Crowley 2009, 215) . To znamenalo válku . 

Skutečnost, že Kypr v  roce 1570 zůstával křesťanským územím, 
představovalo určitý anachronismus . Ostrov se po tři staletí nacházel pod mus-
limskou nadvládou; poté přišli křižáci, kteří vystavěli gotické katedrály a Nikó-
sii a Famagustu proměnili v rušná mezinárodní obchodní střediska . Famagu-
sta dokonce platila za nejbohatší město světa . Na druhé straně krutý benátský 
přístup k  místnímu rolnickému obyvatelstvu způsoboval, že mnozí (možná 
většina) očekávali sultána jako osvoboditele (Crowley 2009, 212–213) . Dobytí 
Kypru mělo pro Osmany představovat snadnou záležitost; Benátky nebyly rele-
vantní vojenskou silou; Filip II . byl stále zaměstnán událostmi v  Granadě 
a postrádal potřebné loďstvo; francouzský král Karel IX . byl neutralizován tu-
reckým mírovým návrhem . Tehdy se do  vývoje událostí vložil Pius V ., který 
na Filipa II . naléhal, aby Benátky podpořil (Braudel 1995, 1080) . Rodila se idea 
Svaté ligy, s níž Filip II . vyslovil opatrný souhlas . Spojené loďstvo, jehož španělské 
části velel Gianandrea Doria, papežské Marcantonio Colonna a benátské Gerola-
mo Zane, vyplulo pozdě a  jeho velitelé sledovali značně odlišné cíle (Crowley 
2009, 218–219) . Sultán Selim vyslal na Kypr flotilu osmdesáti galér pod velením 
Piyale Paši . Přibližně šedesátitisícová až osmdesátitisícová armáda tvořená jíz-
dou a janičáry a vedená Lalou Mustafou postupovala přes Anatolii do maloasijs-
kého přístavu Finike, odkud se měla přepravit na Kypr .

Většina Turků se do 20 . července 1570 vylodila na Kypru (Capponi 
2006, 136−138) . Benátčané nemilosrdně srovnali se zemí v  Nikósii desítky 
budov, kostelů a paláců a vytvořili vynikající hvězdicovité opevnění . Ve městě 
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se nacházely zásoby na dva roky . Chyběli obránci; z potřebných dvaceti tisíc 
jich bylo přítomno pouhých dvanáct tisíc, navíc špatně vyzbrojených 
(ve městě žilo padesát šest tisíc obyvatel, to znamená, že náleželo k největším 
městům v Evropě) . Schopnosti guvernéra Nicola Dandola podle všeobecného 
mínění nepostačovaly ke  splnění náročného úkolu . Potvrdily se obavy, že 
místní rolníci přivítají muslimy, kteří je osvobodí od  benátské nadvlády . 
Během katastrofálního výpadu uskutečněného 15 . srpna 1570 zahynula 
většina profesionálních benátských vojáků . Vůdci impozantní křesťanské 
flotily, která se 30 . srpna shromáždila u břehů Kréty, se dlouho nedokázali 
shodnout na dalším postupu . Disponovali přitom dvěma sty pěti galérami 
proti sto třiceti osmanským . Ke znepokojení Osmanů se křesťanské loďstvo 
v září 1570 přesunulo ke Rhodu . Turci oprávněně usoudili, že tím se odhod-
lání protivníka vyčerpalo, a 9 . září udeřili na Nikósii plnou silou . Obrana 
po dvou hodinách zkolabovala, Nicolo Dandolo (obviňován svými spolubo-
jovníky ze zrady) padl a město bylo dobyto (Capponi 2006, 143) . Křesťanská 
flotila se vrátila zpátky na západ a Turci měli volné ruce k útoku na přístav 
Famagustu (Crowley 2009, 222–227) .

V  Benátkách vyvolal pád Nikósie silnou vlnu kritiky . Gerolamo 
Zane zemřel v žaláři . Pius V . byl silně rozčarován a vinil z neúspěchu Doriu, 
který údajně neposkytl Benátčanům dostatečnou podporu . Famagusta byla 
nejen velmi dobře opevněna, ale na rozdíl od Nikósie měla i kompetentní ve-
dení v  osobě guvernéra Marka Antonia Bragadina a  charizmatického vo-
jenského velitele Astorra Bagliona . Osmany zaskočil odvážný čin Marka 
Queriniho, který 16 . ledna 1571 vyplul s menší flotilou z Kréty a způsobil 
Osmanům u  kyperského pobřeží citelné ztráty (Capponi 2006, 158−159) . 
Překvapení Osmanů využili Bragandin a  Baglione ke  zničujícímu výpadu 
proti tureckým pozicím . Querini navíc zajal loď muslimských poutníků 
do Mekky, kteří se nalézali pod osobní sultánovou ochranou . Sultán Selim, 
který se chtěl dobytím Kypru vyrovnat svému předchůdci, byl nanejvýš 
rozhořčen a  nechal popravit správce Chiu (o  kterém usoudil, že je za  vše 
„odpovědný“) . Piyale Pašu nahradil v  čele osmanského válečného loďstva 
pátým vezírem Monizindadem Alím Pašou, synem prostého muezzina, který 
se vypracoval na přední místo v istanbulské vládě a jenž byl mezi národnostně 
pestrou osmanskou generalitou jedním z mála skutečných etnických Turků 
(Crowley 2009, 228–234) .

V dubnu 1571 měl osmanský vojevůdce Lala Mustafa na Kypru k dis-
pozici sto tisíc mužů, zatímco opevnění Famagusty hájily čtyři tisíce Benátčanů 
a stejný počet Řeků . Bragadin nařídil, aby pět tisíc starců, žen a dětí, pro které 
nebylo ve městě dostatek zásob, přístav opustilo . Gaius Iulius Caesar nechal 
za podobné situace u Alesie v roce 52 před Kristem civilní obyvatelstvo zemřít 
hladem . Lala Mustafa učinil vstřícné gesto vůči místním Řekům a umožnil 
jim vrátit se do svých vesnic . Ve srovnání s Maltou spočívala zásadní nevýhoda 
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Famagusty v tom, že písčité podloží se výborně hodilo pro budování zákopů 
a podminování hradeb . Obránci podnikali četné výpady a kladli obdivuhod-
ný odpor, ale bylo zřejmé, že bez pomoci zvenčí je osud města zpečetěn . Os-
manské vojsko údajně ztratilo šedesát až osmdesát tisíc mužů . 

Na přelomu července a srpna, kdy obráncům téměř došel střelný 
prach, souhlasil Bragadin s přijetím Mustafových podmínek kapitulace, kte-
ré zajišťovaly Benátčanům svobodný a důstojný odchod (Capponi 2006, 231; 
Crowley 2009, 237–247) . Obránci, kteří předali Famagustu Turkům, se začali 
5 . srpna 1571 bez překážek naloďovat . Marcantonio Bragadin měl společně 
s Astorrem Baglionem a přibližně třemi sty muži vykonat formální akt odevz-
dání klíčů Lalu Mustafovi . Stalo se něco neočekávaného . Mustafu možná 
pobouřila Bragadinova arogance nebo Benátčan netušil, jaký osud potkal 
zajaté muslimské poutníky, turecký vojevůdce náhle prohlásil, že Bragadin 
nedodržel dohodu . Astorre Baglione a ostatní benátští velitelé byli na místě 
povražděni . Bragadinovi uřízli uši a nos; ponechali ho naživu až do 17 . srpna, 
kdy jej posměšně vodili kolem městských hradeb . Když odmítl konverzi k is-
lámu, stáhli mu na náměstí zaživa kůži z těla (Capponi 2006, 234−235; Mak-
kenney 2001, 283) . Tato nepochopitelná krutost znechutila i mnohé musli-
my a křesťanské spojence psychologicky semknula více než jakýkoliv jiný akt 
(Capponi 2006, 236) .

Dohoda o vytvoření Svaté ligy, spolku Španělska, Benátek a papeže 
Pia V ., byla podepsána 20 . května 1571 a  o  pět dní později slavnostně 
vyhlášena v basilice svatého Petra v Římě (Capponi 2006, 170; Braudel 1995, 
1091) . Šlo o  velký diplomatický úspěch Pia V ., který obnovil jednotu 
křesťanstva připomínající doby křížových výprav . Účelem „věčné“ aliance 
měla být válka s Osmanskou říší a jejími vazalskými státy v Alžíru, Tunisu 
a  Tripolisu, znovudobytí Svaté země, především však záchrana Kypru . 
Španělsko hradilo polovinu nákladů, Benátky třetinu a papežský stát šestinu . 
Mnozí projevovali vůči cílům a  trvání skepsi (Nic z  toho nebude, prohlásil 
během jednání francouzský kardinál Rambouillet), ale Pius V . byl hrdý, že 
uspěl tam, kde jeho patnáct předchůdců selhalo (Crowley 2009, 235–236) .

Zatímco se v  Římě vyjednávalo o  Svaté lize, osmanské vedení 
připravovalo kombinovanou námořní a pozemní operaci, jejímž cílem mělo 
být obsazení Benátek a pravděpodobně i Říma . Turecké loďstvo prakticky ov-
ládlo Jaderské moře, okupovalo Korfu a objevilo se na dohled od Benátek . 
Mobilizace spojeneckých sil byla proto nanejvýš žádoucí a naléhavá . Velite-
lem benátského loďstva se stal pětasedmdesátiletý, ale energický Sebastiano 
Venier; papež si vybral Marka Antonia Colonnu . Vzhledem k tomu, že Pius V . 
měl zásadní námitky proti jmenování původně uvažovaného Dorii, svěřil Fi-
lip II . velení dvaadvacetiletému levobočkovi Karla V . Donu Juanu d’Austria, 
který přijal pověření vůdce Svaté ligy z rukou papeže 14 . srpna 1571 (Crowley 
2009, 240–241) .
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Námořní síly Svaté ligy se v srpnu 1571 shromáždily v Messině . 
Tvořilo je sto šest benátských galér, čtrnáct španělských galér, které vedl 
Álvaro de Bazán, dvanáct papežských galér, třináct galér z Neapole, deset ze 
Sicílie, jedenáct z Janova (v  jejich čele stál Gianandrea Doria) a po  třech 
galérách ze Savojska a Malty . Šest obrovských benátských galeas bylo vyba-
veno padesáti těžkými děly a  každá z  nich se palebnou silou vyrovnala 
dvanácti osmanským galérám (Hanson 2001, 233–234) . Šlo tedy především 
o  italské lodě s  významným zastoupením španělského mužstva (Kamen 
2003, 183–184) . Významným rádcem Dona Juana d’Austria byl veterán Don 
Garcia de Toledo . Bratr Filipa II . potřeboval oporu, protože za posledních 
padesát let křesťané v žádné velké námořní bitvě nad Osmany nezvítězili . 
Jsou Turci neporazitelní? Všechny dosavadní boje s muslimy na moři měly 
jedno společného: Nedošlo během nich k  frontálnímu střetu . Nyní tomu 
mělo být jinak . 

Křesťanská flotila zamířila 16 . září 1571 na Korfu, kde 27 . září za-
kotvila . Turci se mezitím po úspěšné kampani v Jaderském moři stáhli na jih 
do dobře střeženého Lepantského zálivu a vyhodnocovali situaci . Muslimský 
pirát italského původu Kara Hodža pronikl tajně do messinského přístavu, 
ukořistil Juanův bitevní plán a spočítal křesťanské lodě . K dokonalosti tomu-
to činu chybělo jediné: Kara Hadža se při součtu spletl; dospěl k  číslu sto 
čtyřicet, zatímco Don Juan d’Austria velel dvěma stům osmi galérám (Cappo-
ni 2006, 242−243; Crowley 2009, 257) . Křesťané se dopustili obdobné chyby 
a domnívali se, že Ali Paša má k dispozici sto šedesát galér; ve skutečnosti 
jich bylo tři sta . Filip II . nařizoval v dopise Donu Juanovi, aby odložil kampaň 
na  jaro; Pius V . naopak naléhal na  rychlý útok . V  Istanbulu si byli jisti 
vítězstvím a doporučovali Ali Pašovi, aby zahájil ofenzívu . Mezitím dospěly 
spory mezi veliteli loďstva Svaté ligy do takového stádia, že hrozil rozklad 
armády . Začátkem října nařídil Don Juan d’Austria zaujetí bitevní formace 
a vyplul k Lepantu . Veškerou opatrnost na křesťanské straně převážily hlasy 
Benátčanů, kteří byli připraveni bojovat sami (Braudel 1995, 1011) . 

Don García de Toledo později vyčetl Donu Juanovi D’Austria 
lehkovážnost, protože sázkou na  rozhodující střet ohrozil – v  případě 
neúspěchu – Itálii a celé křesťanské Středomoří (Braudel 1995,1101) . Mezi vo-
jáky se 4 . října 1571 rozšířila zpráva o Bragadinově osudu (Capponi 2006, 
246) . Vydala za všechny plamenné výzvy k boji . Zatímco se křesťanské lodě 
blížily, osmanská válečná plavidla opouštěla bezpečí lepantského přístavu 
a vyrážela na širé moře (Crowley 2009, 263) .

Obě loďstva se přiblížila na dohled za úsvitu v neděli 7 . října a ad-
mirálové zjistili, do  jaké míry hrubě podcenili velikost svého protivníka . 
Nedaleko od  Lepanta došlo ke  srážce flotil, které neměly v  dosavadních 
dějinách Středomoří obdoby . Málokdy v historii vyvinuly dvě antagonistické 
civilizace takové úsilí při mobilizaci všech zdrojů pro jedinou vzájemnou 
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konfrontaci . Prakticky veškeré taktizování a manévrování šlo tentokrát stra-
nou, u Lepanta se odehrál čelní střet dvou civilizačních vůlí a energií, dvou 
historických, náboženských a geografických totalit, které devatenácté století 
označovalo za  rasu . Bojovalo sto osmdesát tisíc mužů na  téměř šesti stech 
galérách, což představovalo sedmdesát procent tohoto typu lodí vyskytu-
jících se ve Středomoří . Vzhledem k tomu, že množství muslimů pocházelo 
z křesťanských zemí, lze hovořit o specifické občanské válce . Mnozí osmanští 
velitelé byli z Bosny, Albánie či dalších oblastí jihovýchodní Evropy; nikdy 
v  dějinách s  výjimkou římských dob nehráli příslušníci těchto etnik 
ve  světových dějinách tak významnou úlohu . Pokud si odmyslíme 
náboženskou příslušnost, pak se u  Lepanta utkala jihovýchodní Evropa 
s  Evropou jihozápadní, pozůstatky Říše západořímské s  muslimským 
dědicem východořímského impéria . 

Vyšší počet osmanských plavidel a ozbrojenců vyrovnávala (rela-
tivní) západní technologická převaha a větší palebná síla tisíce osmi set pat-
nácti křesťanských děl proti sedmi stům padesáti osmanským (Capponi 
2006, 179−205; Hanson 2001, 247) . Někteří západní historikové s despektem 
zmiňují skutečnost, že muslimové byli do  značné míry vyzbrojeni luky; 
nicméně než stačili arkebuzírové na  křesťanských lodích jednou nabít, 
dokázali muslimové ze svých luků vystřelit třicetkrát .

Jeden z osmanských admirálů, Pertev Paša, naléhal na Alího Pašu, 
aby se stáhl pod ochranu pobřežních děl, což velitel rozhodně odmítl . Don 
Juan d’Austria svolal na velitelské galéře Real poradu a opatrně se zeptal jo-
hanity Romagese, co by si myslel o  taktickém ústupu . Rytíř, který proslul 
jako postrach muslimského Středomoří, ukázal na ohromnou křesťanskou 
flotilu a prohlásil, že pokud by otec Dona Juana, císař Karel V ., měl takové 
loďstvo, nepřestal by, dokud by se nestal imperátorem v  Konstantinopoli . 
Výborně, bojujme tedy, odpověděl Don Juan d’Austria (Crowley 2009, 265) .

Don Juan d’Austria rozdělil svoji flotilu na čtyři části; střed, kte-
rému velel sám z paluby Realu (za pomoci Sebastiana Veniera a Marka Anto-
nia Colonny), tvořily šedesát dvě galéry, levé křídlo zahrnovalo padesát sedm 
lodí v  čele s  Benátčanem Agostinem Barbarigem a  pravé křídlo s  padesáti 
třemi plavidly vedl Gianandrea Doria; v  záloze ponechal třicet galér, jimž 
velel Álvaro de Bazán (Crowley 2009, 266) . Rozložení muslimského loďstva 
bylo podobné; středu vládl Alí Paša z galéry Sultany, pravému křídlu alexan-
drijský bej Šuluch Mehmed a levému alžírský bej Uludž Alí, který měl výraz-
nou početní převahu nad Doriou, s nímž se měl utkat . Výhodou muslims-
kých lodí byla rychlost a manévrovací schopnosti, křesťanská plavidla byla 
zpravidla větší a těžší a měla vyšší palebnou sílu . 

Na lodi Marquesa sloužil chudý čtyřiadvacetiletý Španěl Miguel de 
Cervantes, který se přihlásil jako dobrovolník (Capponi 2006, 210) . Ráno 
před bitvou jej trápila horečka, přesto se ujal velení svého oddílu . Za  tři 
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španělské lodě odpovídal anglický korzár a  žoldnéř Sir Thomas Stukeley, 
o  kterém se tradovalo, že je nelegitimním synem Jindřicha VIII . Příbuzní 
mučedníka z Famagusty, Antonio a Ambrogio Bragadinovi, toužili po pomstě . 
Na  Realu se připravovala k  boji tanečnice flamenga Maria la Bailadora, 
přestrojená za arkebuzíra (Crowley 2009, 271) .

Před polednem začala bitva . Osmanské lodě zahájily palbu na linii 
křesťanských plavidel, ale mířily příliš vysoko, Don Juan d’Austria vyčkával 
až do poslední chvíle a střelba z křesťanských lodí byla přesnější, před čelním 
střetem byla zasažena třetina tureckých galér (Capponi 2006, 266) . Šuluch 
Mehmed zaútočil na  Barbarigovo křídlo; zpočátku Benátčany zatlačil, ale 
poté se začala karta obracet . Na  pomoc přispěchaly křesťanské zálohy . 
Šuluchova loď společně s mnoha dalšími najela v nastalém chaosu na útesy 
a on sám byl na břehu zabit benátskými vojáky, kteří při vzpomínce na Fa-
magustu nebrali zajatce . Osmanské pravé křídlo bylo poraženo . Ve  středu 
bitevního pole se utkala Sultana a Real (Capponi 2006, 273) . Podobné souboje 
skupin lodí se nyní odehrávaly všude . Veškerá síla osmanského útoku se 
soustředila do  okolí Realu . Muži bojovali na  palubách a  stříleli na  sebe 
z bezprostřední vzdálenosti; mnozí padali do moře . Don Juan d’Austria byl 
s mečem v ruce raněn dýkou do nohy . Sedmdesátník Sebastiano Venier vy-
sílal do muslimských řad jeden šíp za druhým . Díky zálohám začali křesťané 
postupně nabývat převahy . Dvakrát se útočníci pokusili proniknout na palu-
bu Sultany a pokaždé byli se ztrátami krvavě odraženi . Třetí vlna uspěla . Alí 
Paša padl pravděpodobně střelou z arkebuzy; španělský voják mu usekl hla-
vu a nabodl ji na kopí (Capponi 2006, 278−279; Crowley 2009, 274–282) . 

Muslimský odpor ve  středu se zhroutil . Bitva ale stále nebyla roz-
hodnuta . Uludž Alí brilantním manévrem oddělil Doriovy lodě od  zbytku 
křesťanského vojska; celému pravému křídlu loďstva Svaté ligy hrozilo zničení . 
Jeho součástí byli johanité, jejichž galéry čelily značné přesile . Poté Uludž Alí 
zjistil, že na něho útočí zbytky Doriových galér zleva a vítězná plavidla Dona 
Juana d’Austria zprava . Usoudil, že je bitva ztracena, a se čtrnácti zbývajícími 
loděmi unikl na sever (Capponi 2006, 279−284; Crowley 2009, 284) . 

Celý střet trval čtyři hodiny . Následovalo plenění, dobíjení 
zraněných a zajímání přeživších (Capponi 2006, 285) . Na osmanské straně 
bylo téměř sto galér zničeno, sto devadesát lodí zajato, pětadvacet tisíc mužů 
usmrceno a tři a půl tisíce zajato . Křesťané ztratili patnáct galér a osm tisíc 
padlých (Braudel 1995, 1102; Kamen 2003, 184; Capponi 2006, 288−289) . 

Dobový historik Gianpietro Contarini poznamenal, že vody kolem 
Lepanta byly tutto il mare sanguinoso („krvavým mořem“; cit . Hanson 2001, 
241) . Jeden historik napsal, že turečtí admirálové si neuvědomili, že výho-
dou lehčích a  méně vyzbrojených islámských plavidel je rychlost při ma-
névrování a překvapivých útocích a ústupech; na místo toho volili frontální 
srážku s  nepřítelem, při které neměli velké vyhlídky na  úspěch (Hanson 
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2001, 248) . Pro podobný čelní střet ale nebyl v minulosti precedens a Osma-
né byli zvyklí námořní bitvy vyhrávat . Z tohoto důvodu na loďstvo Svaté ligy 
sebevědomě zaútočili . Miguel de Cervantes, kterého zasáhly dvě střely z arke-
buzy do hrudi a jehož levá ruka byla po zbytek života zmrzačena, prohlásil, 
že šlo o největší událost v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (Crowley 2009, 
286) . Osmanská říše neutrpěla od Tamerlánových časů větší porážku a mýtus 
o její neporazitelnosti byl zlomen . Pro Západ měla tato skutečnost obrovský 
psychologický význam .

Bouřlivé oslavy probíhaly v celém křesťanském světě, od Říma přes 
Paříž, Londýn433 až po Kodaň . Skotský král Jakub VI . složil latinskou skladbu 
o tisíci sto verších . Papež Pius V . viděl ve vítězství naplnění svého života .434 
V Benátkách byly obchody zavřeny po celý týden . Početní turečtí obchodníci, 
až doposud se těšící značným výsadám, se ve strachu zabarikádovali . Po dvou 
měsících si Benátčané vzpomněli, že řezník, který stáhl kůži z Bragadina, byl 
Žid, a  všichni příslušníci této menšiny byli z  města vypovězeni (Crowley 
2009, 287; Capponi 2006, 295−296) . 

V historiografické literatuře se traduje, že západní spojenci triumf 
u Lepanta náležitě nevyužili (Hess 1972) . Kypr a Řecko zůstaly až do deva-
tenáctého století v osmanských rukách . Nadšený papež Pius V . nabídl Filipu 
II . korunu východořímského císaře, pokud se zmocní Konstantinopole, ale 
bylo to jen prázdné gesto (Kamen 2003, 185) . Tentýž Filip II . totiž v očekávání 
války s Francií (která byla tradičně „skrytým“ spojencem Osmanské říše), ne-
dovolil Donu Juanovi d’Austria vplout do  Egejského moře . Benátky, které 
spojovaly s Osmany mnohé obchodní zájmy, uzavřely v březnu 1573 se sultá-
nem mír (Capponi 2006, 309−310; Goffman 2004, 163; Dupuy a Dupuy 1996, 
526–527) . Nový papež Řehoř XIII . obnovil zápas s protestantským táborem 
a neměl velký zájem na pokračování Svaté ligy ochromené dezercí republiky 
svatého Marka (Braudel 1995, 843) . 

Jak napsal Fernand Braudel (a před ním již Voltaire), bylo překvapivé 
či zábavné, že velké a neočekávané vítězství mělo tak málo bezprostředních 
důsledků (Braudel 1995, 1088) . Na druhé straně případné dopady tureckého 
triumfu u Lepanta – pokud by se islámská ofenzíva nezastavila – jsou snadno 
představitelné: Osmanské jednotky by se vylodily v  nechráněné Neapoli 
a ohrozily by Řím; nad Sicílií by se vznášel Damoklův meč invaze; muslimská 
nadvláda v severní Africe by byla upevněna; Benátky a Janov by se opět vyda-
ly cestou defétistického appeasementu a  pomalu by se měnily v  osmanský 
protektorát; alžírští vládcové by se pokusili znovu rozdmýchat povstání 
morisků na  Pyrenejském poloostrově (Braudel 1995, 1103); Toulon by se 

433)  Shakespearův Othello se vracel z bojů s Turky u pobřeží Kypru .

434)  Papež Jan XXIII . vrátil Turecku ukořistěné standardy od Lepanta v roce 1965 . 
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změnil v  trvalou základnu turecké flotily udržující hegemonii v  západním 
Středomoří . Barcelona, Marseille, Janov, Benátky, Neapol či Syrakusy by byly 
vystaveny pronikavému islamizačnímu vlivu . Oslabené Španělsko sahající 
na dno svých zdrojů by nedokázalo udržet autoritu v Novém světě, kde by vz-
nikaly nezávislé mesticko-indiánské státy propadající se do  anarchie 
bratrovražedných válek . Fenomén baroka by vyhasl v zárodku . Mohutný pro-
testantský blok sdružující Nizozemí, německá knížata, Skandinávii, Anglii 
a hugenotskou Francii by pohltil habsburské panství ve střední Evropě a stal 
by se hegemonem Západu . Až by se jednoho dne Turecko změnilo v „nemocné-
ho muže na Bosporu“, ruská říše by dobyla Konstantinopol (za jejíž bezpečí by 
ze strategických důvodů neručila žádná západní mocnost) a jako součást os-
manského dědictví by získala nadvládu nad islamizovaným Středomořím, 
které by pravděpodobně čekal úděl Střední Asie .

Navzdory Voltairově ironii lze konstatovat, že bitva u Lepanta patří 
k jednomu z nejdůležitějších okamžiků lidských dějin právě proto, že se po ní 
na první pohled nic podstatného nezměnilo . 

Osmanská říše dokázala rychle vybudovat novou flotilu a počátkem 
roku 1572 disponovala dvěma sty dvaceti válečnými loděmi (Capponi 2006, 
302) . K dalšímu velkému námořnímu střetu nedošlo kvůli neochotě obou stran, 
které trpěly značnými finančními problémy . Okolí Dona Juana d’Austria – 
strženo závody ve zbrojení – navrhovalo výstavbu tří set až tří set padesáti galér 
(Braudel 1995, 1120–1127) . Španělský expediční sbor se 11 . října 1572 vylodil 
v Tunisu, který ale 13 . září 1574 získali muslimové zpět . Tuniskou pevnost La 
Golettu (kterou dobyl Karel V . v roce 1535) obsadili 25 . srpna 1574 Turci . 

Byl to v zásadě historicky poslední osmanský úspěch ve Středomoří, 
které se z centra světové civilizace měnilo v periférii . Osmanská říše vedla 
válku s Persií (1577 až 1590) a v letech 1593 až 1606 obnovila operace v se-
verních Uhrách, ale její expanze do  západního Středomoří byla u  Lepanta 
definitivně zastavena . Osmané boj za islamizaci Středomoří (a posléze celého 
Západu) prohráli a z ohniska osmanské civilizace, omezené na původní et-
nické jádro, se zrodil moderní turecký národ . Triumf u Lepanta pravděpodobně 
inspiroval portugalského krále Sebastiana I ., který se pokusil dobýt Maroko . 
Tento ambiciózní pokus skončil 4 . srpna 1578 krvavou porážkou v bitvě u Al-
Kasr al-Kebíru, v  níž Sebastian I . společně s  výkvětem portugalské šlechty 
padl (Dupuy a Dupuy 1996, 513) . Severní Afrika se – na rozdíl od Nového světa 
– ubránila expanzi křesťanských států, a  to až do  Napoleonovy výpravy 
do  Egypta v  roce 1798 . Po  dvouletém období zmatků získal Filip II . portu-
galskou korunu a  unie obou států, Španělska a  Portugalska, přetrvala až 
do roku 1640 .

Geopolitická konstelace, kterou zrodilo Lepanto, byla zřejmá 
a v následujících staletích v zásadě neměnná . Východní Středomoří zůstalo 
osmanské, zatímco západní Středomoří bylo nadále křesťanské; muslimové 
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udrželi pozice v severní Africe . Středomořský imperiální katolicismus, který 
uzavřel  pragmatickou alianci s  obchodní civilizací Benátek a  Janova, 
zaštítěnou papežem, splnil svoji historickou úlohu spočívající v  záchraně 
„měkkého podbřišku“ Evropy před islámskou rozpínavostí . Je otázka, zda by 
tento výkon byl možný bez zdrojů získaných v Novém světě . Nyní přišel čas 
severských mocností, postupně se emancipujících a  vymezujících vůči 
klasické tradici Středomoří: Francie, Nizozemí, Anglie a Německa . Jak se oh-
niska nové ekonomické a politické moci vzdalovala od Středomoří, vytvářela 
se postupně příhodná politická konstelace ke zrodu takových mytopoetických 
kolektivních ideologií, které připravovaly intelektuálně sensitivní prostředí 
pro expanzi nordické rasové imaginace . 

2.5. Vzestup Amsterdamu

Skryté geopolitické zákony pravděpodobně nedovolily Španělsku, aby se sta-
lo zároveň pánem západního Středomoří i Severního moře . Záhy po triumfu 
na Maltě byl Filip II ., hlavní protivník Süleymana Nádherného, nucen čelit 
vzpouře v  Nizozemí, nejbohatší a  nejrozvinutější zemi nacházející se pod 
jeho vládou . Sedmnáct nizozemských provincií nebylo přímou součástí špa-
nělského impéria a nemělo vůči němu žádné finanční závazky (Kamen 2003, 
177) . Španělský panovník nicméně i v nábožensky pluralitním Nizozemí vy-
stupoval razantně proti luteránům, novokřtěncům a kalvinistům a podni-
kal kroky k reorganizaci místní katolické církve . Po Filipově odchodu do Špa-
nělska v  roce 1555 vládla v  Nizozemí jeho jménem jako místodržitelka 
Markéta Parmská, nelegitimní dcera Karla V ., která se řídila pokyny státní 
rady . V té zaujímal důležité místo schopný kardinál Perronet de Granvelle . 

Brzy se vytvořila opozice předních aristokratů v  čele s  Vilémem 
Oranžským, která získávala podporu mezi širšími vrstvami . Granvella byl 
odvolán . V dubnu 1566 předložili Kalvínští šlechtici spojení ve spolku zva-
ném Kompromis Markétě Parmské umírněnou petici požadující zachování 
náboženských svobod . Podle posměšného výroku hraběte Charlese de Berlay-
mont, ils ne sont que des gueux,435 se začali označovat jako „gézové“ (Horst 
2005, 117–118) . Místodržitelka zaujala váhavě smířlivý postoj; pronásledo-
vání protestantů bylo zastaveno . Opozice chápala tento vývoj jako vítězství 
a radikalizovala se . Kalvinisté, kteří měli četné kontakty se svými francouz-
skými souvěrci, konali veřejná shromáždění a vyzývali k boji proti modlářství 
a  uctívání obrazů svatých . Jak napsal Lewis Namier, náboženství bylo 
v šestnáctém století označením pro nacionalismus – skrývaly se za ním et-

435) Jsou to jenom žebráci .
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nické vášně (Wallerstein 1974, 207) . Napjatou atmosféru zhoršoval růst cen 
potravin a hrozba hladu (Horst 2005,119) . V srpnu a září 1566 plenily davy 
v  nizozemských městech katolické kostely . Markéta Parmská ztratila nad 
událostmi kontrolu . Množily se zprávy o vojenské spolupráci mezi nizozems-
kými kalvinisty a německými luterány . 

Filip II . se po určitém váhání rozhodl pro razantnější přístup . Do čela 
vojenské expedice, která měla v rozbouřené zemi sjednat pořádek, byl postaven 
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, třetí vévoda z  Alby . K  dispozici měl 
italskou armádu o  síle deseti tisíc mužů shromážděnou v  Miláně . Vévoda ji 
převedl tzv . španělskou cestou přes alpské průsmyky do údolí Rýna a do Bruse-
lu dorazil 22 . srpna 1567 . Tento akt vyvolal rozpaky . Maxmilián II ., Filipův 
švagr, připomněl španělskému panovníkovi, že ten, kdo si myslí, že v Nizozemí 
lze vládnout stejně jako v Itálii, se krutě mýlí (Kamen 2003, 177–178) . Vévoda 
z Alby si počínal energicky; několik vysoce postavených šlechticů, mezi jinými 
hrabě Egmont a hrabě z Hoornu, bylo zatčeno; kalvinistické bojůvky rozprášeny; 
Markéta Parmská rezignovala a vévoda z Alby se stal novým místodržícím . Od-
bojní gézové vedli partyzánskou válku v lesích (bosgeuzen neboli lesní gézové) 
nebo s pomocí anglické královny Alžběty na moři (watergeuzen neboli vodní 
gézové) . Vévoda z Alby ujišťoval, že král nemá v úmyslu prolévat krev a že mír 
v zemi nemůže být zajištěn stínáním hlav (Horst 2005, 121; Kamen 2003, 179) . Je 
pravděpodobné, že ani Filip II . ani vévoda z Alby neuvažovali o žádné plošné 
a krvavé represi . Jejich opatření se také zpočátku nevymykala tomu, na co bylo 
šestnácté století zvyklé . Většina panovníků oné doby volila v  obdobných 
případech pro prosazení své vůle mnohem brutálnější prostředky, připomeňme 
například drama bartolomějské noci v Paříži v srpnu 1572 . 

Události v  Nizozemí měly značný význam pro další směřování 
západní civilizace a  z  dlouhodobého hlediska i  světa . Španělsko se 
v  šestnáctém století díky državám v Americe a základnám v  jihovýchodní 
Asii proměnilo v nejvlivnější evropskou mocnost, jejíž rozpětí bylo skutečně 
globální . Nizozemí se prostřednictvím obchodních středisek v Antverpách, 
Rotterdamu a Amsterdamu stalo zárodkem atlantického kapitalistického sy-
stému, první soustředěné ekonomické síly Západu, která dokázala v následu-
jících staletích ovládnout svět . V polovině patnáctého století, kdy se po krizi 
„podzimu středověku“ v  Evropě obnovil hospodářský růst,436 se projevila 

436)  V křesťanských zemích došlo v letech 1410 až 1423 k výraznému poklesu příjmů, který 

paradoxně postihl především atlantické oblasti Evropy; anglický příjem se snížil ze 

dvou miliónů dukátů na sedm set tisíc; francouzský ze dvou miliónů na jeden milión; 

španělský ze tří miliónů na osm set tisíc; benátský z miliónu sto tisíc na osm set tisíc; 

papežské, janovské nebo savojské příjmy zůstaly prakticky zachovány na původní výši 

(Braudel 1995, 681) .
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zvýšená prosperita především v širokém pásu od Flander přes jižní Německo 
do severní Itálie . K této zóně „blahobytu“ se v první polovině šestnáctého sto-
letí připojilo Španělsko a Portugalsko (Wallerstein 1974, 165) . Pokus Karla V . 
a  Filipa II . o  ovládnutí ekonomicky nejsilnějších oblastí pod vedením 
španělského impéria nebyl úspěšný . Toto fiasko nebylo nevyhnutelné . V osm-
desátých letech šestnáctého století vedla španělská vojska úspěšnou ofenzívu 
ve Flandrech, Španělsko bylo spojeno s Portugalskem a Filip II . se ucházel 
o anglickou a francouzskou korunu . Z trosek tohoto snu se zrodila ekono-
mická hegemonie Amsterdamu, jehož vzestup byl podmíněn pádem Ant-
verp . Anglie v této době nevyužila nabízející se příležitost a její vzestup mezi 
světové mocnosti se o více než století zdržel (Wallerstein 1974, 201) .

Zdůraznil jsem, že jednou z historických příčin zrodu a vzestupu 
moderní rasové ideologie bylo v  období reformace opětovné ideologické 
rozštěpení Evropy na  latinský Jih a germánský Sever . Součinnost mezi oz-
brojenou mocí a evangelizačním a multikulturním étosem Španělska a pod-
nikatelskými a  obchodními aspiracemi Nizozemí v  mimoevropském pro-
storu mohla silám praktického zájmu dát příležitost, aby převážily nad 
konfesním antagonismem, za kterým se skrývala etnická a posléze rasová 
rivalita . Trvalejší spojenectví Španělska a Nizozemí v rámci personální unie 
by bylo opětovně sjednotilo evropský Sever s  Jihem a  snížilo by 
pravděpodobnost velkých konfliktů typu třicetileté války . Bylo by také mír-
nilo imperiální ambice Francie a  zabránilo by vzestupu Velké Británie 
jakožto světového hegemona, jehož partikularistické anglosaské etnické 
jádro později posloužilo jako vzor pro imitaci v rámci revitalistické rasové 
imaginace v  německojazyčných oblastech . Ale po  úpadku španělské moci 
ve druhé polovině sedmnáctého století se Nizozemí stalo objektem soustav-
ného vojenského tlaku Francie Ludvíka XIV . V tomto případě nešlo o sjedno-
cení za účelem využití potenciálu nizozemského obchodního a finančního 
génia, ale o  likvidaci nepohodlného protivníka . Porážka Španělska v  Ni-
zozemí, způsobená španělskou necitlivostí a  protireformační netolerancí 
a nizozemským náboženským nacionalismem, představovala katastrofu pro 
myšlenku evropské jednoty v  podmínkách raného novověku a  civilizační 
synergie Severu a Jihu .

Spirála oboustranného násilí v Nizozemí pohlcovala všechna do-
brá předsevzetí . Vévoda z Alby zřídil radu pro nepokoje (Raad van Beroerten), 
která si záhy vysloužila označení „krvavý tribunál“ (Bloedraad) . Nizozemští 
protestanti sáhli ke zbrani a v roce 1568 došlo k invazi spojeneckých jedno-
tek z Německa a Francie . Bitva u Heiligerlee svedená 23 . května 1568 zahájila 
osmdesátiletou válku (De Tachtigjarige Oorlog) mezi španělským králem 
a nizozemskými rebely . Pro gézy začala neslavně; vévoda z Alby je prakticky 
všude zatlačil do  defenzívy . Španělské jednotky v  bitvě u  Jemmingenu 
21 . června 1568 rozdrtily vojsko vedené Ludvíkem Nasavským, bratrem Vilé-
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ma Oranžského . Ve střetu u Jodoigne 20 . října 1568 vévoda z Alby porazil 
armádu Viléma Oranžského (Dupuy a  Dupuy 1996, 508) . Hrabě Egmont 
a hrabě z Hoornu byli popraveni 5 . června 1568 na náměstí v Bruselu . Pro 
Filipa II . byl ale rok 1568 neblahý . V červenci zemřel Filipův syn Don Carlos 
a v  září jej následovala Filipova manželka Alžběta z Valois, s níž se oženil 
na  základě mírové smlouvy s  Francií z  Cateau-Cambrésis . V  mexickém 
přístavu San Juan de Ulúa došlo v září 1568 ke srážce mezi španělskými a an-
glickými loděmi a v prosinci zabavili Angličané španělské galeony vezoucí 
stříbro jednotkám vévody z Alby (Kamen 2003, 180–181) .

V roce 1569 svolal vévoda z Alby generální stavy, kterým předložil 
návrh nového daňového systému, zatěžujícího především zámožnou část 
obyvatelstva . Setkal se pochopitelně s  odporem, celkově se ale situace 
v zemi uklidňovala . Španělé dokonce vyhlásili amnestii a omezili činnost 
rady pro nepokoje . Byl to klid před bouří . Gézové, kteří cítili, že ztrácejí 
podporu, náhle udeřili . Využili námořní slabosti Španělska a obsadili 1 .
dubna 1572 přístav Brielle . Tato událost vyvolala vzpouru v  dalších ni-
zozemských městech, ve  kterých byli vražděni katolíci, a  flotila gézů 
na řece Maase rozněcovala povstání . Španělé byli vyhnáni z provincií Hol-
landu a Zeelandu (s výjimkou Amsterdamu a Middleburgu) a na pokyn Vi-
léma Oranžského se na „osvobozeném území“ v Dordrechtu sešly generální 
stavy (Horst 2005, 124–126) .

Vévoda z Alby předal velení nad španělskou armádou svému synu 
donu Frederiku (Fadrique) . Španělé táhli na západ země a dobývali a plenili 
jedno město za  druhým . Se zajatými povstalci nakládal don Frederik bez 
nejmenšího slitování . Haarlem padl po  sedmiměsíčním obléhání . Leiden se 
španělskému útoku ubránil a  Vilém Oranžský a  generální stavy odměnili 
město udělením práva založit univerzitu, která se stala důležitým střediskem 
protestantské vzdělanosti . Zatímco gézové strhávali hráze a nechávali zaplavo-
vat krajinu, Španělé se k této krajní taktice „spálené země“ neuchylovali . Filip 
II . dospěl k názoru, že vévoda z Alby na svůj úkol nestačí . Nahradil jej v roce 
1573 Don Luis de Zúñiga y Requesens . Nový místodržící vyhlásil amnestii 
a snažil se obratnou diplomacií dosáhnout usmíření (Horst 2005, 129–130) . 

Gézové požadovali bezpodmínečný odchod Španělů ze země . 
Španělsko trpělo zoufalým nedostatkem financí a v roce 1575 bylo nuceno 
vyhlásit státní bankrot . Vojáci, kteří nedostávali žold, se vzbouřili a brutálně 
vyplundrovali města Aalst a  Antverpy (Mackenney 2001, 325) . Requesens 
v  roce 1576 náhle zemřel a  vystřídal jej Don Juan d’Austria, který získal 
značnou proslulost vítězstvím v bitvě u Lepanta a porážkou povstání morisků . 
Nový místodržící uzavřel v Gentu s generálními stavy dohodu, podle níž měl 
Filip II . uznat v oblasti náboženství status quo a stáhnout vojsko . Don Juan 
d’Austria začal podnikat kroky k  naplnění smlouvy, ale kalvinisté příměří 
porušili (Kamen 2003, 190) . V bitvě u Gembloux svedené 31 . ledna 1578 dosáhl 
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Don Juan d’Austria nad gézy oslnivého vítězství; povstalci ztratili šest tisíc 
mužů, zatímco Španělé pouze dvacet (Dupuy a Dupuy 1996, 509) . 

Hrdina od Lepanta 1 . října 1578 zesnul; na jeho místo nastoupila 
znovu Markéta Parmská, za niž vykonával vládu její syn Alessandro Farne-
se, vévoda z  Parmy, mimořádně obratný státník, občas označovaný 
za největšího vojevůdce ve španělských dějinách (Kamen 2003, 300) .437 Ještě 
předtím vzbouřené nizozemské stavy Dona Juana d’Austria sesadily a zvoli-
ly novým králem prince Matyáše, bratra Rudolfa II . a syna císaře Ferdinan-
da I . (Horst 2005, 133) . Skutečnost, že protestantští povstalci byli v  takto 
vypjaté chvíli ochotni hlasovat pro katolického kandidáta, ukazuje, že kon-
fesní smír byl stále možný . Matyáš skutečně několik let strávil v Nizozemí, 
ale poté se vrátil zpět do Vídně . 

Oblasti Holland, Zeeland, Geldern, Utrecht a Groningen, ovládané 
kalvinisty, vyhlásily 23 . ledna 1579 na popud Jana Nasavského, bratra Vilé-
ma Oranžského, utrechtskou unii, konfederaci zaměřenou proti nárokům 
Filipa II . Vilém Oranžský byl jmenován místodržícím . Alessandro Farnese 
odpověděl smlouvou z Arrasu, uzavřenou v květnu téhož roku, ve které jižní 
provincie, valonské Flandry, Henegavsko a Artois deklarovaly loajalitu vůči 
španělské koruně (Mackenney 2001, 326; Horst 2005, 134) . V červenci 1579 
Alessandro Farnese dobyl Maastricht . V  době, kdy španělští a  němečtí 
žoldnéři zdolali hradby, byl Farnese vážně nemocen a nenese pravděpodobně 
přímou odpovědnost za masakr deseti tisíců místních obyvatel, k němuž 
ve  městě došlo . V  čele šedesátitisícové armády Alessandro Farnese v  roce 
1584 obsadil Ypres, Bruggy a Gent; v březnu 1585 kapituloval Brusel a v srp-
nu 1585 Antverpy . Když Filip II . uslyšel zprávu o  pádu Antverp, projevil 
podle svědectví kardinála Granvella větší radost než po vítězství u St . Quen-
tinu a  Lepanta nebo po  dobytí Portugalska (Kamen 2003, 300–301) . 10 . 
července 1584 jistý Balthasar Gérard zavraždil Viléma Oranžského; na mí-
sto místodržícího nastoupil Mořic Nasavský, Vilémův sedmnáctiletý syn 
(Horst 2005, 136–137) .

Ze sedmnácti nizozemských provincií jich deset získal Alessandro 
Farnese pro Filipa II . zpět (Mackenney 2001, 327) . Zástupci utrechtské unie, 
které tísnila Farnesova úspěšná ofenzíva, nabídli místodržitelský úřad fran-
couzskému králi Jindřichu III . Když odmítl, obrátili se na anglickou králov-
nu Alžbětu I ., která titul nizozemské protektorky přijala . Do Nizozemí vyslala 
společně s osmi tisíci anglickými vojáky Roberta Dudleyho, hraběte z Leice-
steru . V Anglii byla v roce 1587 popravena skotská královna Marie Stuartov-
na, podle katolické strany legitimní uchazečka o anglický trůn . Anglickou 

437)  Alessandro Farnese byl vnukem papeže Pavla III . (přes nelegitimního syna Piera Luigiho 

Farnese) .
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korunu mohl nárokovat Filip II . jakožto vdovec po Marii I ., nevlastní sestře 
Alžběty I . (Horst 2005, 141–142) . Alessandro Farnese navrhl ambiciózní plán 
invaze na Britské ostrovy . Vévoda z Parmy nejprve doporučoval přistát na an-
glických plážích s lodicemi s plochým dnem bez kýlu, ale Filip II . dal přednost 
tradiční flotile . Pád Anglie měl umožnit konečné dobytí Nizozemí a Španělsko 
by se stalo pánem severozápadní Evropy . Alessandro Farnese bezděčně napo-
dobil taktiku Gaia Iulia Caesara, který kvůli podmanění Galie podnikl výpad 
na Britské ostrovy, aby Galy připravil o pomoc ze strany místních kmenů .

Armada, kterou tvořilo 20 velkých galeon, 44 ozbrojených obchod-
ních lodí, 23 dopravních lodí, 35 menších plavidel, 4 galeasy a  4 galéry, 
vyplula z Lisabonu 20 . května 1588; na palubě bylo osm a půl tisíce námořníků 
a  otroků a  devatenáct tisíc vojáků; na  válečných lodích bylo instalováno 
2 341 dělo, z nich 1 100 těžkých . Po ovládnutí Lamanšského průlivu mělo 
loďstvo umožnit Alessandru Farnesovi přesunout španělské jednotky z Dun-
kerque do  Anglie . Lord Howard z  Effinghamu, vrchní velitel anglického 
loďstva, disponoval 345 loděmi, viceadmirál Francis Drake 34 loděmi, lon-
dýnská eskadra čítala 300 lodí a lord Henry Seymour velel 23 lodím (Dupuy 
a Dupuy 1996, 488) . V Lamanšském průlivu došlo mezi 21 . až 30 . červencem 
1588 k řadě střetů, během kterých se projevila vyšší palebná síla a manévro-
vací rychlost anglických plavidel . Španělé, kteří spoléhali na tradiční zahá-
kování a boj zblízka, nedokázali nalézt na střelbu těžkých děl z dálky účinnou 
odpověď . Vévoda z  Mediny-Sidonie, který stál v  čele Armady, nařídil 26 . 
července zakotvit v calaiské rejdě . Anglické loďstvo se spojilo a tvrdě na pro-
tivníka udeřilo . Španělé na pobřeží u Gravellines nenašli Farnesovy oddíly, 
utrpěli značné ztráty a  zamířili kolem severního Skotska zpátky na  Pyre-
nejský poloostrov . U západního pobřeží Irska zdecimovala Armadu bouře . 
Do domovských přístavů se vrátilo pětašedesát španělských lodí . Angličané 
neztratili ani jediné plavidlo a přišli o necelých sto mužů (Churchill 1997, 
91–98; Morgan 1999, 245–246) .

Vzhledem k tomu, že nizozemští povstalci nyní ovládali pouze ostro-
vy v Zeelandu, oblast severně od Waalu, Utrecht a několik měst na východě 
země, považoval Filip II . dobytí Nizozemí za prakticky hotovou věc a nařídil 
vévodovi z Parmy, aby přispěchal na pomoc francouzským katolíkům boju-
jícím s Jindřichem Navarským (Dupuy a Dupuy 1996, 509) . Byla to vážná stra-
tegická chyba . Španělský zákrok ve Francii bezpochyby zkomplikoval cestu 
Jindřicha Navarského ke konečnému vítězství, ale nezměnil dějiny . V létě 1590 
Alessandro Farnese přiměl Jindřicha Navarského, aby zanechal obléhání 
Paříže a vedl manévrovací boje v severní Francii . Filip II ., který chtěl na fran-
couzský trůn dosadit svoji dceru Isabelu Kláru, vnučku Jindřicha II ., si 
neuvědomil, že francouzský nacionalismus může být silnější než konfese . Ge-
nerální stavy shromážděné v roce 1593 v Lille požadovaly katolického vládce, 
ale odmítly nároky Isabely Kláry . Jindřich Navarský neváhal a v květnu 1593 
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vyhlásil záměr brzké konverze . Korunu francouzského krále přijal 27 . února 
1594 v  Chartres a  22 . března téhož roku vstoupil do  bran Paříže . Španělé 
pokračovali v  boji a  slavili několik úspěchů; 9 . dubna 1596 dobyli Calais 
a  17 .  září 1596 obsadili Amiens . Španělsko bylo ale finančně vyčerpáno 
a 2 . května 1598 uzavřelo s Francií mírovou smlouvu, která potvrdila fran-
couzské hranice vymezené v Cateau-Cambrésis (Duby 2003, 298–320) .

Nizozemci se po  nepřesvědčivé zkušenosti s  anglickým protek-
torátem rozhodli označovat vzbouřené provincie jako Spojené nizozemské 
provincie (Republiek der Vereinigde Provinciën) .438 Jejím nejvyšším orgánem 
se staly generální stavy (Horst 2005, 144) . Mořic Nasavský využil nepřítomnosti 
vévody z Parmy a dobyl Bredu; do léta 1591 významně rozšířil území kontro-
lované republikou . Alessandro Farnese, který zadržel Mořicův postup u Ut-
rechtu, zemřel ve věku sedmačtyřiceti let na následky zranění 2 . prosince 
1592 v Arrasu (Dupuy a Dupuy 1996, 510) . Farnesův nástupce Peter z Mans-
feldu nedokázal nizozemské armádě účinně čelit . Mořic Nasavský obsadil 
město Groningen (1594) . Španělsko v roce 1596 podruhé za panování Fili-
pa  II . vyhlásilo platební neschopnost . Filip II . jmenoval roku 1595 novým 
místodržícím v Bruselu vnuka Karla V . a schopného generála Albrechta Rak-
ouského . Vedení nizozemské republiky nepřistoupilo na  jeho vstřícné 
návrhy . Mořic Saský porazil 24 . ledna 1597 Španěly v  bitvě u  Turnhoutu 
a 12 . července 1600 triumfovala stavovská vojska ve  střetu u Nieuwportu . 
Španělský vojevůdce Ambrosio Spinola sice podnikl v roce 1604 úspěšnou 
ofenzívu a obsadil Oostende, Oldenzaal a Grol, ale na výsledku války to nic 
nezměnilo (Horst 2005, 152–154) . Svoboda mladé republiky byla zajištěna . 
Roku 1607 bylo uzavřeno tzv . dvanáctileté příměří (Twaalfjarig Bestand), 
i když oficiálně Španělsko uznalo nezávislost Spojených nizozemských pro-
vincií až v roce 1648 . Filip II ., který zemřel 13 . září 1598, tak v posledních 
deseti letech své vlády ztratil nárok na trůn ve třech západních politických 
centrech: Nizozemí, Anglii a Francii . 

2.6. Vojenská revoluce

S úspěchem nizozemské vzpoury a zrozením nizozemského národa souvisí 
fenomén, který se v odborné literatuře označuje jako „vojenská revoluce“ . Toto 
je století vojáka, napsal v roce 1641 italský básník Fulvio Testi (Parker 1996, 
1) . Jeho výrok odráží velkou míru militarizace, která byla v raném novověku 
pro západní společnost charakteristická . Americký historik Victor Davis 

438)  Republiku tvořilo sedm provincií: Holland, Zeeland, Utrecht, Geldern, Overijssel, Gro-

ningen a Frísko .
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Hanson v  knize Carnage and Culture (2001) tvrdil, že kořeny mimořádné 
schopnosti organizace násilí, která zajistila Západu rozhodující převahu při 
konfrontaci s mimoevropskými civilizacemi, lze nalézt již ve starém Řecku . 
Svoji studii otevřel Victor Davis Hanson v první kapitole nazvané příznačně 
Why the West Has Won (Proč Západ vyhrál) sugestivním líčením anabáze řec-
kých hoplitů, které zaznamenal přímý účastník, Sókratův žák Xenofón . 

Deset tisíc sedm set řeckých žoldnéřů, vesměs veteránů z pelopo-
néské války, se nechalo v roce 401 před Kristem najmout Kýrem Mladším, 
aby mu pomohlo zmocnit se perského trůnu . V bitvě u Kúnax severně od Ba-
bylonu Řekové rozdrtili celé křídlo perské armády za cenu zranění pouze 
jediného hoplita . Kýros byl ale při pronásledování svého bratra a rivala Arta-
xerxése zabit . Řekové se ocitli bez ochránce, daleko od  vlasti, uprostřed 
perské říše, obklopeni nepřáteli a nehostinnou přírodou . Přesto expediční 
sbor nepodlehl a úspěšně si probojoval cestu k Černému moři za cenu mi-
nimálních ztrát na životech . Tento obdivuhodný čin nebyl podle Hansona 
nijak náhodný, ale svědčil o mimořádné výkonnosti řeckých jednotek . Bylo 
naprosto nemyslitelné, že by se deseti tisícům Peršanů podařilo obdobně 
probojovat si cestu například z Peloponésu do Malé Asie proti přesile ozbro-
jených sil místních řeckých městských států . Ve skutečnosti v roce 479 před 
Kristem ohromnou perskou invazní armádu, kterou vedl Mardonios, porazi-
lo početně slabší řecké vojsko . Navzdory skutečnosti, že nedošlo k organizo-
vanému pronásledování, se jen málokterému z Peršanů podařilo zachránit si 
život a uniknout do bezpečí Helléspontu (Hanson 2001, 1–4) .

Řekové ovšem nebyli samozřejmě rasově ani jinak nadřazeni asijs-
kým sousedům; do jejich způsobu válčení se ale promítaly svébytné rysy kul-
tury zahrnující pojetí osobní svobody, důraz na disciplínu, vynikající zbraně, 
rovnostářskou soudržnost, smysl pro přátelství, individuální iniciativu, 
neustálou taktickou adaptabilitu a  flexibilitu a  využívání těžké pěchoty 
a soustředění její veškeré úderné síly při útoku . Řecké válečné umění, které 
pokořilo Peršany a jež spočívalo v koordinovaném a intenzivním útoku řady 
pěších hoplitů, se původně formovalo v malých údolích řeckého vnitrozemí . 
Sociokulturní a  ideologická základna, z  níž ve  starém Řecku vyrůstala 
válečná kultura, zahrnovala občanský princip konsensuální vlády (politeia), 
vědomí individuální nezávislosti (autonomia), svobodu podnikání (kerdos) 
a ochranu vlastnictví půdy (kleros) . Archaické řecké hodnoty se podle Hanso-
na prosadily ve  starověkých falangách a  legiích, které dosahovaly značné 
účinnosti prostřednictvím optimálního sladění individuální kázně, disci-
plíny a  koordinovanosti na  straně jedné a  individuální iniciativy 
a demokratičnosti na straně druhé (Hanson 2001, 6–7) .

Antické pěší oddíly byly takřka dokonalými válečnými stroji a této 
funkci bylo pragmaticky podřízeno úplně vše . Mnozí Řekové si odlišnost 
a  vyšší účinnost svého vojenského umění uvědomovali . Thukydides nás 
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v  Dějinách peloponéské války informuje o  řeči, kterou spartský vojevůdce 
Brásidás pronesl před svými vojáky před srážkou s Illyry (1977, 296; 4 .126): 

… Musíte si uvědomit, že tito barbaři, jichž se teď bojíte, protože je 
neznáte, nebudou pro vás hrozní, a poučením vám bude zkušenost 
z  dřívějších bojů s  jedněmi z  jejich řad, s  Makedonci, a  jiné věci, 
kterých se domýšlím nebo které znám z doslechu. Vždyť jestliže to, co 
je ve skutečnosti slabostí nepřátel, působí dojmem síly, tu dostane-li 
se o tom předem pravdivé poučení těm, kteří se brání, dodá jim to 
víc odvahy, kdežto kdyby někdo nevěděl napřed o opravdové zdatno-
sti nějakého vojska, zaútočil by na ně s přehnanou odvahou. Z těchto 
jde na nezkušené strach jen tenkrát, když se čeká jejich útok. Jsou 
totiž strašní na pohled svým množstvím a nesnesitelní ohlušujícím 
křikem a jejich mávání zbraní naprázdno vypadá hrozivě. Kdo tomu 
odolá, pro toho už v boji takoví nejsou; protože v jejich vojsku nemá 
každý určené místo, nestydí se opustit své postavení, jestliže se do-
stanou do tísně, a protože u nich je útěk i útok považován za stejně 
čestný, není možné zjistit statečnost. Bitva, v  níž každý bojuje, jak 
chce, poskytuje velmi snadno komukoliv záminku, jak se zachránit 
bez újmy na cti. Za mnohem spolehlivější než srazit se bojem považují 
nahnat vám strach, aniž by se při tom vystavovali nebezpečí; jinak 
by přece sáhli spíš k boji než k tomuto způsobu.

Poznámka Tita Livia, srovnávajícího makedonskou a římskou armádu, že Ří-
mané daleko převyšovali silou, odvahou, výzbrojí a disciplínou všechny ostat-
ní národy, a Peršané a Indové by pro ně představovali větší břemeno než po-
moc (1972, 349–350; IX, 19), nebyla podle Hansona pouhou etnocentrickou 
iluzí . Tak jako antické instituce, kulturní tradice a politické a filosofické ideje 
přežily starověk a staly se inspirací pro středověký a novověký Západ, imitova-
ly středověké a novověké západní armády s větším či menším úspěchem antic-
ké válečné umění, spočívající především ve využívání disciplinované, vnitřně 
koordinované a těžce vyzbrojené pěchoty k šokovým úderům . Tato „připrave-
nost“ byla údajně příčinou, proč západní vojska byla schopna úspěšně převzít 
a  maximálně zužitkovat vynález střelného prachu . Efektivita zabíjení měla 
v západní armádě přednost před náboženskými, rituálními nebo iniciačními 
ohledy, které spoutávaly a omezovaly výkonnost mimoevropských armád . To 
se ukázalo při Cortésově střetnutí s Aztéky, kteří chápali boj jako součást širší 
rituální hry, jejímž smyslem bylo mimo jiné získávat živé zajatce pro obětová-
ní na vrcholku Velké pyramidy . Neuvědomili si s tragickými důsledky, že zá-
padní způsob boje se zbavuje jakéhokoliv rituálního a náboženského kontextu 
ve jménu dosažení co nejefektivnějšího a nejracionálnějšího zabíjení . Zatímco 
aztécký válečník se snažil chaoticky bez ohledu na spolubojovníky protivníka 
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spoutat, španělský žoldnéř chráněný brněním, který jednal v součinnosti se 
svým druhem po  levici a pravici, usiloval o nejrychlejší usmrcení . Výsledek 
vzájemného duelu je zřejmý . Aztékové nepochopili, že vyhnáním Španělů z Te-
nochtitlánu během Noche triste válka pro Evropany neskončila, ale naopak 
začala . Podcenili skutečnost, že morální hodnoty a konceptuální kategorie Zá-
padu vyzývají Cortése a jeho muže k tomu, aby se vrátili a aby aztécké hlavní 
město znovu systematicky dobývali dům po domu a s nesmírnou rozhodností 
a brutalitou zpět (Hanson 2001, 21–24) .439

Západní pojetí války jako totální mobilizace lidských, materiálních 
a intelektuálních sil a zdrojů za účelem dosažení nejúčinnějšího zabíjení, jež 
byla spojena se značnou mobilitou, vytrvalostí a taktickou a strategickou fle-
xibilitou, rozvinul ve  druhé polovině osmnáctého století hrabě Jacques 
Antoine Hippolyte de Guibert, před Clausewitzem nejvlivnější teoretik 
válečného umění v Evropě, jehož teze zhodnotil Napoleon Bonaparte . Pouze 
Západ dokázal vytvořit takovou militaristickou kulturu, která byla schopna 
postavit do pole, vyzbrojit, zásobovat a materiálně, morálně a technologicky 
udržovat v chodu armády, jež rozpoutaly bitvy u Verdunu nebo v Normandii, 
a to vše ve jménu ideálů, které by se neevropským národům zdály nesmírně 
abstraktní a  odtažité . Jak poznamenal Hanson, i  ten nejstatečnější 
a  nejobdivovanější indiánský válečník z  Velkých plání by opustil bojiště 
u Gettysburgu během první hodiny bitvy, v níž by byl vystaven nesnesitelné 
konfrontaci s  pojetím války překračujícím jeho veškerá měřítka a  intelek-
tuální kategorie . 

K největším masakrům a ztrátám na majetku a životech v západ-
ních dějinách docházelo tehdy, pokud na obou stranách bitevního pole nebo 
frontové linie stály znesvářené západní armády . V peloponéské válce padlo 
neporovnatelně více Řeků než ve  všech střetnutích řecko-perských válek 
dohromady . Alexandr Makedonský usmrtil mnohem více obyvatel Egejské 
oblasti než Dáreios a Xerxés . Římská občanská válka, probíhající s malými 
přestávkami od konfliktu mezi Gaiem Mariem a Sullou po vítězství Oktaviá-
na nad Markem Antoniem a Kleopatrou přinesla Středomoří mnohem větší 
utrpení a  hospodářský rozvrat než tři punské války . Veškeré ztráty, které 
utrpěly západní oddíly během celosvětové koloniální expanze při bojích 
s domorodci – a to včetně široce medializovaných porážek u Little Big Hornu 
v Americe nebo u Isandhlwany v Jižní Africe –, vypadají nesouměřitelně při 
srovnání s počtem padlých západních vojáků během několikaminutového 
útoku na Sommě, u Verdunu, Stalingradu nebo na Omaha Beach .

Vzhledem k sociologickému a ideologickému zakotvení západní ar-
mády byla její páteří pěchota, která se mnohem více než jízda zasloužila 

439) Bitva o Tenochtitlán, viz Hanson 2001, 170–232 .
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o  rozhodující vítězství v  západních dějinách . Není přehnané prohlásit, že 
zatímco západní jízda podlehla u  Hittínu (1187) nebo u  Legnice (1241), 
pěchota triumfovala u Marathónu (490 před Kristem) nebo u Poitiers (732) . 
Upřednostňování pěchoty ovšem nesmělo vést k úplnému zanedbání jízdy, 
protože kýženého bojového účinku šlo dosáhnout pouze taktickou součinností 
obou složek . Podcenění jízdy bylo selháním Římanů, kteří nedokázali vytěžit 
zkušenosti z bitvy u Karrh . Po bitvě u Adrianopole (378) bylo pozdě měnit do-
savadní tradici . Využívání disciplinované a vnitřně koordinované pěchoty 
k šokovým úderům přežilo antickou civilizaci a uplatnilo se i ve středověké 
Evropě navzdory vzestupu rytířstva . 

V bitvě u Poitiers byla arabská lehká jízda, která se předtím vítězně 
přehnala přes severní Afriku a  Pyrenejský poloostrov, donucena k  ústupu 
díky sevřeným řadám francké pěchoty . Těžce vyzbrojení pěší bojovníci stojící 
v sevřených řadách zůstali hlavní a nejúspěšnější součástí západní válečnické 
tradice a jejich bojový přínos překonával úlohu západní jízdy . I bitvu u Vídně 
v roce 1683, ve které křesťanské vojsko porazilo osmanskou armádu, vyhrála 
oproti běžným předpokladům spíše pomalu, ale rozhodně postupující německá 
pěchota než dragouni polského krále Jana III . Sobieského, jehož vystoupení 
na bojišti bylo romantickým dovětkem rozhodnutého střetnutí .

Ve  čtrnáctém a  patnáctém století se ve  Švýcarsku, Německu, 
Španělsku a  Itálii znovuobjevily falangy (Tallett 2001, 21), což neušlo Ma-
chiavellimu, který napsal (1986, 109): 

Přišly s  tím německé národy, zejména Švýcaři, kteří často museli 
hájit svoji svobodu proti Francouzům. Ti si jako bohatý národ mohli 
držet jezdectvo, a jediný způsob, jak se ubránit útočníkům na koních, 
byly právě tyhle staré zbraně a bojová taktika Římanů. Taková píka 
dokáže koně i porazit. Němci se v zacházení s nimi tak zdokonalili, že 
v  patnácti dvacetitisícovém šiku si troufnou na  jakýkoli počet 
jezdců. Pověst o  účinnosti jejich zbraní se rozšířila jako blesk 
a po příchodu krále Karla do Itálie je napodobovaly všechny náro-
dy. Španělská pěchota s úspěchem největším. 

Machiavelli si uvědomoval republikánské kořeny renesanční pěchoty a úz-
kou souvislost mezi občanskými ctnostmi a vojenskou výkonností . Nezna-
menalo to pochopitelně, že by jízda byla odsouvána na vedlejší kolej . Během 
anglické občanské války byl poměr jízdních a  pěších bojovníků ve  vojsku 
parlamentu přibližně jedna ku dvěma a švédská armáda čítala v roce 1645 
více jezdců než pěšáků . V bitvách u Blindheimu, Ramillies, Oudenarde a Mal-
plaquetu se zastoupení jízdy pohybovalo od jedné čtvrtiny do jedné třetiny . 
Je nicméně skutečností, že jízda přestávala být v nových podmínkách dosta-
tečně efektivní (Tallett 2001, 29–30) .
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Pojem „vojenská revoluce“ (military revolution) razil v polovině pa-
desátých let dvacátého století Michael Roberts, který měl na mysli zásadní 
změny v  oblasti výzbroje a  taktiky, jež ovlivnily západní umění války 
přibližně v  letech 1560 až 1660 .440 Prosadily se střelné zbraně; feudální 
knížata na  koních nahrazovaly pěší oddíly; zvětšila se velikost armády 
(v  některých oblastech kontinentu až desetinásobně) a  následně proběhla 
rozsáhlá militarizace společnosti . Od  sedmdesátých let dvacátého století 
vznášeli vůči tomuto Robertsovu konceptu mnozí autoři kritické připomínky; 
někteří badatelé upozornili na  obdobnou transformaci, která proběhla 
v  Číně ve  třetím století před Kristem, kdy zemi sjednotily dynastie Čchin 
a Chan (Parker 1996, 1–3) .

Důležitým faktorem geopolitické proměny světa v raném novověku 
byl střelný prach . V  jednom taoistickém chrámu v Číně si kolem roku 950 
mniši všimli, že rafinovaná síra smíšená s drceným uhlím a krystaly ledku 
vytváří explozivní látku (Keegan 2003, 264) . Dynastie Sung a Mongolové však 
plně nedocenili její možnosti (McNeill 1993, 104–105) . V Evropě, kde se po éře 
rytířstva začala od  čtrnáctého století prosazovat pěchota inspirovaná an-
tickými vzory, existovaly pro masovější zavedení ručních palných zbraní 
a dělostřelectva příznivější podmínky . Kresba uložená v Oxfordu, která uka-
zuje nádobu ve tvaru vázy, z jejíhož hrdla vyčníval šíp, pochází z roku 1326 . 
Podobné zobrazení vzniklo přibližně ve  stejné době v  Číně (Keegan 2003, 
264; McNeill 1993,105) . Pokrok, jakého dosáhli v aplikaci střelného prachu 
Evropané a  jímž překonali ostatní civilizace, vyplýval z  příznivé souhry 
válečného umění, dostatku kovů a schopnosti je těžit, a z dovednosti a vy-
nalézavosti místních řemeslníků . Tradice lití zvonů připravila Západ na výro-
bu děl, která neměla svou kvalitou ve světě obdoby . Vyzvánění křesťanských 
zvonů tak předznamenalo smrtonosnou palbu artilérie .

Dělostřelectvo se rozšířilo v patnáctém století jako důležitá inovace 
vojenské technologie (Tallett 2001, 32–34) . Francouzi se díky dělům vyvíjeným 
bratry Bureauovými prosadili proti anglickým lukostřelcům a  roku 1453 
vítězně ukončili stoletou válku . Skotská posádka hájící v roce 1405 Berwick-

440)  Dějiny války a válečného umění jsou sice staré jako historiografie sama (není pravděpo-

dobně náhoda, že Homér a Hérodotos vyprávěli o válečném konfliktu), ale jejich začleně-

ní do hlavního proudu historického myšlení probíhalo jen pozvolna a váhavě . Za prů-

kopníka studia dějin válečnictví je pokládán Hans Delbrück (Geschichte der Kriegskunst 

in Rahmen der Politicien Geschichte, 7 dílů, 1900–1936), Charles Oman (History of the 

Peninsular War, 1902–1930), Edward Creasy (Fifteen Decisive Battles of the World, 1851), 

John Keegan (The Face of Battle: A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme, 1976), 

André Corvisier (L’Armée française de la fin du XVIIe siêcle au ministère de Choiseul: le 

soldat, 2 díly, 1964) nebo Michael Roberts (The Military Revolution, 1560–1660, 1956) . 



371

upon-Tweed se vzdala Angličanům po prvních výstřelech z bombard (Parker 
1996, 7) . Turci mohutnými děly (odlitými křesťanskými experty ze Sedmi-
hradska), která zahrnovala sedm těžkých bombard o váze až devatenáct tun 
(Dupuy a Dupuy 1996, 422), pokořili po pětapadesáti dnech obléhání Theodo-
siovy hradby Konstantinopole . Bombarda Mons Meg vyrobená pro burgunds-
kého vévodu a dnes vystavená na hradě v Edinburghu je tři metry dlouhá, 
váží osm a půl tuny a vystřelovala kameny o poloměru půl metru . Sto osm-
desát děl Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské přispělo v letech 1482 
až 1492 ke konečné porážce granadských muslimů (Parker 1996, 7–8) .

K rozvoji dělostřelectva přispěla rivalita mezi francouzskou mon-
archií a  ekonomicky vyspělým burgundským vévodstvím, která vyústila 
do renesančních „závodů ve zbrojení“ (McNeill 1993, 107–108) . Byla sestroje-
na mobilní polní děla (tzv . kulveriny) a počátkem devadesátých let patnácté-
ho století přišli francouzští řemeslníci a zvonaři s převratnou inovací . Těžkou 
bombardu střílející kamenné koule z  dřevěné platformy nahradilo dělo 
s hlavní odlitou z bronzu užívající železné koule s mnohem většími destruk-
tivními účinky (Keegan 2003, 265) . Francouzský král Ludvík XI . vytvořil 
za pomoci děl konsolidovanou a centralizovanou monarchii a jeho nástupce 
Karel VIII . se v roce 1494 rozhodl rozšířit francouzské „impérium střelného 
prachu“ vpádem do Itálie . 

Francouzské tažení proti Neapoli a  dojem z  nasazení děl měly 
značný ohlas a přiměly vojenské experty hledat protiopatření (Keegan 2003, 
267; Tallett 2001, 34–39) . Italští inženýři prosazovali nový typ opevnění 
tvořený hliněným náspem s  bastiony, který dokázal odolat intenzivní 
dělostřelecké palbě, tzv . trace italienne (Keegan 2003, 267; McNeill 1993, 
109) . K průkopníkům náležel Leon Battista Alberti, který ve čtyřicátých le-
tech patnáctého století vydal přelomovou publikaci o opevňovacích pracích 
(De re aedificatoria) . Náklady na výstavbu velkorysých opevnění byly ovšem 
ohromné a  v  některých případech kontraproduktivní; například Sienu 
připravila konstrukce opevnění o prostředky potřebné k pořízení dostatečné 
pravidelné armády a město v roce 1555 podlehlo sousední Florencii . To mohl 
být jeden z  důvodů, proč se takováto vojenská architektura šířila z  Apen-
inského poloostrova relativně pomalu . Ve třicátých letech šestnáctého století 
působilo ve službách francouzského krále sto italských inženýrů, které vedl 
Girolamo Marini a Antonio Melloni . Kolem roku 1544 střežilo severní hra-
nice Francie se španělským Nizozemím patnáct pevností vybavených více 
než jedním tisícem děl . Sedmikilometrové opevnění Antverp s devíti baštami 
a pěti monumentálními branami přišlo daňové poplatníky na milión florinů 
(Parker 1996, 8–12) . 

Pro další osudy Evropy bylo klíčové, že na rozdíl od jiných oblastí 
světa se žádnému z  ambiciózních panovníků nepodařilo koncentrovat 
ve svých rukách palebnou sílu potřebnou ke sjednocení kontinentu . William 



372

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

McNeill se domnívá, že taková možnost hypoteticky existovala, pokud by 
po smrti Karla Smělého v roce 1477 nebylo Burgundsko s rozsáhlým techno-
logickým zázemím rozděleno, ale ocitlo by se celé ve francouzské nebo habs-
burské moci (McNeill 1993, 110) . K  tomu nedošlo a  Západ zůstal politicky 
a později i nábožensky nejednotný . To jej sice oslabovalo například při kon-
fliktu s Osmanskou říší, ale absence centralismu kontinentálního rozsahu 
nedusila lokální iniciativy, tvořivost a soupeření, které poskytovalo západní 
civilizaci žádoucí dynamismus .

Ruční střelné zbraně, hákovnice neboli arkebuzy, se v evropských 
armádách výrazněji prosazovaly až na  sklonku patnáctého století (Tallett 
2001, 21–22) . Navzdory tvrzení Victora Davise Hansona bylo historickým para-
doxem, že dvě armády, které na sklonku středověku kladly důraz na nasazení 
pěchoty, zaváděly zbraně na střelný prach jen pozvolna: Angličané byli spoko-
jení s dlouhým lukem441 a Švýcaři se svým smrtonosným kopím . Rovněž Fran-
couzi, kteří disponovali nejlepším dělostřelectvem, podcenili zavádění arke-
buz a  utrpěli těžkou porážku u  Pavie . Optimální kombinací děl, ručních 
palných zbraní a tradičních kopí a mečů se vyznačovala španělská armáda, 
která počátkem šestnáctého století dominovala evropským bojištím (Dupuy 
a  Dupuy 1996, 420) . Benátská republika se v  roce 1490 rozhodla nahradit 
ve svých ozbrojených silách kuše děly a roku 1508 vybavila milice arkebuzami 
(Tallett 2001, 23; Parker 1996, 17) . Zkušený lukostřelec dokázal vyslat během 
minuty až deset šípů a zasáhnout terč vzdálený dvě stě metrů; opěšalý arkebu-
zír potřeboval několik minut na nabíjení a poté byla jeho střelba účinná na vz-
dálenost jednoho sta metrů . Na rozdíl od lukostřelce ale nepotřeboval dlouhý 
a  náročný výcvik (Parker 1996, 17) . V  padesátých letech šestnáctého století 
začali Španělé zavádět těžší ruční zbraně zvané muškety s dostřelem tři sta 
padesáti metrů (Dupuy a Dupuy 1996, 420) . Náročnější mušketýři vyžadovali 
vyšší žold než arkebuzírové, kteří si proto v západních armádách udržovali 
početní převahu hluboko do sedmnáctého století (Tallett 2001, 22) .

Evropská originalita spočívala v kombinaci rezignace na využití 
potenciálu střelného prachu pro prosazení imperiální jednoty na kontinen-
tu s maximální mírou destruktivní aplikace střelného prachu při ovládnutí 

441)  Anglický lid měl v této době mocnou zbraň, o jejíchž přednostech neměl dosud ostatní svět 

tušení. Dlouhý luk v rukou dobře vycvičených a zkušených lučištníků přivedl na bojiště 

vojáka-yeomana, s nímž se na kontinentu nemohl nikdo srovnávat. Anglická armáda se 

nyní opírala stejnou měrou o obrněné rytířstvo a o lučištníky. Síla dlouhého luku a do-

vednost lučištníků nabyly časem takových rozměrů, že ani sebeskvělejší brnění před nimi 

neskýtalo jistou ochranu. Na vzdálenost dvou set třiceti metrů dosáhlo krupobití šípů 

účinku, jaký měly až střelné zbraně americké pěchoty za občanské války (Churchill 1996, 

241); Tallett 2001, 23 .
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moří . Západní „impérium střelného prachu“ na rozdíl od asijských nevzni-
kalo ve stepích, ale rodilo se na vlnách oceánů . Francouzský ministr vévoda 
de Choiseul v  šedesátých letech osmnáctého století prohlásil, že nadvláda 
na moři určuje hegemonii na kontinentu (Parker 1996, 82) . Zničení španělské 
Armady v roce 1588 předznamenalo mocenský úpadek Španělska a nástup 
námořních obchodních mocností, Anglie a Nizozemí . V  šestnáctém století 
vyvrcholil ve Středomoří věk galér trvající přes dva tisíce let . Navzdory bri-
lantním admirálům, jako byl Chajruddín, Andrea Doria a Don Juan d’Austria, 
se staly anachronismem . Budoucnost náležela plachetnicím schopným pla-
vit se po světových mořích, jako byla například španělská galeona . 

V Anglii byla v roce 1513 postavena loď Mary Rose s děly umístěnými 
pod palubou po  obou stranách a  opatřená soustavou lan pro zbrždění 
zpětného rázu (Keegan 2003, 279) . Plavidla tohoto typu vládla mořím až 
do poloviny devatenáctého století . Čínské námořnictvo používalo na svých 
lodích děla ještě počátkem šestnáctého století a roku 1522 s  jejich pomocí 
porazilo Portugalce . V padesátých letech šestnáctého století ale čínská admi-
ralita, kterou neznepokojovala žádná „západní hrozba či výzva“, usoudila, že 
se děla v boji proti japonským pirátům neosvědčila, a z výzbroje je vyřadila 
(Parker 1996, 83–84) . Na  sklonku šestnáctého století vyvinul korejský ad-
mirál I Sun-sin obrněné „želví lodě“, díky kterým zvítězil dvakrát nad Japon-
ci . Jeho vynález, který předstihl Evropany o dvě stě padesát let, nedokázaly 
společnosti východní Asie včas náležitě využít (Dupuy a Dupuy 1996, 486; 
Parker 1996, 110–112) .

Princ Mořic Oranžský, jenž stál v letech 1585 až 1625 v čele Repu-
bliky Spojených provincií, byl pilným studentem římského válečného umění . 
Vegetiův spis O umění válečném vyšel v Antverpách v roce 1585 . Justus Lipsi-
us vydal svoji studii o římském vojenství (De Militia Romana) v letech 1595 až 
1596 (Tallett 2001, 26) . Mořic Oranžský si uvědomil, že klíčem k vítězství je 
tuhá disciplína, kvalitní výzbroj a výborná organizace velení (Horst 2005, 
145) . Přiměl vojáky, aby podobně jako Caesarovi legionáři neustále pracovali, 
hloubili zákopy, opevňovali tábor nebo vysoušeli bažiny . Vnutil jim nemi-
losrdnou disciplínu dosahovanou permanentním výcvikem se zbraní 
(McNeill 1993, 117; Parker 1996, 19) . Internalizovaný každodenní dril 
vytvořil podle Williama McNeilla kolektivní pocit sounáležitosti (esprit de 
corps) jako novou formu zkušenosti a pouto stavovské solidarity mezi vojáky 
(1993, 118; Tallett 2001, 25) . 

Zrodil se typický západní fenomén vnitřní disciplíny, který Michel 
Foucault spojil až s osvícenstvím, relativizující aristokratický a oligarchický 
řád . Součinnost a potlačení individuality v zájmu dosažení smrtonosné efek-
tivity se názorně projevila ve vynálezu Mořicova spolupracovníka, fríského 
místodržitele Viléma Ludvíka, jímž byla salva z mušket (Horst 2005, 146; Tal-
lett 2001, 24) . Evropa získala díky Mořici Oranžskému levnou, početnou, 
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účinnou a ukázněnou pěchotu, která společně s novými typy zbraní zajistila 
Západu rozhodující převahu při konfrontaci s  osmanským impériem 
a  dalšími mimoevropskými civilizacemi (McNeill 1993, 118–119; Keegan 
2003, 282–285) . Význam nizozemských inovací odráželo množství prací in-
spirovaných jejich duchem: Militarie Instructions (1632) od Johna Crusa, The 
Tactics of Aelian (1616) od Johna Binghama a Principles of the Art Militariae 
(1642) od  Henryho Hexhama; ve  Francii náleželi k  předním teoretikům 
válečného umění Louis de Montgomery a Jean de Billon (Tallett 2001, 27) . 
Na reformy prince Mořice Oranžského navázal švédský král Gustav II . Adolf, 
který v  prvních desetiletích sedmnáctého století přeměnil švédské vojsko 
v armádu moderního typu . Gustav II . Adolf zavedl lehčí typ muškety, mo-
derní polní dělostřelectvo a koncepci soustředěné pohyblivé palby . Změnil 
taktiku pozemního válečnictví; podle římského vzoru nahradil „španělský 
čtverec“442 tenkými liniemi mušketýrů a kopiníků, jejichž křídla hájilo jez-
dectvo (Dupuy a Dupuy 1996, 550–551) .

Vojenské inovace sedmnáctého století, které se rozšířily po  celé 
Evropě, vyústily do stavu, jenž Russell Weigley nazval trvalou nerozhodností 
pokračujících zápasů dynastických monarchií v  západní Evropě . V  poli se 
střetávaly téměř dokonalé válečné stroje a  patové situace končily spíše 
vyčerpáním finančních nebo lidských zdrojů než rozhodující bitvou . Zdá se, 
že snaha překonat tuto „nerozhodnost“ přiměla evropské armády verbovat 
muže z „okrajových“ či exotických oblastí . Geografická nebo etnická margi-
nalita měla zvýšit bojovou výkonnost „příliš civilizovaných“ armád . 
Například v Uhrách byli získáváni lehcí jezdci – husaři, v Alpách ostrostřelci 
– myslivci, západní vojska zpestřovaly oddíly skotských horalů, severoaf-
rických Zuávů, indických sikhů či Gurkhů (Keegan 2003, 285) . Průlom 
přinesla marginalita jiného typu spočívající v  revolučním duchu armády 
francouzské republiky, která radikalizovala teze teoretiků, jako byl Jacques 
Antoine Hippolyte de Guibert, a vrátila na evropská bojiště mobilitu .

V průběhu šestnáctého a sedmnáctého století se pomalu, ale jistě 
zvětšovala velikost západních armád, která nicméně narážela na finanční 
možnosti evropských panovníků . Karel VIII . vpadl do Itálie v roce 1494 s os-
mnácti tisíci muži; Ludvík XII . jich měl o  pět let později třiadvacet tisíc . 
Francouzský král se s  nimi zmocnil Milána, přičemž v  dobytém městě 
ponechal posádku pěti set mužů . Ambiciózní záměr Františka I . z roku 1534 
zřídit sedm stálých pěších sborů (légions) čítajících až čtyřicet dva tisíc 

442)  Široká kolona kopiníků a mušketýrů . Dutý „španělský čtverec“ dokázal ještě v bitvě u 

Rocroi v roce 1643 odrazit tři útoky celé francouzské armády; u Fleurus (1690) vytvořily 

obranný čtverec nizozemské oddíly (Tallett 2001, 27); významnou roli sehrály britské 

obranné čtverce v bitvě u Waterloo (1815) .
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ozbrojenců zůstal zbožným přáním . Kardinál Richelieu v roce 1626 odhado-
val, že Francie disponovala v  mírových dobách dvaadvaceti tisíci vojáky . 
Po uzavření Pyrenejského míru se Španělskem roku 1659 se francouzská ar-
máda, která v  průběhu třicetileté války výrazně narostla, zredukovala 
na pětapadesát tisíc mužů . O dvacet let později, v době stvrzení mírové doho-
dy z Nijmegenu (1678), dosáhly ozbrojené síly ve Francii sto třiceti tisíc mužů, 
což byl stav, který se udržel až do Francouzské revoluce . Španělsko, velký ri-
val francouzského království, umístilo na Apeninském poloostrově po anexi 
Neapole (1504) a Milána (1535) deset a půl tisíce žoldnéřů . Obávanou Flan-
derskou armádu, která byla v roce 1569 dislokována v Nizozemí, tvořilo jádro 
třinácti až patnácti tisíc vojáků, které se v době válečných operací zvětšilo 
pětkrát až šestkrát . Císař Karel V ., vládce nejmocnější západní říše, měl roku 
1552 k dispozici sto čtyřicet osm tisíc mužů rozmístěných v různých evrops-
kých, středomořských a  severoafrických državách . Filip II . v  roce 1557 
shromáždil pro invazi do severní Francie čtyřicet tři tisíce ozbrojenců, což se 
pokládalo za největší počet, jakého kdy do té doby evropský panovník dosáhl . 
K  výraznému nárůstu západních armád docházelo od  sedmdesátých let 
sedmnáctého století; zatímco roku 1609 představovalo celkové množství 
vojáků v ozbrojených silách v západní a  střední Evropě tři sta tisíc mužů; 
v roce 1710 to činilo osm set šedesát tisíc; pokud připočteme vojska Polska, 
Ruska a Osmanské říše, činilo to milión tři sta tisíc mužů . Tento počet nebyl 
překonán až do  napoleonských válek . O  významu války v  životě západní 
společnosti raného novověku svědčí skutečnost, že v letech 1480 až 1700 ved-
la Anglie devětadvacet ozbrojených konfliktů, Francie čtyřiatřicet, Španělsko 
třicet šest a  německá říše pětadvacet; v  údobí 1610 až 1710 se Švédsko 
a rakouští Habsburkové nacházeli ve válečném stavu každé dva roky ze tří 
a Španělsko tři roky ze čtyř (Tallett 2001, 6–13) .

Západní mocnosti kolem roku 1800 kontrolovaly přibližně pětatřicet 
procent souše; v roce 1914 čtyřiaosmdesát procent (Parker 1996, 117) . Zatímco 
expanzi Západu v devatenáctém století lze vysvětlit obrovskou komparativní 
výhodou, kterou (dočasně) přinesla průmyslová revoluce, schopnost Evropanů 
dobýt a dlouhodobě udržet takový prostor byla do  značné míry plodem vo-
jenské revoluce šestnáctého a sedmnáctého století . Frederick C . Lane a Niels 
Steensgaard napsali, že hlavním vývozním artiklem Evropy předprůmyslového 
věku bylo násilí; západní válečníci označovaní jako fidalgos, conquistadores, 
vrijburghers a nabobs představovali námořní obdobu nomádských mongols-
kých nebo mughalských nájezdníků (Parker 1996, 115) .

Západ do roku 1650 vojensky ovládl střední a severovýchodní teri-
toria Ameriky, Sibiř, některé pobřežní oblasti Afriky a strategicky důležité 
ostrovy jihovýchodní Asie . Tři klíčová regionální centra pro zámořský ob-
chod ve východní Asii, Manila, Malakka a Batávie, se nacházela v západních 
rukách (až do  roku 1942) . Střet s  některými domorodými společenstvími 
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v Americe a Africe Západu usnadňovala skutečnost, že archaický způsob boje 
zahrnoval silný rituální komponent, případně jeho smyslem nebylo usmrtit 
co nejvíce nepřátel a zmocnit se půdy, ale zajmout množství otroků . Občas ale 
byli evropští kolonisté nuceni čelit nepříjemné guerillové válce . Osadníci 
v  Nové Anglii vedli v  letech 1675 a  1676 vleklý boj s  domorodým vůdcem 
králem Filipem, který vytvořil silnou indiánskou konfederaci . Filipovi bo-
jovníci napadli dvaapadesát osad z  devadesáti a  dvanáct jich srovnali se 
zemí . Puritánský duchovní Increase Mather si stěžoval, že každá bažina je 
jejich hradem a přesně vědí, kde nás naleznou, zatímco my nevíme, kde najde-
me je . Obdobně Španělé, které vedl kapitán Bernardo de Vargas Machuca, 
obstáli proti Araukánům v Chile až poté, kdy si osvojili jejich partyzánský 
způsob boje (Parker 1996, 118–125) . Na druhé straně Hernando Cortés dobyl 
v  letech 1519 až 1521 s  dvěma tisíci španělskými žoldnéři, čtrnácti děly 
a  šestnácti koňmi říši Aztéků a  Francisco Pizarro vyvrátil se sto šedesáti 
osmi Evropany, čtyřmi děly a šedesáti sedmi koňmi říši Inků . 

Francouzský strukturalista Tzvetan Todorov a americký antropo-
log Marshall Sahlins vyložili v duchu strukturální antropologie střet mezi 
Evropany a zámořskými kulturami jako konfrontaci symbolických systémů, 
přičemž západní převaha údajně spočívala v dovednější manipulaci se znaky 
(Todorov 1996; Sahlins 1981) . Historikové Inga Clendinnenová nebo Keith 
Windschuttle namítli, že tento přístup se prakticky neliší od etnocentrické-
ho pohledu Williama H . Prescotta, jehož poutavé líčení dobývání Nového 
světa z první poloviny devatenáctého století vycházelo z technologické a men-
tální nadřazenosti západní civilizace . Existují doklady svědčící o  tom, že 
například Aztékové nebyli intelektuálně zmraženi či paralyzováni sémio-
tickými pravidly vlastní kultury, ale že na  španělskou výzvu reagovali se 
značnou mírou flexibility a improvizace (Windschuttle 1997, 49) . Cortésova 
smrtonosná kombinace osobní smělosti s nejnovějšími výdobytky západního 
válečnictví jim neposkytla dostatek času pro odpovídající adaptaci . 

Poté, kdy Holanďané začali v padesátých letech sedmnáctého sto-
letí směňovat na africkém pobřeží zbraně za otroky, došlo k významnému 
vývozu západní vojenské technologie . Na Zlaté pobřeží bylo v letech 1658 až 
1661 dodáno osm tisíc mušket při směnném kursu dvanáct mušket za otro-
ka; o sto let později Evropané do Guinejského zálivu každoročně vyvezli čtyři 
sta tisíc střelných zbraní při směnném kurzu čtyři až šest pušek za hlavu 
(Parker 1996, 121) . Přesto ve válečné tradici subsaharské Afriky nedošlo k zá-
sadním změnám . Když kolonizátoři ve druhé polovině devatenáctého století 
pronikli do vnitrozemí kontinentu, nesetkali se zde se společenstvím, které 
by pro ně z vojenského hlediska představovalo opravdu vážnou překážku . 

Jedním z důvodů, proč Evropané udrželi v raném novověku strate-
gické základny na pobřeží Afriky a Asie, byla úroveň jejich opevnění . Iskan-
der Muda, ambiciózní vládce sultanátu Aceh ležícího na severním cípu ostro-
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va Sumatra, neváhal své výboje srovnávat s  tažením Alexandra 
Makedonského .443 V roce 1614 se mu podařilo u Bintanu porazit portugalské 
loďstvo . Kromě devíti set válečných slonů měl k dispozici dva tisíce děl vesměs 
osmanského a evropského původu . Přesto sultánův útok s armádou čítající 
dvacet tisíc mužů a  dvě stě třicet šest lodí na  dobře opevněnou Malakku 
v roce 1629 selhal a Iskander Muda ztratil devatenáct tisíc vojáků a většinu 
lodí a  děl . Portugalci se Malakky zmocnili roku 1511; na  troskách mešity 
vystavěli pevnost zvanou Famosa a město obehnali dvoukilometrovou hrad-
bou, která vydržela deset obléhání . Obdobná impozantní opevnění vycháze-
jící z  inovací západní „vojenské revoluce“ vybudovali Portugalci, Španělé 
a Holanďané na obranu svých zájmů na více místech jihovýchodní Asie . Por-
tugalské pevnosti na Cejlonu a Malabárském pobřeží odolaly všem domoro-
dým útokům; teprve v  letech 1638 až 1663 je obsadili Holanďané . Místní 
vládci se navzdory mnohaletým vzájemným kontaktům nepokusili napodo-
bit západní vojenskou architekturu . Jednou z příčin mohly být i extrémně 
vysoké náklady . Holandské obchodní společnosti věnovaly na vojenské výda-
je až třicet procent rozpočtu; po  sjednocení a  vzniku Východoindické 
společnosti se náklady vyšplhaly na padesát až sedmdesát procent (Parker 
1996, 121–132) . Některým Angličanům nizozemský přístup spočívající v úzké 
provázanosti obchodu a hrubé síly imponoval .444 Anglická Východoindická 
společnost se ale v sedmnáctém století zaměřovala na odlehlejší oblasti in-
dického subkontinentu, kde byla konkurence slabší a pravděpodobnost oz-
brojených střetů nižší (Parker 1996, 133) .

2.7. Safíjovská Persie

Indický oceán se několik desetiletí po stažení čínské flotily stal místem sou-
peření mezi islámskými a křesťanskými námořními silami . Malá eskadra 
portugalských lodí, která pod vedením Vasco da Gamy obeplula mys Dobré 
naděje, zakotvila v  roce 1498 v přístavu Kalikat na Malabárském pobřeží . 

443) Iskander Muda znamená „mladý Alexandr“ .

444)  Dr . John Fryer, lékař, který sloužil v sedmdesátých letech sedmnáctého století v anglické 

Východoindické společnosti v Suratu, napsal, že nizozemská strategie se liší od politiky 

Východoindické společnosti, protože Nizozemci v zájmu dosažení dlouhodobějšího zisku 

stavějí pevnosti a udržují ozbrojené posádky: Their strategy is grounded on a different prin-

ciple from our East India Company, who are for the present profit, not future emolument. 

These (the Dutch), as they gain ground, secure it by vast expenses, raising forts and maintai-

ning soldiers: ours are for raising auctions and retrenching charges, bidding the next age 

grow rich as they have done, but not affording them the means (cit . Parker 1996, 133) .
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V následujících letech vznikaly na východoafrickém a indickém pobřeží por-
tugalské obchodní základny a pevnosti .445 Prvním místokrálem portugalské 
Indie byl 20 . května 1588 jmenován Dom Francisco Almeida; indickým mís-
tokrálem se o dva roky později stal Alfonso de Albuquerque . Nečekaný portu-
galský vpád do Indického oceánu vyvolal mezi muslimskými vládci zděšení 
a fantastické úvahy (cit . Huyghovi 1997, 138): 

Říkalo se, že Evropanům se podařilo prorazit hráz postavenou Fili-
povým synem Alexandrem Makedonským. V  hoře, která odděluje 
Čínské a Středozemní moře, prokopali průplav. Dřeli celá léta, aby 
jej rozšířili a jejich lodě tudy mohly proplouvat do Rudého moře. 

Egyptský sultán Kánsú al-Gaurí, který těžil z monopolu na obchod mezi Vý-
chodem a Západem, pohrozil jako odvetou zničením Jeruzaléma a křesťan-
ských poutních míst . Důležitý nebyl samotný průnik, ale skutečnost, že se 
Portugalci v Indickém oceánu navzdory snaze místních muslimských vládců 
a Osmanů dlouhodobě udrželi, a tím změnili povahu světového systému . Por-
tugalci v roce 1507 porazili muslimskou flotilu u Hormuzu a o dva roky poz-
ději u Diu na západním pobřeží Indie (Keegan 2003, 280) . Albuquerque dobyl 
roku 1510 na sultánovi z Bídžápuru Gou a v následujícím roce se zmocnil Ma-
lakky . O pět let později vyplul Alfonso de Albuquerque z Goy s flotilou sedma-
dvaceti lodí s třemi tisíci muži na palubě a obsadil strategicky důležitý ostrov 
Hormuz, jehož přístav zprostředkovával obchod mezi Persií, Indií a Čínou (Sy-
kes 1915, 272) . Sultán z Gudžarátu uzavřel v roce 1536 spojenectví s Osman-
skou říší, která vyslala do Indického oceánu mohutnou flotilu . Portugalci sul-
tána zrádně zavraždili a  turecký útok na  Diu odrazili . Osmani souboj 
s Portugalci o nadvládu nad Indickým oceánem definitivně vzdali roku 1551, 
dvacet let předtím, než byl u Lepanta zastaven jejich postup do západního 
Středomoří (Toynbee 2001, 467) . Neznamenalo to, že by někteří místní mus-
limští vládci v Indickém oceáně nebyli schopni přejít do protiofenzívy . Omán-

445)  Immanuel Wallerstein polemizoval s rozšířenou školskou představou, že hledání alter-

nativních cest do Indie, které zahájili Portugalci (ale již před nimi roku 1291 cestou ko-

lem západního pobřeží Afriky bratři Vivaldiové, o jejichž osudu není nic bližšího zná-

mo), bylo způsobeno osmanskou expanzí, která přerušila obchodní trasy . Ve skutečnosti 

nebylo v zájmu Turků bránit obchodu s Východem vzhledem k tomu, že jim přinášel ne-

malé zisky . Portugalské výpravy předcházely osmanské expanzi ve východním Středo-

moří a kauzálně s ní nesouvisely . Na druhé straně, pokud by mamlúkové na počátku 

šestnáctého století stále disponovali původními částkami, které před portugalskou ces-

tou do Indie přinášela obchodní výměna mezi Západem a Východem, mohli by úspěšněji 

vzdorovat tureckému útoku roku 1516 (Wallerstein 1974, 325) . 
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ský imám Sultán I . bin Sajf (1649–1688) dobyl v roce 1650 portugalskou pev-
nost v  Muskatu a  vybudoval vlastní flotilu . Ománské loďstvo čítající 
čtyřiadvacet válečných lodí se roku 1698 zmocnilo portugalské základny 
v Mombase a v roce 1718 dočasně obsadilo Bahrajn (Parker 1996, 112) .

Persie a Indie představovaly v raném novověku dva významné mo-
censké celky, které dokázaly obstát během první vlny západního expanzio-
nismu v šestnáctém století . Persie vzdorovala v určitém období účinněji než 
Západ osmanské vojenské hrozbě a Indie pokořovala až do průmyslové revo-
luce evropské obchodníky ekonomickou výkonností . Jižní Asie je obklopena 
dvěma typy „moří“: Indickým oceánem na  jihu a  suchozemským 
středoasijským „oceánem“ pouští, stepí a horských masívů na  severu . Oba 
prostory měly nesmírný obchodní a strategický význam, protože spojovaly 
místní civilizace s okolním světem a byly zároveň nástupištěm k jejich ovlád-
nutí . Nezávislost Persie a Indie představovala klíčový faktor světové geopoli-
tické rovnováhy, která se vytvořila v  šestnáctém století a  přetrvala až 
do přelomu osmnáctého a devatenáctého století, kdy se Indie stala kolonií 
a Persie politickým vazalem Západu . Eurasijská revoluce ústící do západní 
hegemonie by nebyla možná bez eliminace těchto dvou ohnisek asijské nezá-
vislosti a síly . Západ byl po dobytí Indie a marginalizaci Persie schopen kon-
trolovat Asii, i když si její dva krajní výběžky – Osmanská říše a Čína s Japon-
skem – zachovaly relativní nezávislost . 

Mongolská invaze ve Střední Asii podlomila perský civilizační vliv, 
který se v plné míře neobnovil ani v době Čagatajské říše a  jejích nástupců . 
Zakladatel safíjovské Perské říše Ismá’íl dobyl v roce 1501 Tabríz, který učinil 
sídelním městem (Sykes 1915, 241) . Vzestup safíjovského státu představoval 
do jisté míry reakci na uzbeckou hrozbu přicházející ze středoasijských stepí 
(McNeill 1991, 612) . Během následujících sedmi let Ismá’íl ovládl celou Persii 
a  část Mezopotámie a  přijal titul šáh . Jeho vzestupu napomohlo v  šíitském 
prostředí údajné pokrevní pouto s Muhammadovým zetěm Alím a podpora 
některých tureckých kmenů . Své impérium musel Ismá’íl hájit na  dvou 
frontách – proti Osmanům na západě a uzbeckým kočovníkům na východě . 
V bitvě u Mervu v roce 1510 porazil Ismá’íl v čele sedmnácti tisícové armády 
uzbecké vojsko čítající dvacet osm tisíc mužů . Uzbecký vládce Šajdání Chán 
v boji padl . Perského úspěchu využil Tamerlánův pravnuk Bábur neboli Zahír-
rudín Muhammad žijící v exilu v Kábulu, kterého o několik let dříve Uzbekové 
vyhnali ze Samarkandu . V letech 1511 až 1512 získal Bábur s perskou pomocí 
své město zpět . Nový uzbecký vladař Obaj Dulla záhy Bábura porazil a znovu 
vyhnal ze Samarkandu . Při posledním pokusu o  návrat podlehl Bábur 
Uzbekům v bitvě u Ghajdavanu severně od Bucháry (Sykes 1915, 241–243) . 

Bábur pochopil, že spojenectví se šíitskými Peršany, pokládanými 
ve  střední Asii za  heretiky, mu štěstí nepřinese, a  uprchl se svými lidmi 
do severní Indie . Zde stál u zrodu mocné říše Mughalů, o které ještě hodně 
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uslyšíme . Uzbekové vytlačili Peršany za  řeku Amudarju; safíjovská říše 
a  nomádští Uzbekové následně sváděli zápas o  vliv v  oblasti Chorásánu 
a Transoxanie po celé šestnácté století . Definitivní úpadek uzbecké konfe-
derace nastal v polovině sedmnáctého století .

Sultán Selim I ., který připravoval ambiciózní ofenzívu do střední 
Evropy a Středomoří, pokládal Ismá’íla za hrozbu . Jak napsal Arnold Toyn-
bee, Ismá’íl ohrožoval čtyři roky (1511–1514) osmanskou říši opakováním 
pohromy, kterou jí způsobil Tímúr Lenk v roce 1402 (2001, 461) . Ismá’íl vyslal 
poselstvo do jagellonských Uher a mamlúckého Egypta, ohrožených osmansk-
ou expanzí . Selim nařídil zmasakrovat na území Osmanské říše čtyřicet tisíc 
místních šíitů (Sykes 1915, 245) . V předvečer konfesního rozštěpení křesťanstva 
se vyhrotily náboženské rozpory rovněž uvnitř islámu . Na území Persie vpad-
la osmanská armáda čítající sto dvacet tisíc ozbrojenců, především jezdců, 
doprovázených silným dělostřelectvem a oddíly arkebuzírů . 

Ismá’íl, jehož početné síly byly vázány ve Střední Asii, zvolil defen-
zivní taktiku a  očekával nepřítele přibližně s  šedesáti tisíci jezdci 
na Čaldiránské rovině . K bitvě došlo 23 . srpna 1514 (Tauer 2006, 250; Dupuy 
a Dupuy 1996, 517) . Turci chtěli přilákat Peršany na dostřel palných zbraní, 
které skryli za nastoupenou pěchotu . Ismá’íl rozdělil síly a napadl z boku 
současně pravé a levé křídlo osmanského vojska . Zatímco levé turecké křídlo 
bylo přinuceno k ústupu, napravo bitevního pole z osmanského pohledu tu-
recká děla perskou jízdu rozprášila . Janičáři, kteří byli ponecháni v záloze, 
střelbou z  arkebuz rozehnali zbylé perské oddíly . Zraněný Ismá’íl spadl 
z koně a jen stěží unikl zajetí . Osmané následně obsadili 5 . září 1514 nehájený 
Tabríz (Sykes 1915, 245–246) . Selim nebyl schopen kvůli vzpourám ve vojsku 
postupovat dále do nitra Persie, pokračoval ale v tažení do Sýrie a Egypta, 
na jehož půdu vstoupil v lednu 1517 (Dupuy a Dupuy 1996, 518) . 

Vítězství nad Ismá’ílem umožnilo Osmanům obrátit většinu 
válečnického potenciálu proti Západu v  době, kdy se schylovalo k  bitvě 
u  Moháče a  prvnímu obléhání Vídně . Po  obsazení Egypta v  roce 1517 se 
sunitští Osmané prohlásili za právoplatné nositele chalífátu a stali se na roz-
díl od šíitských Peršanů duchovními vůdci islámské civilizace . Konflikt s Tu-
reckem Peršany natolik vyčerpal, že ztratili Balch (1516/1517) a málem i Herát 
(1520 až 1523) .

Po  Ismá’ílově smrti v  roce 1524 nastoupil na  perský trůn jeho 
nejstarší, i když pouze desetiletý syn Tahmásp I . Musel zpočátku čelit dalšímu 
vpádu Uzbeků, kteří po  roce 1530 obléhali osmnáct měsíců Herát (Sykes 
1915, 245) . O čtyři roky později vyhlásil Persii válku Süleyman Nádherný, 
který obsadil Tabríz (Chahryar a  Habib 2003, 329) . Povzbuzen tímto 
úspěchem Süleyman překročil Zagros a zmocnil se Bagdádu (Dupuy a Dupuy 
1996, 522) . Následovaly nerozhodné střety zakončené mírovou smlouvou, 
kterou Osmanská říše a safíjovská Persie uzavřely v Amasyi v roce 1555 . 
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Kontaktů mezi Persií a  Západem přibývalo . Anthony Jenkinson, 
který budoval první obchodní styky mezi Anglií a Ruskem, se plavil na jih 
po řece Volze, navštívil v roce 1558 Bucháru a hledal vhodnou trasu do Číny . 
Anglická plavidla se neodvážila do Perského zálivu a na obchod s Levantou 
měl monopol Janov a  Benátky, Jenkinson se proto snažil navázat spojení 
s Persií přes ruské území, což se mu přes Volhu, Kaspické moře, Baku a Erbil 
zdařilo . Spojení bylo ale shledáno příliš obtížným a roku 1581 byla „ruská 
cesta“ opuštěna . Christopher Marlowe oslavil Jenkinsonův výkon ve  svém 
Tamerlánovi .446 V  době tureckého útoku na  Kypr vyzýval neúspěšně 
Tahmáspa k vojenském zásahu proti Osmanům benátský vyslanec Vincentio 
A . D’Alessandri, který zaznamenal projevy hospodářského úpadku země (Sy-
kes 1915, 249–253) .

Safíjovskou Persii pozdvihl k opětovnému mocenskému a ekono-
mickému rozmachu Abbás Veliký, který je právem srovnáván s nejvýraznějšími 
eurasijskými panovníky šestnáctého století, Süleymanem Nádherným, Kar-
lem V . nebo Akbarem Velikým (Tauer 2006, 283) . Novým sídelním městem se 
stal výstavný Isfahán . Abbás čelil na začátku vlády roku 1587 nebezpečné 
turecké a uzbecké invazi (Edwards 1915, 247) . Uzbecké království dosáhlo 
za vlády Abdulla II . největší územní rozlohy (Sykes 1915, 258) . Uzbekové doby-
li Herát, Mešhed a velkou část Chorásánu; Abbás se je pokoušel vytlačit zpět 
a roku 1598 s nimi nedaleko Herátu svedl vítěznou bitvu (Tauer 2006, 283) . 

Když jeden astrolog v roce 1591 předpověděl, že perskému vládci 
hrozí smrtelné nebezpečí, Abbás symbolicky odstoupil a  jeho místo zaujal 
na tři dny bezvýznamný křesťan Júsuf, jehož posléze popravili . 

Do Persie dorazili roku 1598 angličtí bratři Anthony a Robert Sher-
leyovi, kteří vstoupili do Abbásových služeb . Z jejich popudu byla reorganizo-
vána perská armáda, jež převzala řadu západních inovací včetně mušket – 
tufang (Tauer 2006, 284) . Abbás, který pokládal Osmanskou říši za hlavního 
rivala, se snažil o sblížení se Západem v míře, jež neměla v dějinách asijských 
impérií obdoby . Rusko hledělo na tyto styky se značnou nedůvěrou; když se 
Anthony Sherley, který působil jako šáhův vyslanec, ocitl na ruském území, 
byl načas uvězněn (Sykes 1915, 259–261) . 

Abbás usiloval o dobré vztahy s mocným mughalským císařem Ak-
barem, který navzdory velkorysé expanzionistické politice neměl vůči Persii 
nepřátelské úmysly (Edwards 1915, 247–248) .

Po  letech pečlivých příprav vyhlásil Abbás v  roce 1602 Turecku 
válku . Do bran Tabrízu vstoupil vítězně 21 . října 1603; osmanská armáda 
utrpěla těžkou porážku 6 . listopadu 1606 v bitvě u Urmije; Peršané se zmoc-

446)  And Christian merchants, that with Russian stems/Plow up huge furrows in the Caspian 

sea/Shall vaile to us, as Lords of all the Lake (cit . Sykes 1915, 253) .



382

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

nili Ázerbájdžánu, Kurdistánu, Bagdádu, Mosulu a řady posvátných míst is-
lámu v Mezopotámii (Tauer 2006, 284−285) . I když obě znepřátelené strany 
uzavřely roku 1612 mír, o čtyři roky později se mohutná osmanská armáda 
pokusila neúspěšně dobýt Jerevan (Sykes 1915, 263) . 

Mughalský císař Akbar údajně v  roce 1558 přislíbil, že předá 
Peršanům Kandahár, pohraniční město se značným strategickým význa-
mem . Abbás se zprvu necítil dostatečně silným, aby nárok vůči největší 
mocnosti jižní Asie otevřeně uplatnil (Edwards 1915, 248) . Proti mughalské 
Indii se obrátil v letech 1622 až 1623, kdy Kandahár obsadil (Edwards 1915, 
264; Dupuy a Dupuy 1996, 613) . O tři roky později odrazil Turky od Bagdádu 
(Dupuy a Dupuy 1996, 613) . 

Mezitím Robert Sherley cestoval jako zvláštní Abbásův emisar 
po Evropě; Persii opustil v roce 1609, navštívil Polsko, Německo a roku 1611 
zavítal do Anglie (Sykes 1915, 264) . V roce 1616 Abbás přijal v ležení poblíž 
Kaspického moře italského cestovatele Pietra della Vallu,447 který pobýval 
u perského dvora (Tauer 2006, 286) . V šáhově vojsku se účastnil krvavé bitvy 
s osmanským vojskem poblíž Erbilu (Grey 2010, iii) . Španělský vyslanec Don 
García de Silva y Figueroa navštívil Persii v letech 1618 až 1619 (Sykes 1915, 
275) . V roce 1618 přijeli k šáhovi vyslanci ruského cara s množstvím darů, 
mezi nimiž nechybělo brandy (Edwards 1915, 259) .

447)  Pietro della Valle (1586–1652), pocházel ze zámožné římské rodiny, získal rozsáhlé klasic-

ké vzdělání (ovládal latinu, řečtinu a klasickou mytologii) . Do Orientu se roku 1614 vy-

pravil údajně kvůli nešťastné lásce . Jeho doprovod tvořilo devět osob . Během ročního 

pobytu v Konstantinopoli se Pietro della Valle naučil turecky a základy arabštiny . V roce 

1615 navštívil Alexandrii a Káhiru a velikonoční svátky slavil 8 . března 1616 v Jeruzalé-

mě . Přes Damašek a Aleppo dorazil do Bagdádu, kde se jeho manželkou stala krásná nes-

toriánská křesťanka Sitti Maani Gioerida . Pietro della Valle si prohlédl trosky starověké-

ho Babylónu a přivezl do Evropy jedny z prvních ukázek klínopisu (jeho zásluhou se 

na Západ rovněž dostala perská kočka a dvě egyptské mumie, nyní uložené v Drážďa-

nech) . Kvůli válečnému konfliktu mezi Persií a Osmanskou říší opustil Bagdád a odešel 

do  Isfahánu . V  létě 1618 se setkal s perským vládcem Abbásem, u kterého zůstal jako 

host . Válka mezi Persií a Portugalci zkomplikovala Vallovi odjezd z Hormuzu (kde v roce 

1622 zemřela jeho žena) . Nakonec se Pietro della Valle dopravil na palubě anglické lodi 

Whale do Suratu . V Indii (v Suratu, Goe, Kalikatu a některých dalších městech) pobýval 

až do  listopadu 1624 . Přes Maskat, Basru a Aleppo dorazil do Alexandretty, odkud jej 

francouzská loď dovezla do Neapole (do Říma dorazil 28 . března 1626) . Jeho putování 

vzbudilo velkou pozornost a Pietro della Valle byl přijat papežem Urbanem VIII ., který 

mu svěřil významný úřad . Druhá Vallova manželka, Gruzínka, která jej doprovázela 

z Persie, porodila čtrnáct synů . Společnost Umoristi, jejímž byl členem, mu udělila titul 

Fantastico . 
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Anglické válečné lodě pomohly Peršanům roku 1622 vyhnat Portu-
galce z Hormuzu (Tauer 2006, 285) . Neznamenalo to nicméně konec portu-
galské moci v oblasti . Ze základny v ománském Maskatu představovali Portu-
galci obávanou hrozbu a  v  roce 1624 svedli nerozhodnou námořní bitvu 
s anglicko-nizozemskou flotilou . Teprve poté, kdy vládce Ománu dobyl v roce 
1651 Maskat, portugalská hegemonie definitivně skončila a její bývalou slávu 
připomínalo v Persii jen slovo portugale znamenající pomeranč . V Persii se 
jako dominantní obchodníci ze Západu prosadili Nizozemci . První poselstvo 
z Francie přijelo do Isfahánu roku 1664 (Sykes 1915, 277–281) . Vysilující válka 
s  Osmanskou říší, která nehodlala přenechat Persii status nejsilnější mus-
limské mocnosti, pokračovala až do mírové smlouvy z roku 1638, podle níž si 
Osmané ponechali Bagdád a Peršané Jerevan (Dupuy a Dupuy, 1996, 614) . 

Po Abbásově smrti v roce 1629 nastalo údobí zmatků a úpadku, kte-
ré zastavil až šáh Abbás II . vládnoucí v letech 1642 až 1667 (Tauer 2006, 288) . 

Ruské poselstvo vyslané carem Alexejem se na perský dvůr dosta-
vilo roku 1664; v letech 1708 a 1715 se objevili poslové cara Petra I . Zároveň 
podnikali na  jih výpady ruští kozáci (Tauer 2006, 288; Dupuy a  Dupuy 
1996, 614) . Persie se postupně dostávala do ruské zájmové sféry a v Isfahá-
nu vládly oprávněné obavy, že Rusové mají v úmyslu anektovat Gruzii a Ar-
ménii (Sykes 1915, 303) .

Počátkem osmnáctého století čelili Peršané afghánskému povstání 
v Kandaháru a v roce 1711 jim vůdce sunnitských rebelů Mír Vajs uštědřil 
těžkou porážku; Afghánci, kteří se zmocnili Herátu, se roku 1717 spojili s Uz-
beky a společně vyplenili Chorásán (Dupuy a Dupuy 1996, 724) . Peršanům se 
dařilo odrážet vpády asertivních Afghánců, ale v březnu 1722 byli rozdrceni 
v bitvě u Gulnábádu nedaleko Isfahánu . Anglický historik Percy Molesworth 
Sykes poznamenal, že v tomto střetu pozbyli Peršané tradičních válečnických 
kvalit a dějiny nad nimi vynesly neúprosný ortel . Velká říše podlehla stěží 
dvaceti tisícům barbarských nájezdníků . Afghánský vůdce Mahmúd oblehl 
v březnu 1722 Isfahán, který v říjnu téhož roku kapituloval, a Mahmúd usedl 
na uvolněný perský trůn . Nový vládce se pokusil rozvrácenou zemi konsoli-
dovat, ale Rusko a Osmanská říše fatálního oslabení Persie pohotově využily . 
Ruský car Petr I . se právě vypořádal se Švédskem a uvolnil si ruce pro „východ-
ní politiku“ . Po  Volze byla vypravena na  jih mohutná flotila převážející 
třiatřicet tisíc mužů, k  níž se v  Dagestánu připojilo jezdectvo vypravené 
z Astrachaně . Rusové se poté zmocnili měst Derbent, Rešt a Baku a podpořili 
nároky syna svrženého šáha Tahmáspa (Sykes 1915, 315–323) . Turci vpadli 
do  severozápadní Persie a  dobyli Tbilisi . Rusko a  Turecko uzavřely v  roce 
1724 v Istanbulu smlouvu, na jejímž základě si rozdělily severní a západní 
Persii; Osmané poté obsadili Tabríz, Hamadán a Kermánšáh (Dupuy a Du-
puy 1996, 724) . V Baku se ruské a turecké zájmy střetly . Mezitím Mahmúd 
nastolil v  Isfahánu krvavý teror, který ukončila až jeho smrt v  roce 1725 . 
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Mahmúdovu nástupci Ašrafovi se sice podařilo roku 1726 turecké invazní 
vojsko u Isfahánu porazit, poté ale osmanské územní nároky uznal (Sykes 
1915, 328–331) .

Zásadní obrat přinesl vynikající válečník Nádir Šáh, „poslední 
velký asijský dobyvatel“, který zprvu podpořil chorásánského náčelníka 
Tahmáspa v  boji o  perský trůn a  roku 1736 byl sám zvolen šáhem (Tauer 
2006, 310) . Tento muž turkmenského původu a sunnitského vyznání se naro-
dil v  roce 1688 v  pevnosti Kelat v  severním Chorásánu . Než vstoupil 
do Tahmáspových služeb, proslul jako velitel jízdy Malika Mahmúda, vládce 
Abivardu . Upadl v nemilost, stal se vůdcem loupeživé bandy a usmrtil svého 
bývalého pána (Sykes 1915, 342) . V  čele Tahmáspova vojska porazil Nádir 
v roce 1730 v bitvě u Hamadánu Afghánce a vypudil je z Persie . O dva roky 
později dobyl Herát . Nádir Šáh vybudoval mocné ozbrojené síly, které využil 
při tažení proti Osmanské a Mughalské říši (Chahryar a Habib 2003, 134–
135) . Uzavřel dohodu s Ruskem (Rusové se vzdali Baku a Derbentu), na planině 
Baghavand nedaleko Karsu rozdrtil v roce 1735 osmanské vojsko a posléze 
dobyl Tbilisi, Jerevan a Gandže (Dupuy a Dupuy 1996, 726) . Roku 1738 vpadl 
do Paňdžábu a v bitvě u Chajberského průsmyku porazil mughalské vojsko . 
Po střetu u Karnalu v únoru 1739 zajal mughalského vládce Muhammada 
a obsadil Dillí (Comyn Lyall 1906, 77; Tauer 2006, 311; Dupuy a Dupuy 1996, 
726) . Nádir Šáh dobyl v roce 1740 chanáty v Bucháře a Chívě a perské oddíly 
pronikly do údolí Kavkazu a Dagestánu . Další střety s osmanskými jednotka-
mi v Mezopotámii skončily nerozhodně (Palmer 1996, 47) . 

Nádir Šáh si na rozdíl od svých předchůdců a mughalských vládců 
uvědomoval význam námořnictva a v lednu 1743 pověřil Angličana Johna 
Eltona, aby je vybudoval (Sykes 1915, 366) . Elton byl mimořádně nadaným 
organizátorem a rychlý postup při realizaci záměru, který by z Persie učinil 
námořní velmoc, silně znepokojoval Rusko . John Elton, jenž byl duší projek-
tu, zahynul v roce 1751 během místní vzpoury . Jeho smrt však perské aspi-
race zmařila (Sykes 1915, 367) . 

Nádir Šáh podporoval ve své říši sunnity a pravděpodobně doufal, 
že se mu podaří spojit Turecko a Persii (a případně Indii a Střední Asii) v je-
dinou muslimskou říši (Sykes 1915, 347–348) . V překvapivě krátké době se 
zrodilo rozsáhlé a  mocné impérium, které ale čelilo četným lokálním vz-
pourám a po zavraždění Nádira Šáha v červnu 1747 se rozpadlo (Tauer 2006, 
313; Chahryar a Habib 2003, 135) . 

Poslední období Nádirovy vlády bylo údajně ve znamení krvavé 
tyranie, kdy v zemi vyrůstaly pyramidy z hlav a lidé se ze strachu skrývali 
v jeskyních a na pouštích (Tauer 2006, 313) . Tuto vzdálenou předzvěst sta-
linismu ukončila skupina atentátníků, kterou vedl Nádirův synovec Alí 
Kulí . Překvapivý fenomén Nádirovy říše poukázal navzdory své pomíjivo-
sti na stále existující dynamismus a vitalitu asijských válečnických popu-
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lací těsně před nástupem eurasijské revoluce, která definitivně zvrátila 
poměr sil ve prospěch Západu . Mortimer Durand přirovnal Nádira k Na-
poleonovi (Sykes 1915, 367–375), oba muži, jeden na  Východě a  druhý 
na Západě, se pokusili neúspěšně cestou ambiciózní územní expanze čelit 
logice velkých historických zvratů počátku moderní doby, přinášejících 
marginalizaci jejich vlastních zemí . 

Po Nádirově smrti se rozpoutal boj o  trůn; anarchii ukončila te-
prve v  letech 1750 až 1779 vláda Karíma Chána, který odmítl titul šáha 
a vládl jako regent (vakíl) . Karím Chán podporoval obchod se Západem, zej-
ména Velkou Británií a Nizozemím . V další občanské válce zvítězil eunuch 
Aga Muhammad, jenž v polovině devadesátých let osmnáctého století obno-
vil perskou hegemonii v Gruzii a Chorásánu . Ruská armáda o síle čtyřiceti 
tisíc mužů obsadila v roce 1796 Derbent a Baku, ale po smrti Kateřiny Veliké 
se Rusové stáhli . Ruský car Pavel I . a Napoleon Bonaparte údajně kolem roku 
1800 zvažovali společné tažení z Baku, podél pobřeží Kaspického moře a přes 
Herát do britské Indie . Peršané a Afghánci by byli pravděpodobně přizváni, 
aby se podíleli na získané kořisti . Rusko se roku 1800 definitivně zmocnilo 
Gruzie . Persie se z významného politického aktéra stávala zeměpisným poj-
mem a ani výcvik armády podle západního vzoru, který vedl schopný Abbás 
Mírzá, na tom nic nezměnil . Když v roce 1805 vypukla válka mezi Francií 
a Ruskem, navštívil Teherán francouzský plukovník Romieu s návrhem spo-
jenectví zaměřenému proti Rusku a Anglii s výhledem na  invazi do Indie . 
Šáh Fath Alí Chán se záměrem souhlasil, ale další kroky zmařila tylžská sm-
louva mezi Francií a Ruskem . Pouhé dva tisíce tři sta ruských vojáků se šesti 
děly porazily 31 . října 1812 u Aslándúzu na řece Arasu celé perské vojsko . 
V  Gulistánské mírové dohodě z  12 . října 1813 Peršané akceptovali ztrátu 
Gruzie, Derbentu a Baku a zavázali se, že nebudou udržovat na Kaspickém 
moři válečné lodě . Navíc přislíbili (25 . listopadu 1814), že nevystoupí proti 
Velké Británii a  nepodpoří její nepřátele . Tento dovětek se netýkal pouze 
fantazmagorických úvah Napoleona Bonaparta, ale reálnější hrozby ze stra-
ny Ruska, jehož plán z  roku 1791 o  vpádu na  indický subkontinent přes 
Orenburg, Bucháru a Kábul Britové znali (Sykes 1915, 376–409) . Vrchní veli-
tel perské armády Abbás Mírzá se pokusil napravit pošramocenou pověst 
ve válce s Ruskem, která vypukla v roce 1825 . Na počátku konfliktu zazna-
menali Peršané úspěchy a dospěli k branám Tbilisi . V dalších střetech s rus-
kými oddíly, kterým velel generál Ivan Fjodorovič Paskevič, se válečné štěstí 
obrátilo . Paskevič dobyl Jerevan a  obsadil Tabríz; Peršané byli 22 . února 
1828 nuceni podepsat Turkmánčájskou smlouvu, která je zbavila mocenské-
ho postavení a prakticky měnila v ruského vazala (Dupuy a Dupuy 1996, 868; 
Sykes 1915, 419–420) . Perské vpády do Afghánistánu v letech 1836 až 1838 
sloužily především ruským strategickým zájmům a znepokojovaly Brity v In-
dii (Sykes 1915, 423) .
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2.8. Říše Velkých Mughalů

Když uzbečtí nomádi migrující z východu v letech 1507 až 1515 vyplenili 
Samarkand, bývalé středoasijské centrum Tamerlánovy říše, jeho násle-
dovníci a dědici sestoupili na pláně severní Indie, aby položili základy říše 
Velkých Mughalů . Zahíruddín Muhammad Bábur, kterého Uzbekové vy-
hnali z Ferghány ve Střední Asii, se usadil v Kábulu, kde se při vhodné pří-
ležitosti chopil vlády (Tauer 2006, 293) . V roce 1512, ve třiatřiceti letech, se 
definitivně vzdal snah o návrat do Samarkandu a upřel pozornost do In-
die . V čele desetitisícového vojska posíleného osmanskými děly a arkebuzí-
ry zahájil na jaře 1526 pochod na Dillí . V bitvě u Pánípatu 20 . dubna 1526 
porazil Bábur mnohem početnější vojsko Ibráhíma Lódího, dillíského sul-
tána . Následovala další vítězství . Když v prosinci 1530 Bábur zemřel, jeho 
impérium zahrnovalo část Střední Asie, Kábul, Paňdžáb, Dillí a  Bihár 
(Schimmel 2000, 14−19; Richards 1993, 8–9; Lane-Poole 1906, III, 205–208; 
Tauer 2006, 294) . 

Báburovo severoindické tažení se odehrálo přibližně v údobí mezi 
bitvou u  Moháče a  prvním obléháním Vídně osmanskými Turky . 
Představovalo součást velké vlny expanze islámu, která se zvedla přibližně 
po smrti Tamerlánově a vyvrcholila v polovině šestnáctého století . Postup 
Prorokových vyznavačů nepocítili jinověrci pouze v  Evropě či Indii, 
například mezi lety 1513 až 1526 se muslimové prosadili na úkor hinduistů 
na  Jávě (McNeill 1991, 612) . Tehdy se zdálo, že islám ovládne klíčová 
civilizační ohniska Eurasie a  stane se (bez ohledu na  vylodění Španělů 
v Americe a portugalskou obchodní výpravu do  Indického oceánu) vůdčí 
světovou silou . Bábur a Süleyman Nádherný, nikoliv Kryštof Kolumbus či 
Karel V ., měli být budovateli nové éry lidstva . Zatímco Osmané útočili 
ve  Středomoří na  maltské hradby, koalice místních muslimských vládců 
v jižní Indii (kteří v letech 1482 až 1512 tvořili islámskou říši v čele s bah-
manským sultanátem, opírající se o  zkušené válečníky původem z  Persie 
a  Turkestánu, vyvrátila v  roce 1565 poslední silný hinduistický stát 
Vidžajanagar (McNeill 1991, 612; Toynbee 2001, 462) .

Zahíruddín Muhammad Bábur byl zakladatelem dalšího „impé-
ria střelného prachu“,448 říše Velkých Mughalů, která v sedmnáctém století 
představovala největší světovou ekonomickou mocnost s  výjimkou Číny . 
Chybělo málo a Báburův syn Humájún, který nastoupil na trůn v roce 1530, 
byl posledním mughalským panovníkem . Zkušený afghánský guvernér 
v Biháru Šér Chán Súr porazil Humájúna v bitvách u Čausy v Biháru (1539) 

448)  Kritická diskuze o relevantnosti tohoto označení, viz Strnad, Filipský, Holman a Va-

vroušková 2003, 439–440 .
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a  Kanaudže (1540) . Humájún se uchýlil do  exilu na  dvůr perského šáha 
Tahmáspa . Vliv perské kultury, administrativy a  jazyka sehrál v dějinách 
mughalského státu důležitou úlohu (Schimmel 2000, 20−26; Lane-Poole 
1906, III, 224–237; Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 442–444) . 
Perština byla jazykem perského dvora a  armády a  perští vojáci se těšili 
v  mughalské Indii mimořádné prestiži . Na  perském dvoře a  ve  vojsku 
sehrávala podobnou roli turečtina (Edwards 1915, 250) . Obchodní trasa 
z  Láhauru přes Kandahár do  Isfahánu byla neobyčejně živá (navzdory 
častým útokům loupeživých tlup) . Karavany čítající dvanáct až čtrnáct set 
velbloudů přepravovaly především indigo, cukr, koření nebo bavlněné lát-
ky .449 Turbany užívané v Persii se dovážely z Indie . Obchodovalo se s tabá-
kem, který ale mughalský vládce Džahángír a  perský šáh Abbás kvůli 
„škodlivým účinkům“ zakázali . V Persii byl údajně v roce 1628 náklad tabá-
ku, který přivezlo z Indie třicet velbloudů, veřejně spálen a obchodníkům, 
kteří jej dováželi, uřezány uši a nos (Edwards 1915, 250−258) . V roce 1545 
ovládl Humájún s perskou pomocí Kandahár a o dva roky později se zmoc-
nil Kábulu; v únoru 1555 obsadil Láhaur a v červenci 1555 vstoupil do Dillí 
(Lane-Poole 1906, III, 238; Strnad, Filipský, Holman a  Vavroušková 2003, 
443–446; Tauer 2006, 294) . Po šesti měsících uklouzl v paláci na schodech 
a ve věku devětačtyřiceti let na následky zranění zemřel .450

Vláda Humájúnova syna císaře Akbara Velikého v  letech 1556 až 
1605 platí za  zlatý věk v  dějinách mughalského impéria (Schimmel 2000, 
27−38; Lane-Poole 1906, IV, 1; Tauer 2006, 294) . Nastoupil v době, kdy Karel V . 
odešel do  ústraní a  španělského žezla se ujal Filip II . V  Německu bylo 
předchozího roku v Augsburgu dosaženo dohody mezi protestanty a katolí-
ky . Süleymanovi Nádhernému zbývalo ještě čtrnáct let života, které zasvětil 
snaze o zlomení křesťanstva . Ve Francii Jindřicha III . se schylovalo k vleklé 
náboženské válce . V Anglii vládla Marie I ., manželka Filipa II ., která se poku-
sila neúspěšně vrátit zemi ke katolicismu . Ruský car Ivan I . dobyl Astrachaň 
a zahájil ruskou expanzi do Střední Asie . A v Římě zemřel zakladatel jezuits-
kého řádu Ignác z Loyoly . 

V roce Akbarovy smrti vládl ve Francii Jindřich IV ., který obnovil 
náboženský smír, v Anglii Jakub I ., jenž nastoupil po slavné vládě královny 
Alžběty, Turecku se v  Uhrách nepodařilo navázat na  předchozí úspěchy 

449)  Thomas de Laet napsal: Hic continuo commercia exercentur e Persia, India, Mesopotamia, 

e reliquis partibus orientis; nam septem aut octo milia camelorum in ambitu aluntur ad 

marces ultro citroque devehendas (cit . Edwards 1915, 250) .

450)  His end was of apiece with his character. If there was a possibility of falling, Humayun was 

not the man to miss it. He tumbled through life, and he tumbled out of it (Lane-Poole 1906, 

III, 242) .



388

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

a  v  následujícím roce bylo poprvé nuceno uznat rovnocennost svého 
císařského protivníka, v Moskvě zemřel car Boris Godunov a ve Španělsku 
dokončil Miguel de Cervantes první část románu Don Quijote . 

Zpočátku musel mladý mughalský panovník čelit mnohým potížím 
a  silou zbraní obnovit impérium . Jeho vojsko porazilo 5 . listopadu 1556 
v druhé bitvě u Pánípatu Afghánce, ovládající významnou část severní Indie . 
Během následujících dvou let Mughalové úspěšně expandovali v Hindustánu; 
zmocnili se Paňdžábu, dobyli Adžmér, Gválijar a  Džaunpur . Pád pevnosti 
Čitauru počátkem roku 1568 sehrál klíčovou roli při podmanění Rádžpútány . 
Bengálsko bylo dobyto do roku 1575 . Akbar, který byl nyní hegemonem se-
verní Indie, přičlenil k říši v letech 1585 až 1586 Kašmír, Sindh (1591), Urísu 
(1592), Balúčistán (1595) a Kandahár (1595) . Během tažení na  jih indického 
subkontinentu si Mughalové podmanili pevnost Asírgarh a knížectví Chándéš 
(Lane-Poole 1906, IV, 1–3; Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 448–
458) . Za své vojenské úspěchy vděčil mughalský imperátor mimo jiné nasa-
zení děl, která na zobrazení vyhlížejí jako repliky burgundských zbraní vy-
vinutých v letech 1465 až 1477 (McNeill 1993,129) .

Mughalská Indie představovala po Číně druhou největší světovou 
ekonomickou mocnost raného novověku; s přibližně sto osmdesáti milióny 
obyvateli byla společně s  Perskou a  Osmanskou říší silným muslimským 
státem a  významným geopolitickým faktorem Eurasie (Lawrence 1997, 6) . 
Přesto se mughalským vládcům nepodařilo využít značného potenciálu k vy-
budování říše s eurasijskou či dokonce globální působností . Občasné snahy 
o  merkantilismus se nedokázaly plně rozvinout . Textilní průmysl, který 
představoval až do poloviny osmnáctého století hrozbu pro evropskou pro-
dukci, zadusila merkantilistická asertivita Západu . Mughalský experiment 
byl postupně utopen v nekonečné etnické, náboženské a sociokulturní roz-
manitosti subkontinentu .

Budování mughalského impéria představovalo zajímavou ana-
logii politického vývoje na Západě, kde po období feudálního partikula-
rismu a  chaosu čtrnáctého a  patnáctého století začaly v  průběhu 
šestnáctého a  sedmnáctého století vznikat silné státy omezující 
prostřednictvím panovnické byrokracie moc lokální nobility . Ve Francii 
nebo Anglii nebylo (až do Francouzské revoluce) zpochybněno právo ari-
stokracie na dědičné pozemkové vlastnictví (což z ní nadále činilo vlivné-
ho politického aktéra), zatímco v mughalské Indii (obdobně jako v Rusku 
nebo raně středověké východní Evropě) představovaly úděly (džágíry) for-
mu platu za služby poskytované vladaři .451 „Král králů“, který panoval nad 

451)  Císař nicméně respektoval dědičnost držav hinduistických rádžpútských panovnických 

rodů (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 461–463) .
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mozaikou velmi různorodých poloautonomních politických útvarů, mezi 
nimiž dominovala opevněná města nebo vesnice, ovládaná „vlastníkem 
půdy“ (zamíndár), nedokázal poddaným vnutit jednotnou civilizační vůli 
(Wink 1986, 39) . 

Mughalská agrární byrokracie (neboli orientální despotismus) 
představovala asijskou verzi západního absolutismu . Byla výrazně 
primitivnější než čínský systém a neumožňovala, aby se vyvinula aristo-
kratická nebo buržoazní vrstva schopná vzdorovat panovníkovi (Moore 
1993, 315) . Jakákoliv nezávislost se pokládala za potenciální vzpouru . Pro 
hospodářský život Mughalské říše byla charakteristická značná míra 
přerozdělování . Zemědělství nedokázalo vytvořit dostatečnou nadhodno-
tu, kterou by místní elity využily pro rozvoj místní průmyslové výroby . 
Podstatná část zemědělské nadvýroby převáděná do  peněžní podoby 
plynula do neproduktivních sektorů (na udržování armády, výdaje dvora, 
služebnictva, dovoz koní), případně na výrobu luxusního zboží pro potřeby 
aristokracie . Investice do zemědělství byly nízké a do průmyslu zanedba-
telné (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 463) . Okázalost mug-
halského dvora ohromovala návštěvníky ze Západu, ale nestřídmý přepych 
dramaticky omezoval hospodářský a politický rozvoj společnosti . Barring-
ton Moore se dokonce domníval, že kapitalismus a parlamentní demokra-
cie by se v Indii bez západní intervence nezrodily .452

Akbar Veliký si bezpochyby uvědomoval slabiny vyplývající 
z náboženské a ideologické roztříštěnosti . Vzhledem k tomu, že tíhl k mysti-
cismu a hlubokým metafyzickým úvahám, založil v roce 1574 ve Fatéhpur 
Síkrí, novém hlavním městě říše, „Dům zbožnosti“ (ibádatchánu), kde se 
shromažďovali významní muslimští duchovní . Po  Akbarově smrti se vý-
stavné Fatéhpur Síkrí proměnilo v město duchů, Pompeje bez sopečného 
popela, protože žádný indický vládce se neodvážil v něm usadit . Počátkem 
osmdesátých let šestnáctého století dospěl Akbar k rozhodnutí založit vlast-
ní synkretický kult (díne iláhí), který někteří autoři pokládají za  pokus 
o univerzální náboženství, jiní za nový súfijský řád (Lane-Poole 1906, IV, 
34–39; Strnad, Filipský, Holman a  Vavroušková 2003, 465–467) . Akbarův 
sen vyvolal zájem i  na  Západě, kde bezpochyby oslovil deistické a  jiné 

452)  Jean Baptiste Tavernier nicméně v sedmnáctém století zaznamenal v Indii kastu finanč-

níků (pravděpodobně Pársy), jejichž životní styl nápadně připomínal pověstnou západní 

protestantskou etiku (Moore 1993, 321) . 
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volnomyšlenkářské a pseudoreligiózní kruhy .453 Akbarova snaha o povzne-
sení mughalského císaře na úroveň duchovního vůdce směřovala jednak 
do předmuslimského starověkého světa, kdy vládci vykonávali náboženské 
funkce, a  jednak do  budoucnosti, do  éry totalitních hnutí, kdy povstaly 
nové typy politického náboženství . Na  Akbarově dvoře se rozšířila víra 
(podobně jako v křesťanském světě kolem roku 1000), že islámské miléni-
um (v roce 1622) přinese konec světa a příchod Máhdího . Z tohoto důvodu 
Akbar nařídil sestavit Dějiny milénia . Závěr Akbarovy vlády poznamenal 
nepříjemný incident, během kterého musel slábnoucí panovník čelit 
vzpouře vlastního syna Salíma (Lane-Poole 1906, IV, 46–50) . Jeden 
z nejvýznamnějších indických vládců zemřel v říjnu 1605 .

Mughalská civilizace působila během Akbarovy vlády impozantně; 
Lawrence James zdůraznil, že politická kultura mughalského dvora 
ztělesňovala spíše ducha svébytné asijské varianty renesance než ori-
entálního despotismu . Anglický vyslanec Sir Thomas Roe ocenil v roce 1615 
palác v  Ágře jako jeden z  „divů světa“ (cit . Lawrence 1997, 5) . Na  rozdíl 
od perského Nádira Šáha se mughalští panovníci nepokusili o vybudování 
válečného a obchodního loďstva a spoléhali se na prostřednictví západních 
obchodních společností, které nabývaly na důležitosti a síle . Vzestup mug-
halského státu se odehrával v době, kdy do Indického oceánu, který v polovině 
patnáctého století opustila flotila čínské dynastie Ming, pronikali Evropané . 
Jak zdůrazňovali Portugalci, Indie nebyla Amerikou; to znamenalo, že bylo 
nemyslitelné, aby západní dobrodruh v  čele hrstky žoldnéřů vyvrátil říši 
Velkých Mughalů (Parker 1996, 129) . 

Indičtí vládci najímali do svých služeb zahraniční vojenské od-
borníky, především Turky a Evropany . Vasco da Gamu opustili dva Portu-
galci již v roce 1499; roku 1503 žili v Kalikatu dva Miláňané . Willem Ver-
stegen, zaměstnanec holandské Východoindické společnosti, vstoupil 
roku 1658 do  služeb prince Dára Šikóha; v  této době působilo v  Dillí 
v císařských službách dvě stě Evropanů a Turků (Parker 1996, 129) . Loď 
Tiger s listem od královny Alžběty pro mughalského císaře Akbara vyplu-
la z Anglie do Tripoli a Aleppa v roce 1583 . Po vylodění v Aleppu poutníci 
pokračovali karavanní cestou k Eufratu, a poté po řece do Basry, odkud 

453)  Anglický básník Alfred Tennyson věnoval Akbarově náboženské vizi následující verše: 

I can but lift the torch 

Of reason in the dusky cave of Life, 

And gaze on this great miracle, the World, 

Adoring That who made, and makes, and is, 

And is not, what I gaze on – all else Form, 

Ritual, varying with the tribes of men (cit . Lane-Poole 1906, IV, 40) .
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pluli do Hormuzu . Tam je zatkli Portugalci a poslali do Goy . Podařilo se 
jim uniknout a roku 1585 dorazili k mughalskému dvoru do Ágry (Budil 
2002, 70) . William Shakespeare na  tuto epizodu činil narážku ve  hře 
Macbeth prostřednictvím jedné z  čarodějnic: Muž její odjel do  Aleppa, 
na Tigru kapitán.454 Camõesův přítel Diogo do Couto, který žil v Indii v le-
tech 1559 až 1569, uveřejnil v roce 1602 knihu Decada Quarta de Asia 
(Budil 2002, 70–71) . 

Prvním Angličanem, kterého oficiálně přijal mughalský císař 
Džahángír jakožto zástupce krále Jakuba I ., byl v  dubnu 1609 William 
Hawkins, bývalý společník Francise Drakea . Anglický vyslanec Thomas 
Roe, absolvent Magdalen College v Oxfordu, blízký přítel prince Jindřicha 
a jeho sestry Alžběty, budoucí manželky Fridricha Falckého a české králov-
ny, se na mughalský dvůr dostavil v lednu 1615 . Ve třiceti pěti letech vedl 
Thomas Roe výpravu do Guayany a zkoumal tok Orinoka . Roe, renesanční 
vznětlivý a  vzdělaný alžbětinský dobrodruh, který jako by vystoupil 
ze  Shakespearových her, byl ideálním prostředníkem pro zachycení at-
mosféry mughalského dvora několik let po Akbarově smrti . Z obchodního 
hlediska nebyla jeho návštěva příliš úspěšná, protože Džahángír měl ml-
havé povědomí o méně významných zemích ležících kdesi na západě (La-
ne-Poole 1906, IV, 56–72; Strnad, Filipský, Holman a  Vavroušková 2003, 
609) . Thomas Roe uveřejnil své indické zážitky ve spise A Voyage to East 
India z roku 1665 .

Mezi evropskými návštěvníky Indie vynikal Johann Albrecht 
von Mandelslo, rodák z Meklenburska, jenž se v devatenácti letech připojil 
k poselstvu, které vyslal roku 1633 vévoda holštýnský do Moskvy a Persie . 
Z  Kamrúnu cestoval lodí do  Suratu, kam dorazil v  dubnu 1638 . Během 
osmi měsíců, které strávil na území říše Velkých Mughalů (poté pokračoval 
do Číny a Japonska), navštívil Ágru a Láhaur . Mandelsla zaujala nizozems-
ká a  anglická podnikatelská činorodost, kterou měl možnost pozorovat 
v Suratu . Výstavnost, rozloha a bohatství Ágry na něho učinily značný do-
jem . Podle augustiniánského misionáře Sebastiana Manriqua, který 
pobýval v Ágře v roce 1640, žilo ve městě šest set tisíc obyvatel, to znamená 
více než v  kterékoliv evropské metropoli . Tádžmahal, architektonický 
symbol velikosti a  okázalosti mughalské civilizace, jehož hlavním pro-
jektantem byl Benátčan Geronimo Verroneo, byl v  Ágře dokončen roku 
1648 (Lane-Poole 1906, IV, 90–101) .

454) Her husband’s to Aleppo gone, master’s the Tyger, 3,13–14, přeložil Josef Václav Sládek .
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Člen Tovaryšstva Ježíšova455 Joam de Lucena, jenž vydal v  roce 
1600 v portugalštině životopis svatého Františka Xaverského, studoval hin-
duistickou vzdělanost a náboženství do značné hloubky, ale podle Pietra del-
la Valleho, který se s ním setkal v Goe, si řadu poznatků z nejasných důvodů 
ponechal pouze pro sebe (Grey 2010, 111) . Italský jezuita Roberto de Nobili,456 
který se vylodil v Goe 20 . května 1605 a jenž působil v jižní Indii až do své 
smrti v roce 1656, hlásal v Kóčínu a Madurai evangelium oblečen jako sann-
jásin, hinduistický asketa bezcílně putující po zemi . Naučil se řadu tamils-
kých dialektů a pravděpodobně (téměř sto padesát let před jinými Evropany) 

455)  Příslušníci Tovaryšstva Ježíšova navázali na průkopnické dílo svatého Františka Xa-

verského, který zahájil působení v Goe v roce 1540 . Vytvořili první západní instituci, 

na jejíž půdě se odehrávala konfrontace mezi evropskou a indickou vzdělaností . Tho-

mas Stephens (1549–1619) studoval na univerzitě v Oxfordu, poté konvertoval ke kato-

licismu a v roce 1575 vstoupil v Římě do jezuitského řádu; o čtyři roky později se vylo-

dil, pravděpodobně jako první Angličan, v indické Goe . Kromě misijního působení se 

věnoval studiu místních domorodých jazyků . Ucelené svědectví o intelektuálním a du-

chovním působení jezuitského řádu poskytují Lettres édifiantes et curieuses, écrites 

des missions étrangères, par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus (1702–

1777), obsahující učenou korespondenci členů Tovaryšstva Ježíšova . Papež Benedikt 

XIV . vydal v roce 1744 bulu zakazující malabárské rity, které představovaly jezuitskou 

adaptaci katolické liturgie na indické kulty . Markýz de Pombal, portugalský první mi-

nistr, vykázal v roce 1759 jezuity ze všech portugalských území včetně Goy; roku 1773 

papež Klement XIV . řád Tovaryšstva Ježíšova zrušil (řád byl obnoven v roce 1814 Piem 

VII .; od roku 1858 jezuité opět zahájili misijní působení v Indii) . Tento akt Klementa 

XIV . zlomil badatelský monopol Tovaryšstva Ježíšova na Orient . Již po  roce 1738 se 

dovoz staroindické literatury na Západ prostřednictvím jezuitů zastavil . Lettres édifi-

antes et curieuses předběhly svoji dobu a nebyly v Evropě náležitým způsobem doceně-

ny . Pokud by Académie des Inscriptions neodložila dokumenty, které zaslal z Indie Gas-

ton-Laurent Coeurdoux, jenž navrhl příbuzenství indoevropských jazyků dříve než 

William Jones, věda o srovnávací a historické jazykovědě by pravděpodobně vznikla již 

v první polovině osmnáctého století . Jezuitská vzdělanost, představující svébytnou ka-

tolickou a latinskou recepci Východu, byla jednou z obětí eurasijské revoluce, mocen-

ského úpadku Portugalska, Španělska a Francie a globální dominance protestantských 

námořních mocností . 

456) Viz Budil 2002, 71 .
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sanskrt .457 Protestantský duchovní Henry Lord, který působil v Suratu v le-
tech 1624 až 1629 ve službách anglické Východoindické společnosti, se sez-
námil s Pársy, vyznavači zoroastrismu . Věnoval jim studii,458 která ovlivnila 
Jeana Chardina, Thomase Hyda a především na něj navázal Abraham Hya-
cinth Anquetil- Duperron . Prvním evropským vzdělancem, jenž uveřejnil 
text psaný v sanskrtu, byl nizozemský misionář Abraham Roger žijící v le-
tech 1630 až 1647 v Indii a Batávii .459

Akbarův syn Salím známý jako Núruddín Muhammad Džahángír 
nastoupil na mughalský trůn v šestatřiceti letech v roce 1605; roku 1628 jej 
vystřídal Šáhdžahán, který obnovil expanzivní politiku mughalského státu 
(Schimmel 2000, 39−47; Tauer 2006, 294) . Mughalové znovu vyrazili na jih . 
Mughalské svrchovanosti se podřídily v roce 1636 sultanáty Bídžápur a Gól-
konda a  Šáhdžahán kontroloval většinu indického subkontinentu (Strnad, 
Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 476–479; Tauer 2006, 294) . Ve verších, 
jež věnoval Šáhdžahánovi anglický básník a dramatik sedmnáctého století 

457)  Roberto Di Nobili (1577–1656), pocházel z aristokratické, i když nezámožné rodiny; byl 

synovcem kardinála Roberta Francesca Romola Bellarmina (jenž byl zase synovcem pa-

peže Marcella II .), proslulé osobnosti protireformace . Kardinál Bellarmino sdělil osobně 

v roce 1616 na pokyn papeže Pavla V . Galileo Galileovi, že Koperníkovo heliocentrické 

učení bylo církví odsouzeno jako heretické, a přiměl jej, aby se od něho distancoval . Ro-

berto Di Nobili působil po příchodu do Indie krátce v Kočínu na Malabárském pobřeží 

a poté se trvale usadil ve městě Madurai . Společně s oděvem a vzezřením hinduistického 

askety přijal jméno Romaca Brahmana a stýkal se s příslušníky vyšších kast . Roberto Di 

Nobili se stal zakladatelem metody akomodace, integrace do místního kulturního pro-

středí za účelem evangelizace . Nobiliho přístup vyvolal polemiku a kontroverze, do kte-

rých zasáhl i  arcibiskup v  Goy Cristóvão de Sá e Lisboa . Roberto Di Nobili se odvolal 

k papeži Řehořovi XV ., který jej podpořil výnosem Romanae sedis antistes z 31 . ledna 

1623 . Nobiliho pokračovatel v politice akomodace João de Brito byl v roce 1693 místním 

vládcem v Rámnádu popraven . 

458)  A Display of Two Forraigne Sects in the East Indies, viz: The Sect of the Banians, the Ancient 

Natives of India and the Sect of the Persees the Ancient Inhabitants of Persia, together with 

the Religion and Manners of each Sect (1630) . Francouzský překlad od Pierra Briota vyšel 

v Paříži v roce 1667 (Budil 2002, 71) . 

459)  Zmíněný text psaný v sanskrtu vyšel v Leidenu jako příloha pojednání Otevřené dveře 

k  získání znalostí o skrytém pohanství (De open deure tot hen verborgen heydendom) 

v roce 1651, dva roky po Rogerově smrti . Německý překlad se objevil v roce 1663 a fran-

couzský překlad od Thomase La Gruea pod názvem La Porte ouverte, pour parvenir à la 

connoissance du paganisme caché byl vydán v Amsterdamu v roce 1670 . 
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John Dryden,460 zaznívá vedle fascinace ušlechtilým orientálním vládcem an-
ticipace obdivu k „východním rasám“ . Toto téma se prostřednictvím „sekula-
rizace“ pseudonáboženského étosu orientální renesance stalo v devatenáctém 
století jedním ze zdrojů árijské rasové ideologie . Evropská imaginace byla 
přístupná a zranitelná východním exotismem, jenž v devatenáctém a dvacá-
tém století způsobil v západním intelektuálním a politickém životě spoušť . 

Roku 1657 vypukla bratrovražedná válka mezi Šáhdžahánovými 
syny o následnictví, v níž zvítězil Aurangzéb . Nový panovník, který nastou-
pil na trůn 26 . května 1659, byl současníkem Ludvíka XIV . a podobně jako on 
vedl řadu výbojů a potlačoval náboženskou toleranci ve jménu jediného ofi-
ciálního náboženství (což byl v jeho případě sunnitský islám) . Tuto politiku 
pocítili záhy šíité, súfíové, hinduisté i křesťané (Schimmel 2000, 48−52; La-
ne-Poole 1906, IV, 110–121; Strnad, Filipský, Holman a  Vavroušková 2003, 
479–481; Comyn Lyall 1906, 52) . 

Aurangzéb byl skutečným puritánem; nejedl maso a pil obyčejnou 
vodu; podle francouzského cestovatele Taverniera připomínal vzezřením vy-
chrtlého fakíra . Během přeletu komety, jež se objevila na nebi na čtyři týdny 
v roce 1665, prakticky nepřijímal potravu a ležel na holé zemi přikryt tygří 
kůží, čímž si natrvalo poškodil zdraví . Korán znal nazpaměť . Jeho obzory 
nebyly uzavřeny indickým horizontem . Když se s ním v březnu 1695 setkal 
ve vojenském ležení neapolský lékař Gemelli Careri, Aurangzéb se živě zají-
mal o jeho cesty po Turecku a o bojích mezi Habsburky a Osmany probíha-
jícími na Balkáně (Lane-Poole 1906, IV, 121−167) .

Aurangzéb cílevědomě usiloval o  islamizaci říše; v  roce 1679 
veřejně vyhlásil nevěřícím v Indii svatou válku (džihád) a nařídil nemuslims-
kému obyvatelstvu platit daň z  hlavy (džizju) . Nebyl však zaslepeným 
náboženským fanatikem; otěží vlády se ujal jako zkušený čtyřicátník 
a uvědomoval si rizika vyplývající z jeho politiky, o jejímž smyslu byl pevně 
přesvědčen . François Bernier zaznamenal jeho slova: Na  svět mě poslala 
prozřetelnost, abych žil a pracoval nikoliv pro sebe, ale pro druhé. Je mou po-

460)  O! had he still that character maintain’d 

Of Valour which in blooming Youth he gain’d! 

He promised in his East a glorious Race; 

Now, sunk from his Meridian, sinks apace. 

But as the Sun, when he from Noon declines, 

And with abated heat less fiercely shines, 

Seems to grow milder as he goes away, 

Pleasing himself with the remains of Day: 

So he who in his Youth for Glory strove 

Would recompense his Age with Ease and Love (cit . Lane-Poole 1906, IV, 105) . 
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vinností myslet na vlastní štěstí pouze tehdy, pokud je spojeno s blahem mého 
lidu (Lane-Poole 1906, IV, 125–126) . Na  mysl nám přijde opět Ludvík XIV ., 
který roku 1685 zrušil Edikt nantský a  v  zájmu náboženské homogenity 
státu vypověděl z  Francie hugenoty . Aurangzéb znevýhodnil hinduistické 
obchodníky a znepřátelil si rádžpúty, hinduistické hodnostáře, což přispělo 
k destabilizaci země (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 482) . 

Aurangzébovi však vzdorovaly sultanáty Bídžápur a  Gólkonda 
a  především odbojná konfederace Maráthů, vedená schopným Šivádžím . 
V  roce 1689 se zdálo, že všichni odpůrci mughalské moci jsou podrobeni . 
Poté vypukly vzpoury na  severu země a  Maráthové pokračovali v  odporu . 
Stárnoucí Aurangzéb propadl pocitu marnosti, který vyjádřil veršem: Život 
tak cenný, byl promarněn a k ničemu (Lane-Poole 1906, IV, 153; Strnad, Filips-
ký, Holman a Vavroušková 2003, 482–488) . 

Poslední velký mughalský císař zemřel v  roce 1707 v Ahmadna-
garu ve věku devadesáti let (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 
488) . Obdobně jako jeho současník Ludvík XIV ., jediný eurasijský panovník, 
jehož dvůr mohl svým leskem soupeřit s mughalským, vyčerpal Aurangzéb 
ekonomicky a  vojensky svou zemi, žijící ze zaostalého a  neproduktivního 
zemědělství . Francie, jejíž sociální struktura a  hospodářské základy byly 
zdravější, se dokázala do  třicátých let osmnáctého století obnovit . Říše 
Velkých Mughalů nastoupila cestu rozkladu a úpadku, který během následu-
jících osmdesáti let vyústil do  britské hegemonie . Mughalské impérium 
přestalo být po Aurangzébově smrti velmocí, i když – podobno v tomto ohle-
du Svaté říši římské – přežívalo dlouho poté jako fantom obklopený 
množstvím ceremoniálních rituálů (Schimmel 2000, 53−62) . 

2.9. François Bernier a první rasová klasifikace

V  době bojů o  nástupnictví po  Šáhdžahánovi přicestoval do  Indie fran-
couzský lékař a cestovatel François Bernier .461 Tento zakladatel rasového 
myšlení v  západní intelektuální tradici se narodil v  roce 1620  v  Anjou 
v chudé rolnické rodině . Studoval fyziologii pod vedením slavného atomis-
ty a racionalisty Pierra Gassendiho; na univerzitě v Montpellier (nejstarší 
lékařské škole v západní Evropě) získal v srpnu 1652 doktorát z medicíny . 
V Paříži se stýkal s Chapelainem, Molièrem a možná i Cyranem z Bergera-
cu . Seigneur de Saint-Evremond jej nazval un joli philosophe . V roce 1656 
se vydal do Egypta; v Rosettě onemocněl morem a zotavoval se rok v Káhiře 
(Dufrenoy 1950, 27) . 

461) François Bernier viz Budil 2002, 72–75, 79, 87, 106, 179, 181 .
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Když Bernier nabral sil, plavil se na  Mauritius . Původně chtěl 
navštívit Habeš, ale nakonec se rozhodl vydat do indického Suratu, kam 
dorazil na přelomu roku 1658 a 1659 . Během putování do Ágry se setkal 
s Dára Šikóhem, jedním ze Šáhdžahánových synů, který se ucházel o trůn . 
Dára Šikóh na  rozdíl od  svého bratra a  rivala Aurangzéba navazoval 
na  Akbarův mysticismus a  náboženskou toleranci a  vyznačoval se 
vstřícností vůči hinduistům . V bitvě u Sámúgarhu poblíž Ágry svedené 29 . 
května 1658, ve které měl vítězství na dosah ruky, podlehl Aurangzébově 
vojsku (Strnad, Filipský, Holman a  Vavroušková 2003, 479–480) . Dára 
Šikóh, jenž ustupoval před Aurangzébovou armádou, svěřil Bernierovi 
léčbu jedné ze svých manželek trpící růží . François Bernier se jako lékař 
osvědčil, ale Dára Šikóh, jehož opustili spojenci, musel uprchnout . Bernier 
byl přepaden bandity, kteří ale jeho život ušetřili . Ujal se ho jeden šlechtic, 
který jej v Dillí uvedl na Aurangzébův dvůr . François Bernier zde strávil 
dvanáct let, během kterých pečoval o příslušníky císařské rodiny (Dufre-
noy 1950, 27) .

Bernier nebyl prvním Francouzem, který pobýval v Indii v době 
vrcholu vlády Velkých Mughalů . Do Francie se v roce 1609 vrátil z cesty ko-
lem světa Pierre-Olivier Malherbe (1569–1616), jenž strávil tři roky v  Indii, 
kde se stal blízkým přítelem Akbara Velikého . Na indickém subkontinentu 
pobýval několikrát jeden z nejvýznamnějších francouzských cestovatelů své 
doby Jean-Baptiste Tavernier, autor Šesti cest do Turecka, Persie a Indie (Six 
voyages en Turquie, en Perse, et aux Indes, 1676) .462 Jean Thévenot, který uve-
dl do Francie kávu a jenž zemřel v roce 1667 ve třiačtyřiceti letech v Persii, 
uveřejnil dílo Třetí část cest pana de Thevenota, obsahující popis Industánu, 
nových Mongolů a dalších národů a zemí Indie (Troisième partie des voyages 
de M. de Thevenot, contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux Mogols 
et des autres peuples et pays des Indes, 1684) . Jean Chardin začal roku 1686 
vydávat cestopis o své výpravě do Persie a dalších míst v Orientu (Voyages de 

462)  Jean-Baptiste Tavernier, baron d’Aubonne (1605–1689), již v mládí navštívil řadu evrop-

ských zemí (Itálii, Švýcarsko, Německo, Polsko, Uhry, Anglii a Nizozemí) . Uskutečnil 

celkem šest výprav; v roce 1631 cestoval přes Konstantinopol a Arménii do Persie; v le-

tech 1638 až 1643 obchodoval v Ágře a dalších indických městech se šperky a diaman-

ty; v letech 1643 až 1649 dorazil až na Jávu a do Evropy se vrátil kolem mysu Dobré 

naděje; tři poslední cesty (1651–1655; 1657–1662; 1664–1668) podnikl do Indie . Ve svém 

spise Six voyages en Turquie, en Perse, et aux Indes podal mimo jiné popis Japonska a 

Indočíny . V roce 1684 uspořádal Tavernier orientální výstavu v Berlíně . O tři roky poz-

ději opustil Francii (pravděpodobně v souvislosti s odvoláním Ediktu nantského) a ze-

mřel v Moskvě . 
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monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient), který ovli-
vnil Montesquieua .

Občanská válka, jíž byl François Bernier svědkem, ukázala vnitřní 
slabiny mughalské říše doposud se skrývající pod okázalým povrchem 
císařského dvora . François Bernier psal o extrémních sociálních rozdílech, 
nesmírném bohatství elit i  hluboké chudobě širokých vrstev, politických 
rozbrojích, zhoubných dopadech despotismu na  obchod a  podnikání 
a náboženském rozkolu uvnitř indické společnosti (Comyn Lyall 1906, 47–
48) . Příznaky dekadence a chaosu, překračující i podle otrlejšího evropského 
pozorovatele únosnou míru, nápadně kontrastovaly s obrazem Číny, ke které 
Západ vzhlížel jako k harmonickému a stabilnímu státnímu útvaru . Bernie-
ra zajímaly zvyky, náboženství, hospodářství a historie země v míře, která 
přesahovala ambice předchozích návštěvníků z Evropy a jež se stala skutečnou 
anticipací moderní indologie (Dufrenoy 1950, 27) . 

Oproti předchozím evropským pozorovatelům byl François 
Bernier kritický vůči úrovni indické vědy, kterou posuzoval zejména v ob-
lasti lékařství, matematiky a  astronomie . Podle Berniera indičtí lékaři 
prakticky neznali anatomii člověka; pitvy byly z  náboženských důvodů 
v Indii zakázány (což Indům nebránilo stanovit na základě pouhé speku-
lace počet cév v lidském těle na pět tisíc) . Nizozemský lékař Olfert Dapper 
zkritizoval v  pojednání z  roku 1672 soudobou indickou vzdělanost . In-
dickou vědou, především matematikou, astronomií a medicínou, se v Popi-
su království Siamu (Description du royaume de Siam, 1691) zabýval Simon 
de La Loubere . John Fryer, který působil v Indii ve druhé polovině osm-
náctého století ve  službách Východoindické společnosti, vytkl indickým 
lékařům nezkušenost, nedostatek praktické dovednosti a neznalost krev-
ního oběhu a anatomie . Evropané raného novověku s jistým zadostiučiněním 
konstatovali, že indická matematika a astronomie, kontaminované astro-
logií a magií, zaostávají za západními exaktními vědami . Indičtí hindui-
sté a muslimové nebyli schopni vyložit zatmění slunce jako přírodní feno-
mén (Adas 1990, 55–57) .

François Bernier přeložil jako první do perštiny Descartovy a Gas-
sendiho spisy a snažil se místní vzdělance seznámit s výsledky západních 
lékařských věd a  anatomickými poznatky (Dufrenoy 1950, 27–28) . Přenést 
západní vědecká paradigmata vytvořená Galiliem, Descartem a  dalšími 
novověkými přírodovědci do  indického intelektuálně heterogenního 
prostředí, ve  kterém se mísila islámská a  hinduistická kognitivní tradice 
s magií a náboženskými kulty, bylo nicméně prakticky nemožné . Indie na-
prosto postrádala schopnost intelektuální koncentrace a důslednosti, která 
se v sedmnáctém století objevila v západních přírodních vědách a jež posléze 
znásobila výrobní síly Západu .
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François Bernier si uvědomoval, že Evropané jsou schopni 
zahlédnout z  bráhmanské učenosti pouze špičku ledovce, ale navzdory 
dlouholetému pobytu v Indii (především v muslimském prostředí) nepoz-
nal skutečné jádro hinduistické kultury spočívající v  literatuře psané 
sanskrtem . Nepomohla mu v tom ani známost s jezuitou a proslulým znal-
cem Indie otcem Heinrichem Rothem, s nímž se setkal v Ágře . Listy, které 
François Bernier zasílal z Indie, předčítal veřejně Jean Chapelain463 v domě 
kancléře Séguiera, kde Akademie věd pořádala učená shromáždění . 
Z Bernierovy korespondence čerpali později zejména literární kritik Sain-
te-Beuve a Victor Pavie .464 Bernier se v listopadu 1665 setkal s Jeanem-Bap-
tistem Tavernierem, který mu odevzdal Chapelainův dopis z 13 . listopadu 
1661 ve  kterém Jean Chapelain označil Berniera za  skutečného 
pokračovatele díla Apollonia z Týru, a vyzval jej, aby shromáždil co nejvíce 
indických naučných knih . Bernier napsal Chapelainovi 10 . června 1668 
z perského Šírázu obšírnou odpověď . Jean Chapelain si poté s Bernierem 
vyměnili Chardinovým prostřednictvím další dopisy; v  jednom z  nich 
Jean Bernier uvedl, že existuje tajemný „jazyk učenců“ hanscrit (rozuměj 
sanskrt), i když zároveň přiznal, že se ho nenaučil . Bernierovi se podařilo 
získat kopii sbírky upanišad, které v  roce 1656 ze sanskrtu do perštiny 
přeložili panditové, jež svolal do Dillí Dára Šikóh . Text, který přivezl Fran-
çois Bernier z  Indie, byl uložen v  Paříži v  Bibliothèque du Roi; ve  druhé 
polovině osmnáctého století jej přeložil do francouzštiny a latiny Abraham 
Hyacinthe Anquetil-Duperron .465

Bernier byl po  návratu do  Paříže v  roce 1671 vítaným hostem 
místních společenských salónů, ve kterých šířil ranou vlnu indománie . Stý-
kal se s  Jeanem Racinem a  Nicolasem Boileauem, dvěma vrcholnými 

463)  Jean Chapelain (1595–1674), básník a literární kritik, člen Académie française (od 

1634) . 

464) Victor Pavie (1808–1886), spisovatel, básník a historik umění, přítel Victora Huga .

465)  Bernierovy spisy těžící z  indického pobytu zahrnují Cesta do  zemí Velkých Mughalů 

(Voyage dans les États du Grand Mogol, 1668), Dějiny poslední revoluce v  zemí Velkých 

Mughalů (Histoire de la dernière révolution des Etats du Grand Mogol, 1670), Pojednání 

o indickém kvietismu (Memoire sur le quiétisme des Indes; vyšlo roku 1688 v Histoire des 

Savants) a studie Úvod k četbě Konfucia (Introduction à la lecture de Confucius), publiko-

vaná v roce 1688 v Journal des Savants . Kompletní vydání Bernierových Cest obsahu-

jících popis zemí Velkých Mughalů, Hindustánu a království Kašmíru (Voyages de Fran-

çois Bernier, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, contenant la Description 

des Etats du Grand Mogol, de l’Hindoustan, du Royaume de Kachemire) včetně dvou nej-

významnějších filosofických dopisů o  Indii (Chardinovi z  roku 1661 a  Chapelainovi 

z roku 1668) vyšlo v roce 1699 v Amsterdamu .
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představiteli francouzského klasicismu .466 Kulturní sensitivita závěru vlá-
dy Ludvíka XIV . a  regentství nicméně zpracovávala exotické podněty 
přicházející ze zámoří výrazně více v  duchu sociálního relativismu než 
pozdější romantické fascinace . Obdobné oslnění Indií zavládlo rovněž 
na Britských ostrovech, kde zaznamenala širší ohlas kniha o cestě do Sura-
tu (Voyage to Surat in the Year 1689) od Johna Ovingtona . Zájem o Orient se 
bezpochyby projevil v  díle Johna Drydena a  Johna Miltona . Celkově ale 
francouzské intelektuální prostředí za vlády Ludvíka XIV . východním stu-
diím nepřálo, a  to navzdory jisté „orientalizaci“ životního stylu dvora 
ve  Versailles . Znalosti a  výuka asijských jazyků byly z  Francie vypuzeny 
společně s hugenoty a jansenisty .

Pravděpodobně někdy v  průběhu svých cest dospěl Bernier 
k vytvoření první rasové klasifikace v dějinách západních myšlení, kterou 
uveřejnil anonymně467 pod názvem Nové členění země na základě odlišných 
lidských druhů neboli ras, které ji obývají (Nouvelle division de la Terre, par 
les différentes especes ou races d’hommes qui ľhabitent) 24 .  dubna 1684 
v Journal des sçavans . François Bernier rozdělil lidský druh na čtyři nebo 
pět základních ras,468 přičemž si byl vědom, že jeho klasifikace se liší 
od  tradičních přístupů vycházejících z  geografických, politických nebo 

466)  S   Nicolasem Boileauem François Bernier spolupracoval při přípravě Arrêt burlesque 

(1671) . Racinův verš Dans l´Orient désert quel devint mon ennui ze hry Bérénice z roku 

1670 údajně prozrazuje Bernierův vliv . Bernier radil Molièrovi jako lékař při psaní ko-

medie Zdravý nemocný . V salónu Madame de la Sablière se seznámil s La Fontainem, na 

kterého učinil značný dojem a jehož pozornost obrátil podle svědectví La Fontainova ži-

votopisce Louise Rocheho k orientálním pramenům . Ve stejném salónu Bernier potkal 

Barthélemy d’Herbelota, znalce hebrejštiny, arabštiny, perštiny, turečtiny a syrštiny, 

který vydal v Paříži roku 1697 slovník orientálních jazyků . Barthélemy d’Herbelota, kte-

rý navázal na Postelovo dílo, podporovali francouzští ministři Fouquet a Colbert (Budil 

2002, 75) .

467)  François Bernier byl podepsán jako un fameux voyageur („slavný cestovatel“); Victor 

Courtet a Dr . Sandras, kteří Bernierovu studii zmínili ve svých bibliografických přehle-

dech v roce 1835, ještě neznali skutečnou identitu autora .

468)  Quatre ou cinq Especes ou Races d’hommes (Bernier 1684, 133–134) .
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náboženských faktorů .469 Příslušníci první (bílé) rasy obývají Francii, 
Španělsko, Anglii, Dánsko, Švédsko, Německo, Polsko a  prakticky celou 
Evropu s výjimkou části moskevské říše .470 Kromě toho žijí v severní Africe, 
Arábii, Persii, Mughalské říši, na  Maledivách a  v  jihovýchodní Asii až 
po Sumatru a Borneo .471 Tyto různé populace se sice vyznačují výraznými 
rozdíly v pigmentaci, to ale není dostatečným důvodem, proč by měly být 
řazeny k odlišným rasovým skupinám .472 François Bernier zařadil do bílé 
rasy také americké indiány .473 Druhou rasu v Bernierově členění zastupo-
vali černí obyvatelé Afriky, jejichž fyzické atributy včetně zbarvení kůže 
podle Berniera přetrvávají (v rozporu s tradičními environmentalistický-
mi tezemi) i po přemístění do jiné klimatické zóny či při míšení s příslušníky 

469)  Zeměpisci rozdělovali až doposud zemský povrch podle různých zemí nebo oblastí, které se 

na něm nalézají. To, čeho jsem si všiml na lidech během mých dlouhých a častých cest, mě 

přivedlo k  odlišnému členění. Neboť ačkoliv se všichni lidé vzájemně liší podle vnějších 

znaků těla, zejména podle obličeje, takže ti, kteří hojně cestují, mohou neomylně rozpoznat 

příslušníky určitého národa, všiml jsem si, že existují celkem čtyři nebo pět lidských druhů 

či ras, jejichž rozdíly jsou tak výrazné, že mohou posloužit jako pevný základ nového 

členění země (Bernier 1684, 133–134) .

470)  Je comprends tous la première espece la France, l’Espagne, l’Angleterre, le Dannemarck, 

la Süede, l’Allemagne, la Pologne, & generalement toute l’Europe, à la reserve d’une partie 

de la Moscovie (Bernier 1684, 134) .

471)  On y peut encore ajoûter une petite partie de l’Afrique, à prendre depuis les Royaumes 

de Fez & Maroc, Alger, Tunis & Tripoly, jusques au Nil; de mesme qu’une bonne partie de 

l’Asie, comme l’Empire du grand Seigneur avec les trois Arabies, la Perse toute entière, 

les Etats du grand Mogol, le Royaume de Golconda, celuy de Visapour, les Maldives, & 

une partie des Royaumes d’Arakan, Pegu, Siam, Sumatra, Bantan & Borneo (Bernier 

1684, 134) .

472)  Car quoy que les Egyptiens par exemple, & les Indiens soient fort noirs, ou plûtost baza-

nes, cette couleur ne leur est pourtant qu’accidentelle, & ne vient qu’à cause qu’ils 

s’exposent au Soleil; puis; puis que ceux qui se conservent, & qui ne sont point obligez de 

s’y exposer aussi souvent que le Peuple, ne sont pas plus noirs que beaucoup d’Espagnols. 

Il est vray que la plupart des Indiens ont quelque chose d’assez different de nous dans le 

tour du visage & dans la couleur qui tire souvent sur le jaune; mais cela ne semble pas 

suffisant pour en faire une espece particulière: ou bien il en faudrait faire aussi une des 

Espagnols, une autre des Allemans, & ainsi de quelques autre Peuples de l’Europe (Ber-

nier 1684, 134–135) .

473)  Pour ce qui est des Americains, ils sont à la verité la plûpart olivastres, & on a le visage 

tourné d’une autre maniere que nous neamoins je n’y trouve point une assez grande diffe-

rence pour en faire une espece particuliere & differente de la nostre (Bernier 1684, 136) .
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bílé rasy .474 Představitelé třetí (žluté) rasy obývají především Thajsko, Fi-
lipíny, Japonsko, Indočínu, Čínu, Tatarstán, Turkestán a  část východní 
moskevské říše .475 Čtvrtou rasu reprezentují poněkud překvapivě Laponci, 
divoké populace žijící v odlehlých oblastech severní Skandinávie, zakrslí, 
ohavní lidé podobní zjevem medvědům . Bernier měl příležitost pozorovat 
dvě taková stvoření v Gdaňsku .476 Francouzský cestovatel a lékař byl ocho-

474)  Sous la 2. espece je mets toute l’Afrique, excepté lers Costes dont nous venons de parler. 

Ce qui donne lieu de faire une espece differente des Africains, ce sont 1. Leurs grosses 

levres & leur nez écaché, y en ayant fort peu parmy eux qui ayent le nez aquilin & les 

levres d’une grosseur mediocre. 2. La noirceur qui leur est essentielle, & dont la cause 

n’est pas l’ardeur du Soleil, comme on le pense; puis que si l’on transporte un noir & une 

noire d’Afrique en un Pays froid, leurs enfans ne laissent pas d’estre noirs aussi bien 

que tous leurs descendans jusques à ce qu’ils se marient avec des femmes blanches. Il 

en faut donc chercher la cause dans la contexture particuliere de leur corps, ou dans 

la semence, ou dans le sang qui sont neanmoins de la mesme couleur que par tout 

ailleurs. 3. Leur peau qui est comme huileuse, lice & polie, si l’on excepte les endroits qui 

sont rôtis du Soleil. 4. Leurs trois ou quatre poils de barbe. 5. Leurs cheveux qui ne sont 

pas proprement des cheveux, mais plûtost une espece de laine qui approche du poil de 

quelques uns de nos Barbets. Et enfin leurs dents plus blanches que l’yvoire le plus fin, 

leur langue & tout le dedans de la bouche avec leurs levres aussi rouges que du Corail 

(Bernier 1684, 135) .

475)  La 3. espece comprend une partie des Royaumes d’Araxan & de Siam. De l’Isle de Su-

matra & de Borneo, les Philippines, le Japon, le Royaume de Pegu, le Tunkin, la 

Cochinchine, la Chine, la Tartarie qui est entre la Chine, le Gange & la Moscovie, 

l’Usbek, le Turquestan, le Zaquetay, une petite partie de la Moscovie, les petits Tarta-

res & les Turkomans qui habitent le long de l’Euphrate vers Alep. Les habitants de 

tous ces païs-là sont veritablement blancs; mais ils ont de larges épaules, le visage 

plat, un petit nez écaché, de petits yeux de porc, long & enfoncez, & trois poils de barbe 

(Bernier 1684, 135) .

476)  Le Lappons composent la 4. espece. Ce sont des petits courtaux avec de grosses jambes, de 

larges épaules, le col court, & un visage je ne sçay comment tiré en long, fort affreux & qui 

semble tenir de l’Ours. Je n’en ay jamais veu que deux à Dantzic; mais selon les portraits 

que j’en ay veus & le rapport qui m’en a esté fait par quantité de personnes qui ont esté le 

Païs, ce sont de vilains animaux (Bernier 1684, 136) .
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ten přiznat status samostatné rasy ještě domorodému obyvatelstvu v okolí 
mysu Dobré naděje .477 

Zájemce o  tzv . genderovou problematiku bezpochyby zaujme 
skutečnost, že více než tři stránky z Bernierova osmistránkového textu jsou 
věnovány vzhledu žen v různých rasových skupinách .478

Ústup tradiční náboženské tolerance za vlády Šáhdžahána a především 
Aurangzéba zaznamenal v  Ágře jezuitský misionář Heinrich Roth,479 
pravděpodobně nejvýznamnější západní znalec sanskrtu před vznikem britské 
Královské asijské společnosti v Kalkatě na sklonku osmnáctého století . Během 
pobytu v Evropě v letech 1662 až 1664 získal Roth od císaře Leopolda I . podporu 
pro dokončení první evropské gramatiky sanskrtu Grammaticca linguae Sans-
cretanae Brachmanum Indiae Orientalis, z jejíhož vydání nakonec ale kvůli zá-
sahu Rothova nadřízeného v řádu Tovaryšstva Ježíšova sešlo .480 Heinrich Roth, 
který zemřel v Ágře v roce 1668 během přípravy na založení jezuitské misijní 
stanice v Nepálu, měl v úmyslu sestavit rovněž sanskrtsko-latinský slovník .

Auraungzéb odkázal svým nástupcům rozsáhlejší impérium, než nad 
kterým vládl Akbar Veliký . Byla to ale říše vnitřně vyčerpaná, jejíž politická 
struktura stěží odolávala odstředivým tendencím uvnitř nábožensky, etnicky 
a sociálně nesmírně heterogenní země . Záhy po císařově smrti se rozpoutal boj 

477)  Au reste comme dans nostre Europe la taille, le tour du visage, la couleur & le poil sont ordi-

nairement fort differens, ainsi que nous l’avons dit, il en est de mesme des autres parties du 

monde: car par ex. Les Noirs du Cap de bonne Esperance semblent estre d’une autre espece 

que ceux du reste de l’Afrique. Ils sont petits, sectècs, laids de visage, vîtes à la course, ay-

mans avec passion les charognes qu’ils mangent toutes cruës, & dont ils entortillent les 

boyaux autour de leurs bras & de leur col, comme on voit icy quelquefois à nos chiens de 

Bouchers, pour les manger ensuite dans le besoin, beuvans de l’eau de la Mer quand ils n’en 

ont point d’autre, & parlans un langage tout à fait étrange & presque inimitable aux Euro-

peans. Quelques Hollandois disent qu’ils parlent Coq-d’Inde (Bernier 1684, 136–137) .

478)  To, čeho jsem si všiml, pokud jde o krásu žen, není méně pozoruhodné. Je jisté, že se všude 

vyskytují krásky a ošklivky. Viděl jsem krasavice v Egyptě, které mě přiměly rozpomenout 

se na krásnou a slavnou Kleopatru. Spatřil jsem rovněž mezi africkými černochy půvabné 

ženy, které zcela postrádaly velké rty a rozpláclý nos. Sedm nebo osm z nich, s nimiž jsem se 

setkal na různých místech, se vyznačovaly tak oslňující krásou, že podle mého mínění 

překonaly Venuši z Farneského paláce v Římě (Bernier 1684, 137) .

479)  Heinrich Roth (1620–1668, rovněž zvaný Henricus Rodius), pocházel z Augsburgu, studoval 

rétoriku na univerzitě v Dillingenu a filosofii v jezuitské koleji v Innsbrucku . V roce 1649 

odešel přes Smyrnu a Isfahán do Goy; od roku 1654 pobýval na mughalském císařském 

dvoře v Ágře, kde se setkal například s Françoisem Bernierem . Získal rozsáhlé jazykové 

znalosti zahrnující především perštinu, hindštinu, sanskrt a jihoindickou kannadštinu . 

480) Rukopis Rothova díla je uložen v Biblioteca Nazionale Centrale v Římě .
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o následnictví, ve které se utkali jeho tři synové Muazzam, Azam a Kám Bachš . 
Muazzam obsadil Ágru a v bitvě svedené nedaleko od města porazil a usmrtil 
Azama . Na mughalský trůn usedl jako Šáh Álam I . Bahádur Šáh 4 . května 1707 . 
Novému vládci stále vzdoroval Kám Bachš, který byl 13 . ledna 1709 v Dakšinu 
zabit . Samotný Šáh Álam zemřel 27 . února 1712 a celý koloběh bratrovražedného 
násilí se opakoval (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 512–515) . 

Koncem března 1712 se k moci dostal Džahándár Šáh, který byl 
počátkem následujícího roku poražen a  popraven . Obdobný úděl potkal 
i o šest let později jeho nástupce Farruchsijára . Vystřídal jej Muhammad Šáh; 
v prvních letech vlády se mu sice podařilo rozbouřenou politickou situaci 
konsolidovat, proces vniřního rozkladu říše se ale nezastavil . Ambiciózní 
perský panovník Nádir Šáh dobyl v  červnu 1738 Kábul, v  lednu 1739 
překročil Indus, obsadil Láhaur a 20 . března 1739 vyplenil Dillí (Lane-Poole 
1906, IV, 178–181; Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 516–525) . 

Po zavraždění Nádira Šáha v roce 1747 založil Ahmad Chán Abdalí 
v Kandaháru nezávislý afghánský stát . Nový vládce podnikal nájezdy do severní 
Indie, kde se mu pokoušel vzdorovat mughalský císař Ahmad Šáh, který nastou-
pil na trůn v roce 1748 . Jeho moc byla pouze symbolická a vojenské neúspěchy 
jej připravily o  prestiž . Ahmad Chán Abdalí obsadil 28 . ledna 1757 Dillí . 
Do Paňdžábu pronikli hinduističtí Maráthové, kteří se stali jedinou silou scho-
pnou vzdorovat afghánským aspiracím . Byla to náboženská válka mezi hinduis-
mem a islámem svedená na troskách mughalského impéria (Lane-Poole 1906, 
IV, 183–184; Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 528–529) . 

Maráthové utrpěli v bitvě u Pánípatu 14 . ledna 1761 těžkou porážku . 
Z  této pohromy se již nevzpamatovali . Ani Ahmadu Chánu Abdalímu se 
nezdařilo položit v  severní Indii základy muslimské velmoci . Pokus císaře 
Šáha Álama II . o vypuzení Britů z Bengálska selhal; 23 . října 1764 bylo vojsko 
avadského navába481 Šudžáuddaly rozdrceno u  Baksaru oddíly Východoin-
dické společnosti (Lane-Poole 1906, IV, 186–188; Strnad, Filipský, Holman 
a Vavroušková 2003, 530–531) . Zhroucení mughalské moci, které otevřelo ce-
stu západní hegemonii, překvapilo svou rychlostí samotné Evropany . Ed-
mund Burke prohlásil v prosinci 1783 na půdě Dolní sněmovny během disku-
ze o Foxově indickém zákonu – Fox’s India Bill (cit . Parker 1996, 117): 

Je nemožné, vážený pane předsedo, abych se na  chvíli nezastavil 
u  kolísavosti lidské velikosti a  ohromujících převratů, které se  
odehrály v našem věku zázraků. Mohl by někdo věřit, v době, kdy jsem 
se narodil, nebo kdy jste přišel na svět vy, který jste mladší, že v tento 

481)  Naváb byl původně guvernér spravující určité území ve jménu mughalského císaře; 

v průběhu rozkladu Mughalské říše získal značnou míru samostatnosti .
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den, v  tomto parlamentu, budeme diskutovat o  chování britských 
poddaných, kteří se zmocnili moci a osoby vládce Velkých Mughalů? 

Kolaps indické společnosti a její ovládnutí anglickou Východoindickou spo-
lečností ve druhé polovině osmnáctého století představovalo pravděpodob-
ně nejdůležitější událost eurasijské revoluce, bez níž by západní hegemonie 
nebyla úplná . Britové, kteří s oblibou srovnávali tento proces s rozkladem 
římského impéria, se vzhlíželi v  úloze obroditelů upadající civilizace .482 

482)  Historik, právník a politik Thomas Babington Macaulay, který znal Indii z vlastní zkuše-

nosti, prohlásil 10 . července 1833 v projevu v parlamentu za přítomnosti známého progre-

sivisty a reformátora z Východoindické společnosti Charlese Granta: Ctihodný člen (míněn 

Charles Grant, pozn . aut .) nám říká, že Indie není za současného stavu tak bohatá a kve-

toucí, jako byla před dvěma sty lety. Skutečně však pochybuji, že disponujeme dostatečným 

množstvím dat, abychom mohli v této záležitosti dospět k jasnému úsudku. Měli bychom sro-

vnávat Indii pod naší vládou nikoliv s Indií za Akbara a jeho bezprostředních nástupců, ale 

s Indií, jak jsme ji nalezli. Kalamity, kterými tato země prošla v mezidobí mezi pádem mug-

halské moci a nástupem anglické nadvlády, postačily k tomu, aby vrhly její lid o celá staletí 

nazpátek. Bylo by jistě nespravedlivé říci, že Alfréd byl špatným králem, protože Británie 

nebyla za jeho vlády tak bohatou nebo civilizovanou jako za časů Římanů. V jakém stavu 

jsme tedy nalezli Indii? A co jsme z Indie učinili? Na nesmírném území jsme našli společnost 

ve stavu, pro který bychom stěží hledali v dějinách obdobu. Nejbližší paralelou by možná 

byla situace v Evropě v pátém století. Říše Mughalů v dobách Aurangzébových nástupců, 

stejně jako Říše římská v dobách nástupců Theodosiových, klesala pod tíhou neřestí, špatné 

vnitřní správy a útoky barbarských nájezdníků. V Dillí obdobně jako v Ravenně byl směšný 

panovník uzavřen v oslnivém státním vězení. Oddával se veškerým smyslovým požitkům. Byl 

uctíván servilními prostracemi. Zdobili jej nejvznešenějšími tituly. Avšak ve skutečnosti 

představoval pouhou loutku v rukách nějakého ctižádostivého poddaného. Společnost pro-

padla chaosu. Její nepokojné a pohyblivé elementy se každou chvíli přetvářely do nové kon-

figurace, která se opět rozpouštěla. Během jediné generace povstaly, vzkvétaly, upadaly a 

byly vyhlazeny a zapomenuty stovky dynastií. Každý dobrodruh, který dokázal shromáždit 

jízdní oddíl, mohl usilovat o trůn. Každý palác byl každoročně dějištěm konspirací, zrady, 

revolucí a otcovražd. Mezitím proudy Alarichů a Attilů přecházely přes bezbranné impéri-

um. Perský nájezdník pronikl do Dillí a triumfálně odvezl nejvzácnější poklady Tamerláno-

va domu. Afghánec jej brzy následoval stejnou cestou a zmocnil se toho, co Peršan ušetřil. ... 

Takový byl stav Indie, když se (Východoindická) Společnost zapojila do hádek pomíjivých 

panovníků. Uplynulo přibližně osmdesát let, když jsme se objevili jako pomocníci ve sporu 

mezi dvěma soupeřícími rodinami o nadvládu nad malým koutem poloostrova. Od toho 

okamžiku začal velký, ohromující proces obnovy rozložené společnosti. Prošly dvě generace 

a proces je završen. Roztříštěné fragmenty Aurangzébovy říše jsou sjednoceny do silnějšího 

a soudržnějšího impéria, než nad jakým vládl Aurangzéb . (1853, I, 259–261) .
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Ve skutečnosti byla civilizační rezistence Indie vůči západnímu vlivu pozo-
ruhodná a byl to naopak Západ, do jehož historických osudů výrazně zasáh-
ly indické kulturní podněty .

2.10. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron a návrat Zarathuštry

François Bernier určitě netušil, že dalším velkým průkopníkem formování 
moderního západního myšlení bude jeho krajan Abraham Hyacinthe An-
quetil-Duperron, který pobýval na indickém subkontinentu přibližně o sto 
let později za  zcela odlišných historických okolností a  jehož Raymond 
Schwab označil za nejvýznamnějšího představitele raného údobí orientál-
ní renesance .483 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron se narodil 7 . pro-
since 1731 jako jedno ze sedmi dětí v rodině zámožnějšího obchodníka hlá-
sícího se k  jansenismu . Mezi jeho bratry vynikl především Louis Pierre 
Anquetil, významný historik, člen Institut de France a autor monumentál-
ních dějin Francie, a  Etienne Jean Anquetil de Briancourt, který v  roce 
1755 vstoupil do služeb Compagnie des Indes a působil do roku 1780 v Sura-
tu (Kieffer 1983, 10–11) . Anquetil-Duperron studoval teologii a hebrejštinu 
na Sorbonně a v semináři v Auxerre, kde jej podporoval biskup Charles Da-
niel de Caylus, který platil za „posledního vůdce jansenistů“ ve Francii . Cay-
lus jej vyslal do Nizozemí studovat na seminářích v Rhijnbergu a Amersfo-
ortu, které byly považovány za  přežívající relikty jansenismu . 
Anquetil-Duperron se zde věnoval od října 1751 do  ledna 1752 arabštině 
a perštině .484 Po návratu do Paříže zcela opustil teologii a celý život, během 
něhož jej provázela pověst nonkonformního jansenisty, se zabýval orientál-
ními jazyky . Na přímluvu historika Anne Claude Philippa de Caylus, synov-
ce biskupa z Auxerre, získal stipendium a docházel do Bibliothèque du roi, 
kde jej abbé Claude Sallier a Michel Ange André Leroux-Deshauterayes upo-
zornili na existenci avestských rukopisů odrážejících Zarathuštrovo učení . 
Tehdy se zrodilo Anquetil-Duperronovo schliemannovské rozhodnutí od-
cestovat do Indie, získat posvátné rukopisy, naučit se avestský jazyk a zpro-
středkovat jej Západu (Anquetil-Duperron 1997, 11) .

483)  Nejznámější biografii Anquetil-Duperrona vydali Raymond Schwab (1934) a Jean-Luc Ki-

effer (1983) . Životopis od Jacquese Anquetila (2005) trpí určitými historickými nepřes-

nostmi . Viz rovněž Said 2008, 92–93; Budil 2007b a Sarton 1937 . Vlastní líčení pobytu 

v Indii a překlad Zend-Avesta viz Anquetil-Duperron 1997 .

484)  Gustave Cohen uvedl: Amersfoort a Port Royal des Champs jsou dvě místa, kde lze stále 

dýchat atmosféru vlastní Pascalově géniu (Cohen 1920, 524) .
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Až do  konce sedmnáctého století nepřekračovaly navzdory 
intenzivnějším kontaktům evropských vzdělanců, cestovatelů a misionářů 
s  asijskými zeměmi znalosti Západu o  Zarathuštrovi a  náboženství 
starověkých Peršanů poznatky obsažené v klasickém Hérodotově díle . Spis,485 
který Barnabé Brisson vydal v roce 1590, obsahoval pouze souhrn informací 
z děl starých Řeků a Římanů (Sarton 1937, 193) a podobného charakteru byla 
i práce Gabriela de Chinona Nový výklad o Levantě (Relation nouvelle du Le-
vant), která vyšla posmrtně v  Lyonu v  roce 1671 . Na  druhé straně mnozí 
autoři, jako například abbé Claude Sallier, tušili, že nahlížet starou Persii 
očima starých Řeků nestačí . Je třeba jít přímo k pramenům . Zlom přinesly 
cesty Jeana-Baptisty Taverniera podniknuté v letech 1632 až 1668 a studie 
Dějiny starobylého perského náboženství (Historia religionis veterum 
Persarum, 1700) Thomase Hyda, orientalisty přednášejícího na  Oxfordské 
univerzitě, který vycházel nejen z klasických, ale také arabských a perských 
zdrojů . Jeho dílo se stalo na dlouhá desetiletí nezpochybnitelnou autoritou 
(Anquetil 2005, 80–85) . 

Anglický protestantský misionář Henry Lord působící na počátku 
sedmnáctého století v Suratu, který byl až do ničivého nájezdu Maráthů v roce 
1664 jedním z  nejvýznamnějších a  nejlidnatějších indických obchodních 
středisek, zmínil v pojednání o místních náboženských skupinách (The Sect 
of the Banians, the Ancient Natives of India and the Sect of the Perses the Anci-
ent Inhabitants of Persia, together with the Religion and Manners of each Sect) 
z  roku 1630486 existenci komunity Pársů .487 Posvátné texty těchto potomků 
uprchlíků z Persie neunikly pozornosti francouzského misionáře Gabriela de 
Chinona, který jim věnoval část knihy Relations nouvelles de Levant . 

„Objev Pársů“ podnítil touhu západních učenců získat a přeložit 
na Západě neznámé náboženské texty . Anglický obchodník George Bowcher, 

485) De regio Persarum principatu.

486)  Lordův spis vyšel v roce 1667 v Paříži v překladu Sierra Briota (Budil 2002, 71) . Jako vůbec 

první známý Evropan psal o existenci Pársů Jourdain Catalani de Séverac, autor Zázraků 

Asie (Merveilles de l’Asie), žijící v první polovině čtrnáctého století (Anquetil 2005, 85) .

487)  Pársové, neboli Pársí (Peršané), jsou potomky obyvatel sásánovské Perské říše, kteří po 

arabské invazi v sedmém století po Kristu odmítli přijmout islám a uprchli do severo-

západní Indie . Globální komunita Pársů, jejichž dnešní počet se odhaduje asi na tři 

milióny, je stále do značné míry endogamní a její příslušníci, žijící převážně v indické 

Bombaji, ale také v Íránu, Afghánistánu a Pakistánu a dalších zemích, se ve velké míře 

věnují obchodu a podnikání . Indičtí Pársové hovoří vesměs gudžarátsky, ale jejich ná-

boženské texty jsou psány v avestě nebo pahlaví . Ve městě Hinsdale v americkém státě 

Illinois existuje Federation of Zoroastrian Associations of North America, centrum Pár-

sů v Severní Americe . 
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pobývající v  Suratu, obdržel od  místních Pársů kopii rukopisu, který byl 
roku 1723 po jeho návratu do Anglie umístěn v Bodleianově knihovně v Ox-
fordu . Nikdo nebyl schopen jej přečíst (Sarton 1937, 194) . Další dva exempláře 
získal Skot James Fraser v Suratu, kde žil v letech 1730 až 1749, ale ani on 
nepronikl do tajemství starobylého jazyka . 

V  západní imaginaci se po  staletích vynořila postava proroka 
Zarathuštry, která v sedmém století zmizela pod přívalem islámské expanze 
v důsledku pádu sásánovské civilizace . Friedrich Nietzsche nebyl zdaleka prv-
ním novověkým Evropanem, kterého fascinovalo učení legendárního perské-
ho náboženského vizionáře a jenž si jej přivlastnil pro své vlastní účely . Zprvu 
existovala snaha začlenit Zarathuštru do  rámce vymezeného biblickým 
učením a křesťanské ortodoxie, která představovala v první polovině osmnác-
tého století hlavní konceptuální výbavu Západu pro porozumění lidské roz-
manitosti v prostoru a čase (Budil 2002, 53–62) . Evropané raného novověku se 
vesměs rozhodli historicitu Zarathuštry popřít a význam jeho náboženského 
odkazu relativizovat a asimilovat křesťanskou tradicí . Například Pierre Dani-
el Huet, vynikající hebraista a biskup v Avranches, na počátku osmnáctého 
století tvrdil, že postava Zarathuštry, která byla údajně vytvořena na přelomu 
třetího a čtvrtého století po Kristu, nešikovně a neobratně zakrývá inspiraci 
Mojžíšovým příběhem . Abbé Paul Foucher ve své obsáhlé studii Historické po-
jednání o náboženství Peršanů (Traité historique de la religion des Perses), vy-
cházející v letech 1759 až 1777, rozvinul hypotézu, že v dějinách perské religio-
zity existovalo osm epoch sahajících až k Abrahamovi, přičemž Zarathuštrové 
byli dva . Michel Ange André Le Roux-Deshauterayes, významný znalec ori-
entálních jazyků včetně čínštiny a od roku 1751 profesor arabštiny na Collège 
de France, pokládal Buddhu, Pýthagora a další legendární postavy a vizionáře 
minulosti za  manifestace jediného prapůvodního proroka (Sarton 1937, 
194−196) . Do takového intelektuálního prostředí vstoupil Abraham Hyacinthe 
Anquetil-Duperron, jeden z nejnadanějších orientalistů druhé poloviny osm-
náctého století, muž, který změnil náš pohled na  staroperskou religiozitu 
a postavu Zarathuštry doslova vzkřísil . 

Za nejvhodnější způsob, jak se dostat do Indie, pokládal Anquetil-
Duperron službu v  armádě Společnosti Indií (Compagnie des Indes) . 
V Paříži se 7 . listopadu 1754 připojil k propuštěným vězňům, které Compa-
gnie des Indes naverbovala doslova ve vězeňských vratech . Skupina byla 
součástí rozsáhlé náborové akce trvající čtyři roky, během níž Compagnie 
des Indes shromáždila kromě pařížských trestanců nesourodý dav fran-
couzských, švýcarských, německých, irských a polských žoldnéřů . Britská 
Východoindická společnost postupovala obdobně a pilně se činila v  lon-
dýnských slumech (Lawrence 1997, 27) . Duperronovo vybavení bylo skrom-
né . V zavazadle měl dva kapesníky, dvě košile, Bibli v hebrejštině, proslu-
lou knihu Pierra Charrona Pojednání o  moudrosti (Traité de la Sagesse) 
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a výbor z Montaigne . Cesta pěšky z Paříže do přístavu Compagnie des Indes 
v  bretaňském městě L’Orient trvala deset dní (Sarton 1937, 199) . Díky 
Caylusově přímluvě získal Anquetil-Duperron stipendium pět set livrů 
z prostředků královské knihovny a místo u kapitánova stolu během plavby 
(Kieffer 1983, 15) . Na palubu lodi Duc d’Aquitaine vstoupil 7 . února 1755 . 
Jeho cílem byl Surat, kde chtěl od místních Pársů získat avestské rukopisy 
a naučit se jazyk . Vylodil se však 10 . srpna 1755 v Puduččéri na odvrácené 
straně subkontinentu . Místní představitelé jej přijali s  nedůvěrou; jeho 
záměry, které nesouvisely ani s obchodem ani s válkou, nechápali . Guver-
nér Duval de Leyrit mu posléze vyšel vstříc a jeho badatelské zájmy podpo-
roval (Anquetil-Duperron 1997, 12) . 

Anquetil-Duperron odcestoval 1 . dubna 1756 na lodi l’Indien na se-
ver do Čandarnagaru, francouzské základny v Bengálsku ležící na řece Huglí 
poblíž britské Kalkaty . Vážně onemocněl (zdravotní problémy jej pronásledo-
valy během celého počátečního údobí jeho pobytu v Indii) a během rekonva-
lescence na místní jezuitské stanici si osvojil bengálštinu . Zde Duperrona 
zastihly dramatické události, které změnily tvář Indie: boje mezi anglickou 
Východoindickou společností na straně jedné a Francouzi a jejich indickými 
spojenci na straně druhé . 

Anquetil-Duperron, kterému válečné operace zabránily odejít 
do Suratu, opustil 9 . března 1757 Čandarnagar, k němuž se blížily britské 
jednotky . Za  své jednání si vysloužil značnou kritiku .488 V  následujících 
dnech vykonal společně s  Lawem de Lauriston489 v  Muršídábádu audienci 
u bengálského navába Sirádžuddauly, který byl zvědavý na Evropana, jenž 

488)  Když se Anquetil-Duperron údajně dozvěděl, že se Angličané blíží k Čandarnagaru, do-

spěl k závěru, že pád města je neodvratitelný, pokud naváb nepošle co nejrychleji přislí-

benou pomoc . Hodlal využít skutečnosti, že hovoří persky, a 9 . března v deset hodin ráno 

vyrazil za bengálským vládcem . Cesta mu zabrala čtyři dny . Skutečnost, že svůj úmysl 

neoznámil, mu způsobila spoustu nepříjemností, které však byly později více než kom-

penzovány ziskem údajných Zoroastrových děl: Lorsque je sçus que les Anglois marchoi-

ent contre Schandernagor et même approchoient des limites, la perte de ce comptoir me 

parut assurée si le secours que le nabab (à ce que l’on disoit) nous avoit promis, n’arrivoit 

promptement. Dans la vue de hâter, ou du moins de servir ma patrie auprès des maures 

par le moyen du persan moderne que je parlois, je parts le 9 mars à dix heures du matin, 

laisse tous mes effets dans la colonie et me rends en quatre jours à Cassimbazar. Cette dé-

marche faite sans l’aveu du directeur fut blâmée, et si elle a été la cause des catastrophes 

malheureuses qui ont empoisonné une partie du temps que j’ai passé dans l’Inde, je lui 

dois d’un autre côté la connoissance de la presqu’isle, l’acquisition et la traduction des 

ouvrages de Zoroastre (Anquetil-Duperron 1997, 100) . 

489)  Synovec známého finančníka údobí regentství . 
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hovořil persky . Účelem jeho návštěvy bylo získat navábovu vojenskou pod-
poru . Anquetil-Duperron se 23 . března přiblížil po Ganze ve člunu přestrojen 
za domorodce k Čandarnagaru a byl svědkem pádu města, který ve  svých 
vzpomínkách sugestivně vylíčil (Anquetil-Duperron 1997, 102–105) . Poté se 
připojil k francouzským vojákům vedeným Lawem de Lauriston,490 kteří po-
stupovali na severovýchod směrem na Dillí . Došlo k vážnému konfliktu mezi 
ním a  důstojníky, kteří jej 2 . května donutili oddíl opustit a  vykonat 
dobrodružnou cestu podél Koromandelského pobřeží do Puduččéri . Zdaleka 
se musel vyhnout anglickému Madrásu . 

Do  Puduččéri vstoupil 10 . srpna 1757 . Poté Anquetil-Duperron 
zamířil po Malabárském pobřeží přes Mahé, Gou a Haidarábád do Suratu, 
kam dorazil polomrtvý a strádající úplavicí 1 . března 1758 . Válečné události 
se promítly i do atmosféry v Suratu, „indické Casablanky sedmileté války“, 
plné animozity panující mezi Evropany, muslimy, hinduisty a Pársy, jejichž 
počet Anquetil-Duperron odhadoval na  deset tisíc a  kteří byli rozštěpeni 
na stoupence Francouzů a Holanďanů . Po dlouhém a obtížném jednání se 
mu podařilo získat fragment rukopisu Avesty; v  červnu 1759 dokončil 
překlad části zabývající se stvořením a dualistickou kosmogonií . 

Léta 1758 až 1760, která Anquetil-Duperron strávil v Suratu, byla 
jedním z nejproduktivnějších údobí jeho života, jak o tom svědčí například 
kolem dvou tisíc stran rukopisných poznámek uložených v Bibliothèque na-
tionale (Sarton 1937, 200–201) . Shromáždil množství rukopisů v různých in-
dických jazycích . Anquetil-Duperron věřil, že si osvojil starobylý jazyk, který 
označoval jako zend,491 a pokusil se studovat sanskrt, který byl pro Evropany 
obtížně dostupný . Bez přehánění lze říci, že činností v  Suratu významně 
přispěl k základům západní vědy o starém Íránu .

Po třech letech pobytu v Suratu Abraham Hyacinthe Anquetil-Du-
perron zjistil, že zpáteční cesta do  Evropy je kvůli válce uzavřena . Město 
Puduččéri se ocitlo v  rukou Britů . Duperron se snažil dostat na  švédskou, 
nizozemskou, portugalskou a dokonce arabskou loď . Nakonec mu nezbylo, 
než se uchýlit na  plavidlo nepřátelské mocnosti – anglickou loď Bristol . 
Po osmi měsících vystoupil na břeh v Portsmouthu, kde mu bylo oznámeno, 
že je válečným zajatcem .492 Internace netrvala dlouho a Anquetil-Duperron, 
který byl na přímluvu anglických přátel propuštěn, se odebral do Oxfordu . 
Zde byly uloženy rukopisy, které získali George Bowcher a James Fraser (Sar-

490)  Law de Lauriston byl 25 . ledna 1761 zajat a následujícího roku se vrátil do Francie . 

491)  Ve skutečnosti šlo o název souboru výkladů Avesty, který se nazývá Zend a je psán v pa-

hlaví (střední perštině) .

492)  Podobný osud potkal později jiného orientalistu, bývalého důstojníka britské Východo-

indické společnosti Alexandera Hamiltona (Budil 2002, 144–145) . 
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ton 1937, 203) . Do Paříže Anquetil-Duperron přicestoval 14 . března 1762 (An-
quetil 2005, 15) .

Po návratu Anquetil-Duperron přednášel na půdě Académie des In-
scriptions et Belles-Lettres493 a roku 1771 vydal třídílný překlad Zend-Avesta 

(Whitney 1855–1856, 337–383) . Z přísně vědeckého hlediska se Anquetil-Du-
perron dopustil vážných omylů a  jeho přetlumočení je navzdory histo-
rickému významu pouhým artefaktem, nikoliv plnohodnotnou interpretací 
archaické náboženské skladby .494 Anquetil-Duperron se mýlil, když relativně 
pozdní formu perštiny považoval za starobylý posvátný jazyk . Jeho chápání 
komparativní gramatiky (která jako samostatný obor v té době neexistovala) 
bylo omezené . Jak napsal francouzský orientalista Eugène Burnouf, An-
quetil-Duperronovy chyby lze do značné míry přičíst jeho párským učitelům 
(Sarton 1937, 207) .

Anquetil-Duperron získal celoevropský věhlas, ale rovněž řadu 
mocných protivníků, mezi nimi na  předním místě Williama Jonese, bu-
doucího významného představitele britské orientalistiky .495 Zápolení 
na válečném poli se obrazně přeneslo do pracoven učenců . K Anquetil-Duper-
ronovým odpůrcům náleželi abbé Flexier de Reval, Christopher Meiners, John 

493)  Zpráva o Anquetil-Duperronově návratu vyvolala poměrně značné očekávání, jak o tom 

svědčí dobová zpráva v  Le Journal des savants z  května 1762: Nous aurons peut-être 

bientôt de nouvelles lumières sur cet objet important. M. Anquetil, qui avait été s’ instruire 

dans l’Inde de la religion des guèbres (en Iran) ou des parsis (en Inde), vient d’arriver char-

gé d’une moisson abondante de manuscrits concernant cet ancien peuple. Il a rassemblé 

tous ceux qu’on attribue à Zoroastre, il a eu soin d’en apprendre la langue et de les tradu-

ire sous les yeux des plus savants docteurs de l’Inde. Il est à souhaiter qu’il fasse part au 

public des détails d’un voyage aussi intéressant par son objet que par les succès qui l’ont 

suivis (Anquetil 2005, 20) . 

494)  Jazykově věrohodný překlad významných částí Avesty publikoval dánský lingvista Ras-

mus Christian Rask; v kompletním vydání jeho díla mu zabránila smrt . Autorem rozsáh-

lejšího přetlumočení skladby byl Anquetil-Duperronův krajan Eugène Burnouf, který 

svůj překlad dokončil v letech 1834 až 1835 . 

495)  Spor mezi Jonesem a Anquetil-Duperronem viz Anquetil 2005, 66–68 . William Jones 

publikoval v roce 1771 a v květnu 1772 Lettre à M. Anquetil du Perron velmi kritický text, 

ve kterém mimo jiné ve francouzštině uvedl: Le premier ouvrage que vous nous offrez 

n’est qu’une liturgie ennuyeuse avec le détail de quelques cérémonies absurdes. Zoroastre 

ne pouvait écrire des sottises pareilles ou Zoroastre n’avait pas le sens commun ou il 

n’écrivit pas le livre que vous lui attribuez … Ainsi, vous avez insulté le goût du public en 

lui attribuez … Ainsi, vous avez insulté le goût du public en lui prezentant des sottises, ou 

vous l’avez trompé en lui debitant des faussetés et de chaque côté vous méritez notre mépris 

(cit . Anquetil 2005, 67) .
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Richardson, ale také přední osvícenci Diderot, Melchior Grimm a  Voltaire 
(Sarton 1937, 204) . Na druhé straně se Anquetil- Duperrona zastávali Johann 
Friedrich Kleuker, který v letech 1776 až 1783 přeložil Zend-Avestu do němčiny, 
Arnold Heren, Oluf Bernard a Johann Gottfried von Herder . Obdobně jako stu-
die jiných orientalistů, později zejména britského původu, Anquetil-Duperro-
nova díla vzbudila značný zájem v německy mluvících zemích, kde vycházela 
vstříc duchu počínajícího romantismu . Z Anquetil-Duperronových krajanů se 
jej zastal Silvestre de Sacy a  Jean Sylvain Bailly, budoucí starosta revoluční 
Paříže . Jakobín Anarcharsis Cloots v roce 1791 navrhl, aby Zend-Avesta nahr-
adila Bibli a stala se předmětem veřejného kultu . 

Anquetil-Duperron se nadále zabýval studiem sanskrtu, i  když 
mohl pouze z dálky sledovat rozkvět britských indologických studií v Kalkatě . 
V roce 1775 obdržel z Indie zásilku perské verze padesáti upanišad,496 které 
během dvanácti let přeložil nejdříve do  francouzštiny a  posléze do  latiny 
(1796) .497 Vliv jeho překladu na mladého Arthura Schopenhauera je dostatečně 
znám . V roce 1778 Anquetil-Duperron vydal Východní zákonodárství (Légis-
lation orientale), o osm let později Historické a geografické výzkumy Indie (Re-
cherches historiques et géographiques sur l’Inde), roku 1790 zajímavý 
„sociálně relativistický“ spis Indie ve vztahu k Evropě (L’Inde en rapport avec 
l’Europe) a  v  roce 1804 dvojdílný latinský překlad upanišad nazvaný 
Oupnek’hat (Anquetil 2005, 8) .

Zdá se, že Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron se po návratu 
z  Indie nepřizpůsobil evropským poměrům . Přežíval v  nezávislosti, která 
byla vykoupena krajní chudobou . George Sarton jej nazval „křesťanským jó-
ginem“ (Sarton 1937, 209) . Veškeré skrovné úspory dal na nákup literatury . 
Když pravidelně docházel na jednání Académie des inscriptions, lidé na ulici 
jej pokládali za žebráka . Anquetil-Duperron přivítal revoluci, ale terorem se 
mu odcizila . Navzdory značnému riziku vyjádřil v roce 1791 věrnost papeži 
Piu VI . Jako člen Institut de France byl roku 1804 vyzván, aby složil přísahu 
císaři . Odmítl, ačkoliv jej to stálo místo v institutu . 

Zbytek života strávil Anquetil-Duperron v extrémní bídě a osamění 
bez jakéhokoliv příjmu, který by mu zajistil v zimě topivo a více než velmi 
skromné jídlo . Zemřel po krátké nemoci 17 . ledna 1805; sto třicet orientálních 
rukopisů a vlastních poznámek, představujících kromě knih jeho jediný ma-

496)  Tento překlad upanišad ze sanskrtu do perštiny vznikl v roce 1657 na rozkaz Dáry Ši-

kóha, nejstaršího syna mughalského císaře . 

497)  Jak ukázal Robert Ernest Hume (1921), Anquetil-Duperron byl prvním Evropanem, kte-

rý přeložil upanišady a překonal tak i svého rivala Williama Jonese (Jonesův krátký an-

glický překlad Íša upanišady byl sice publikován v roce 1799 v Londýně, ale byl pořízen 

o mnoho let dříve) . 
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jetek, odkázal Silvestru de Sacy . Dnes jsou uloženy v Bibliothèque nationale 
v Paříži (Sarton 1937, 211–213) . Siep Stuurman (2007, 257) byl přesvědčen, že 
Anquetil-Duperron, odchovaný francouzskou osvícenskou a univerzalistick-
ou tradicí, neusiloval o nic menšího než o komparativní globální dějiny civi-
lizací osvobozené od západních etnocentrických předsudků . 

Osobnost Abrahama Hyacintha Anquetil-Duperrona personifikuje 
velké intelektuální dobrodružství, které se před Západem otevřelo v důsledku 
hlubšího poznání indické civilizace na sklonku osmnáctého století . Vzestup 
Západu doprovázelo poslední velké vzepětí imperiální Francie, která se 
pokusila dobýt severní a střední Evropu a zbavit Velkou Británii nadvlády 
na mořích . Porážka u Waterloo, která definitivně ukončila francouzské aspi-
race, zpečetila v oblasti idejí převahu partikularistického romantismu nad 
univerzalistickým klasicismem . Spojení árijského a  germánského mýtu 
odráželo v západní imaginaci skutečnost, že Anglosasové dosáhli hegemonii 
na oceánech a Němci získávali převahu na kontinentu .  

2.11. Dálný východ a Střední Asie v raném novověku

V indickém přístavu Kalikatu slyšel Vasco da Gama vyprávět příběhy o zvlášt-
ních cizincích s bradkami, kteří před několika generacemi připluli na vel-
kých lodích z Východu . Portugalský mořeplavec netušil, že jde o vzpomínky 
na Čeng Cheovy expedice, jejichž náhlé ukončení otevřelo Portugalcům cestu 
do  Indického oceánu a  jihovýchodní Asie . K prvnímu opětovnému setkání 
mezi Evropany a Číňany došlo v roce 1509 v přístavu Malakka . Čínští obchod-
níci, jejichž vztahy s  místním vládcem pravděpodobně nebyly nejlepší, tu 
o dva roky později pomohli Albuquerquovi zmocnit se města . Číňané dopravi-
li portugalského vyslance na královský dvůr v Siamu . Portugalec Jorge Alva-
res navštívil Kanton v roce 1514 a v letech 1515 až 1516 zde pobýval Ital Rafa-
el Perestrello; oba cestovali s největší pravděpodobností na čínských džunkách . 
Osm portugalských lodí, kterým velel Fernão Peres de Andrade a na jejichž 
palubě se nacházel vyslanec portugalského krále Tomé Pires, připlulo do Kan-
tonu v srpnu 1517 . Výpravu doprovázel florentinský obchodník Giovanni da 
Empoli, který žil v Indii a napsal obšírné pojednání o perspektivách obchodu 
s Čínou . Tomé Pires pocházel z prostých poměrů, ale získal si proslulost jako 
farmakolog a  znalec asijských poměrů; jeho pojednání Suma Oriental bylo 
na počátku portugalských námořních plaveb nejcitovanějším zdrojem infor-
mací o Asii (Twitchett a Mote 1998, 335–336) . 

Příjezd Portugalců do  Číny doprovázelo několik oboustranných 
kulturních nedorozumění; pozdravný výstřel z děla portugalské lodi nebyl 
pochopen čínskou stranou tak, jak byl zamýšlen; zmínka o pomoci, kterou 
čínští obchodníci poskytli při dobytí Malakky, přijaly čínské úřady 
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přinejmenším s  rozpaky vzhledem k  tomu, že čínské zákony zakazovaly 
zahraniční obchod a  vládce Malakky byl věrným vazalem dynastie Ming . 
Relativně slibné začátky čínsko-portugalských styků výrazně poškodil 
Fernãův bratr Simão de Andrade, který se v srpnu 1519 vylodil na ostrově 
Tchun-men, středisku obchodu mezi Čínou a ostatními zeměmi, postavil zde 
malou pevnost, vyhnal cizí obchodníky, ponížil místního čínského úředníka 
a  koupil do  otroctví několik čínských dětí z  urozených rodin (Twitchett 
a Mote 1998, 337–338) .

Mezitím poselstvo vedené Tomé Piresem opustilo v  lednu 1520 
Kanton a v květnu téhož roku dorazilo do Nan-ťingu , kde zamýšlelo vykonat 
audienci u  císaře Čeng-tea . Na  císařském dvoře pobýval emisar svrženého 
malackého vládce, který důrazně žádal Čínu o vojenský zásah proti portu-
galským uzurpátorům . Po smrti císaře 19 . dubna 1521 se čínská vláda roz-
hodla přerušit s Portugalci veškeré vztahy . U břehů ostrova Tchun-men došlo 
v květnu 1521 k námořnímu střetu mezi pěti portugalskými loděmi a čínskou 
flotilou, při němž bylo jedno portugalské plavidlo potopeno a  množství 
námořníků zajato . Další potyčky následovaly v červnu a září 1521 . K Tchun-
menu připluly v srpnu 1522 tři portugalské válečné lodě, kterým velel Mar-
tim Affonso de Mello Coutinho . Jeho úkolem bylo uzavřít s Čínou příměří . 
Při nenadálém čínském útoku ztratili Portugalci dvě plavidla . Tomé Pires, 
který byl držen jako rukojmí, byl propuštěn až poté, kdy Portugalci vrátili 
Malakku původnímu vládci (Twitchett a  Mote 1998, 339–340) . Po  několik 
následujících let bylo čínské námořnictvo připraveno odrazit případný por-
tugalský vpád . Číňané ocenili ukořistěná portugalská děla a v Kantonu po-
stavili jednu loď podle portugalského vzoru .498 

Paradoxně to byla právě Čína, odkud se ve  třináctém století šířilo 
užívání střelného prachu na Západ . V polovině čtrnáctého století se komunikace 
mezi Evropou a Dálným východem přerušila a vývoj střelných zbraní probíhal 
v obou regionech nezávisle . Úspěšnější byl na Západě a v šestnáctém století začala 
Čína dovážet, případně imitovat bronzová a železná děla pocházející z Evropy . 
V roce 1675 disponovala čínská císařská armáda sto padesáti těžkými děly vyro-
benými pod dohledem jezuitských misionářů v Pekingu (Parker 1996, 137) .

Portugalské diplomatické fiasko neznamenalo konec prosperu-
jícího ilegálního obchodu, který probíhal v  trojúhelníku mezi pobřežím 
Číny, Japonska a  portugalskými základnami na  jihu . Západní expanze 
v  jižní a  jihovýchodní Asii neměla vzhledem k síle a stabilitě zdejších stát-
ních útvarů tak dramatický průběh jako v  Karibiku, Mexiku nebo Peru . 

498)  Portugalci byli v Číně označováni jako Fo-lang-ťi, což pochází z výrazu ferengi užíva-

ného v jižní Asii a vztahujícího se k Frankům z dob křížových výprav (Twitchett a Mote 

1998, 340) . 
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Evropané se začlenili do místního sofistikovaného systému obchodu, aniž 
byli (prozatím) schopni výrazněji zasáhnout do  lokálních politických 
poměrů . Čína musela věnovat zvýšenou pozornost severním a severozápad-
ním hranicím, kde narůstal tlak stepních nomádů, především Mongolů ve-
dených chánem Altanem . Ruští dobrodruzi překročili v roce 1525 Amur, ale 
Džürčenové je zahnali (Dupuy a Dupuy 1996, 535) . Čínské moře plenili piráti, 
kteří v roce 1555 obléhali Nan-ťing . V první polovině šestnáctého století Číně 
dynastie Ming nenáleželo postavení absolutního hegemona jihovýchodní 
Asie, kde se hlásily o slovo další mocnosti, především Japonsko . Přesto byla 
Čína ekonomicky nejsilnější, nejrozvinutější a nejlidnatější světovou mocností 
a tuto pozici si udržela hluboko do osmnáctého století .

Čínské úřady, které pozapomněly na  incidenty z  dvacátých let, 
v roce 1557 povolily Portugalcům zřídit stálou obchodní základnu v Macau . 
Byl to pravděpodobně výsledek úspěšné iniciativy Leonela de Sousa, který 
pobýval v Číně v roce 1552 . Odhaduje se, že kolem roku 1562 žilo v Macau 
osm set až devět set Portugalců . Vrchol prosperity dosáhlo přístavní město 
v  letech 1590 až 1610, kdy sloužilo jako klíčové kosmopolitní překladiště 
zboží mezi Západem, Čínou a Japonskem, kam se dováželo surové a zpraco-
vané hedvábí výměnou za stříbro . Rivalita mezi evropskými mocnostmi se 
přenesla i na Dálný východ . Když v roce 1601 poblíž Macaa zakotvila první 
nizozemská loď, Portugalci sedmnáct zajatých členů posádky popravili . 
Roku 1622 portugalští obránci odrazili nizozemský útok na  Macao (Twit-
chett a Mote, 1998, 343–351) .

Čínské výrobky budily v  šestnáctém a  sedmnáctém století mezi 
Evropany úžas . Španělé, kteří se v roce 1571 usadili v Manile, odeslali násle-
dujícího roku na svých galeonách do Acapulca zásilku sedmi set dvanácti 
rolí hedvábí a dvacet dva tisíce tři sta kusů čínského porcelánu . 

Přivezli odtamtud zboží, které je lepší, než cokoliv ve Španělsku nebo 
jinde ve  světě, jako satén, damašek, taft, brokát, šaty zdobené 
stříbrem a zlatem a tisíce kusů vlněných šál, porcelán jemnější než 
indický, téměř průhledný a  tisíci způsoby pozlacený, takže ani 
nejzkušenější osoby nevědí, jak byl vyroben, množství šperků 
a zlatých řetězů, vosk, papír, skořici a spoustu rýže, 

napsala jedna dáma z hlavního města Mexika (cit . Kamen 2003, 206) . Španělé 
platili především americkým stříbrem; podle oficiálních údajů převezly po-
čátkem sedmnáctého století španělské galeony z Acapulca do Manily stříbro 
v hodnotě pět miliónů pesos . Ve druhé polovině sedmnáctého století se špa-
nělské mince staly v jihovýchodní Asii běžným platidlem (Kamen 2003, 292) .

Záhy se Evropané začali před čínskou konkurencí bránit . Koncem 
šestnáctého století španělská vláda zastavila dovoz čínského hedvábí 
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do Španělska a v roce 1582 byl zakázán přímý obchod mezi Limou a Filipína-
mi . Jeden obchodník z  Panamy si roku 1601 postěžoval, že laciné čínské 
zboží vytlačuje výrobky z Kastilie (Kamen 2003, 291) . Ředitel Východoindické 
společnosti Van der Hagen napsal roku 1619, že čínský vývoz hedvábí 
ohrožuje nizozemský textilní průmysl . Holanďané proto během pirátských 
výpadů z  indonéských ostrovů v  roce 1622 zničili u  čínských břehů osm-
desát obchodních džunek (Kamen 2003, 214) .

Španělská přítomnost v Manile závisela na dobré vůli čínské vlá-
dy, s  níž Evropané spolupracovali při potlačení místních pirátů (vesměs 
čínského původu) v roce 1574 (Twitchett a Mote 1998, 355) . Manila, která 
měla být základnou španělského světového impéria, se ve skutečnosti stala 
největším čínským přístavem nacházejícím se mimo kontinentální Čínu; 
v roce 1586 zde žilo deset tisíc Číňanů a osm set Španělů a míšenců (Kamen 
2003, 207) . Španělské úřady se snažily imigrační příliv regulovat a  roku 
1582 zřídily zvláštní „čínskou čtvrť“ zvanou Parisian .499 Samotní Španělé 
nicméně uznávali, že bez čínských obchodníků, řemeslníků, rolníků, 
dělníků a  námořníků by se Manila neobešla . Španělé, kteří opovrhli 
pěstováním vlastních zemědělských plodin, potřebovali čínské potraviny . 
Z  deseti čínských džunek, kterých se v  roce 1617 zmocnili Holanďané, 
převážely pouze tři hedvábí, zbytek měl na palubě zásoby jídla pro Manilu 
(Kamen 2003, 215) .

To neznamenalo, že by etnické soužití bylo v Manile bezproblémo-
vé; čínskou populaci v  letech 1603, 1639 a  1662 opakovaně masakrovali 
Španělé a místní obyvatelé, příležitostně i Japonci, (Kamen 2003, 208) . V roce 
1593 se vzbouřili veslaři na galéře guvernéra Goméze Péreze Dasmariñase 
a usmrtili jej (Twitchett a Mote 1998, 358) . Počet Číňanů vzrůstal; kolem roku 
1621 dosáhl dvaceti tisíc, zatímco v  roce 1637 v  Manile žilo sto padesát 
španělských domácností a přibližně pět set černých otroků . Atraktivní po-
loha Manily mezi „západním a východním světem“ přitahovala přistěhovalce 
z nejrůznějších míst; jeden místní kněz roku 1662 poznamenal, že ve městě 
panuje největší rozmanitost národů; nalezneme zde příchozí ze Španělska, 
Francie, Anglie, Itálie, Flander, Německa, Dánska, Švédska, Polska, Moskvy, 
západních a východních Indií, Turecka, Řecka, Persie, Tatarstánu, Číny, Ja-
ponska, Afriky a dalších oblastí Asie . Mezi Manilou a Acapulcem se v letech 
1565 až 1815 pravidelně plavily galeony se stříbrem a  zbožím . Americké 
stříbro představovalo pro asijské hospodářství důležitý stimul . Export ame-
rického stříbra dosáhl vrcholu v roce 1597, kdy bylo z Acapulca do Manily 
a dále do asijských přístavů přepraveno stříbro v hodnotě dvanáct miliónů 
pesos, což bylo více, než činil transatlantický vývoz (Kamen 2003, 209–213) . 

499) Podle místního čínského výrazu pro „tržiště“ (Kamen 2003, 207–208) .
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Nešlo výlučně o kovy, ale rovněž o zemědělské plodiny, například kukuřici, 
které měnily povahu čínské výživy . 

Nebyly to pouze čínské výrobky, které svou kvalitou a  rafinova-
ností fascinovaly Evropany, ale čínská civilizace jako taková . Svědectví 
misionářů, mezi něž náležel Martin de Rada, španělský augustinián, který 
dorazil do Číny cestou přes Mexiko a Filipíny, nebo portugalský dominikán 
Gaspar da Cruz, posloužila Juanu Gonzálesu de Mendozovi k tomu, aby se-
stavil rozsáhlý popis čínské civilizace Historie nejpozoruhodnějších věcí, 
obřadů a zvyků velkého království Číny (Historia de las cosas mas notables, 
ritos y costumbres del gran Reyno de la China), jenž vyšel poprvé v roce 1585 
v Římě . Během následujících patnácti let se objevilo třicet vydání Mendozova 
spisu v nejrůznějších evropských překladech . Popularitě Mendozova díla se 
vyrovnal text o výpravě do Číny (De Christiana Expeditione apud Sinas, 1615) 
od vlámského jezuity Nicolase Trigaulta nebo spis O tatarské válce (De Bello 
Tartarico, 1654), jehož autorem byl italský jezuita Martino Martini (Gernet 
2002, 459; Kamen 2003, 234) . 

Západ inspirovala čínská technika . První řetězový most, který vy-
budoval v Evropě v roce 1741 rakouský architekt Fischer von Erlach, napodo-
boval čínský vzor (Gernet 2002, 459) . Nizozemský inženýr Simon Stevin 
vyzkoušel kolem roku 1600 na písečných plážích severního Nizozemí vůz 
poháněný plachtami, o kterém se dočetl v cestopisech pojednávajících o Číně . 
Misionář Gabriel Magaillans působící v  Říši středu ve  čtyřicátých letech 
sedmnáctého století zdůraznil, že Čína je natolik výjimečná, že se jí nevyro-
vná nic z toho, co je až dosud na tomto světě známo . Někteří angličtí vzdělanci 
v závěru sedmnáctého století tvrdili, že čínština je bezpochyby nejstarším 
jazykem a že hebrejská Bible byla přeložena z původního čínského originálu . 
Obraz Číny jako tolerantní, vzorně administrativně řízené a hospodářsky vý-
konné civilizace převzali rovněž francouzští osvícenci a fyziokraté, například 
Voltaire a Quesnay . Čínská civilizace na čas zastínila v evropské imaginaci 
ostatní civilizační ohniska (Adas 1990, 79–80) .

V  době, kdy v  prvních desetiletích šestnáctého století přistáli 
u čínských břehů Evropané, byla Říše středu nacházející se pod vládou dyna-
stie Ming konsolidovanou mocností s obrovským ekonomickým a  lidským 
potenciálem . Navzdory problémům s  piráty, asijskými kočovníky a  japon-
skými aspiracemi mohla Čína vzhledem ke zřejmé převaze nad svými souse-
dy a potenciálními rivaly hledět do budoucnosti s oprávněným optimismem . 
Její asijská kontinentální hegemonie připomínala evropskou dominanci 
Francie Ludvíka XIV . ve druhé polovině sedmnáctého století . Přesto obě vel-
moci nedokázaly v  osmnáctém a  především v  devatenáctém století využít 
počáteční komparativní výhody a postupně je zastínily Velká Británie, Rus-
ko, Německo a Spojené státy americké . Ve Francii vyústily náboženské války 
probíhající v letech 1560 až 1598 do konsolidace země za vlády bourbonské 
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dynastie; v Číně ukončil období politické nestability v letech 1567 až 1627 
nástup mandžuské dynastie . 

Džürčenové, kteří počátkem dvanáctého století ustavili v povodí 
Žluté řeky dynastii Ťin, bojovali v letech 1592 až 1598 po boku čínské armá-
dy proti japonské invazi . Džürčenský vládce Nurhači zahájil v roce 1609 vý-
boje na čínské území a o sedm let později se prohlásil džürčenským chánem . 
Džürčenové se v roce 1635 začali nazývat Mandžuové . Nurhačiho nástupce 
Abachaj, který napodoboval čínský administrativní a  vojenský model, 
pokračoval v expanzi, v roce 1638 obsadil Koreu a roku 1644, v době, kdy 
v  Evropě probíhala závěrečná fáze třicetileté války, vstoupil do  Pekingu . 
Mandžuové se v Číně ustavili jako vládnoucí rasa (podobně jako kdysi Mon-
golové), aniž je napadlo tuto kategorii náležitě vymezit . Etnické Číňany v roce 
1668 noví pánové vypověděli z  Mandžuska, zakázali smíšená manželství 
a v Pekingu zavedli rasovou segregaci . Roku 1665 z hlavního města vyhnali 
původní obyvatele trpící kožní nemocí; Číňanům přikázali nosit cop (pien-c’) 
pod trestem smrti (Gernet 2002, 465–468; Mote 1999, 784–801) .

Zatímco severní Číny se Mandžuové zmocnili prakticky bez boje, 
na jihu země se setkávali s prudkým odporem . Náčelník čínských pirátů Čeng 
Čcheng-kung, známý jako Coxinga, využil v  roce 1644 zhroucení dynastie 
Ming a vybudoval armádu o síle sto tisíc mužů a dvou tisíců válečných lodí 
vybavených západními zbraněmi . Coxinga ohrožoval nizozemské pozice 
v Batávii, na Tchaj-wanu a v Malakce . V letech 1656 až 1659 se pokusil obnovit 
vládu dynastie Ming, ale jeho útok na Nan-ťing selhal . Poté Coxinga obrátil 
pozornost k  Tchaj-wanu . Tento ostrov ovládala od  roku 1624 nizozemská 
Východoindická společnost, která podporovala čínskou imigraci a  učinila 
z  něj jednu z  nejvíce prosperujících součástí svého zámořského impéria . 
Čínští piráti disponující flotilou devíti set lodí a  pětadvaceti tisíci muži se 
v dubnu 1661 vylodili na Tchaj-wanu (Gernet 2002, 471); hlavní nizozemská 
pevnost Casteel Zeelandia padla po  devítiměsíčním obléhání (Mote 1999, 
848–849) . Coxinga vyslal poselstvo do španělské Manily, kterou hájilo šest set 
evropských vojáků, a požadoval zaplacení tributu . Guvernér nařídil evakuaci 
ostrova Mindanao a zmasakrování obyvatel čínského původu . K velké úlevě 
Evropanů Coxinga v červnu 1662 v sedmatřiceti letech zemřel . Záchrana Ma-
nily udržela v oblasti strategickou rovnováhu mezi evropskými a asijskými 
mocnostmi, kterou zásadně narušila (ve prospěch Západu) až průmyslová re-
voluce (Parker 1996, 112–114) .

Navzdory dramatickým událostem, které doprovázely pád dyna-
stie Ming, dovedli „osvícení“ císařové Kchang-si (1662–1722), Jung-čeng 
(1723–1736) a Čchien-lung (1736–1796) Čínu k nebývalé prosperitě a moci . 
Bylo to údobí rozkvětu neokonfuciánství, kdy se čínská vzdělanost, admini-
strativa, životní styl a  architektura těšily na  Západě značnému respektu . 
Po staletích se Čína vrátila k záměru dynastie Tchang získat kontrolu nad 
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stepmi střední Asie . Zastavením Čeng Cheových oceánských výprav Čína 
rezignovala na  postavení světové námořní mocnosti; nyní se pokusila 
v Tamerlánových a Čingischánových šlépějích o vybudování kontinentálního 
asijského impéria . 

O  ovládnutí severní Eurasie usilovalo v  sedmnáctém století 
rovněž Rusko, mocnost zrozená na  periférii Západu, která projevovala 
značné hegemonické aspirace . Pokud by Mandžuové nesvrhli dynastii 
Ming, hlavním protivníkem pronikajících ruských kozáků by byly různé 
mongolské nomádské federace, přičemž Čína by zůstala nezúčastněným 
pozorovatelem . Hranice mezi ruskou říší a Čínou by se v takovém případě 
pravděpodobně dotýkaly Velké čínské zdi . Nástup Mandžuů probudil 
čínský imperialismus a stepní nomádi se ocitli mezi dvěma ambiciózními 
a  dravými velmocemi . Rusové postupně založili Ochotsk na  Sachalinu 
(1647), Irkutsk na východním břehu jezera Bajkal (1652) a Albazin na řece 
Amur (1658) . Ruští osadníci nutili domorodce odvádět daň v  podobě 
kožešin a drahých kovů, ale usilovali rovněž o obchod s Čínou, o  jejímž 
oslňujícím bohatství slyšeli . 

Čínský císař byl ruskou přítomností na hranicích Mandžuska zne-
pokojen a nařídil v roce 1688 Albazin spálit . Vzhledem k tomu, že se rozšířily 
zvěsti o ruském spojenectví se ctižádostivým džúngarským chánem Galda-
nem, čínská vláda požádala ruskou stranu o oficiální jednání, ke kterému 
došlo v létě 1689 v Něrčinsku . Čínu zastupoval princ Songgotu, jehož dopro-
vod tvořili také dva jezuitští misionáři působící v Pekingu, Portugalec Tomás 
Pereira a  Francouz Jean-François Gerbillon . Text kompromisní smlouvy, 
která vycházela vstříc čínským územním a ruským obchodním požadavkům, 
byl sepsán mandžusky, mongolsky, čínsky, rusky a latinsky . V Pekingu bylo 
následně zřízeno ruské zastupitelství (Mote 1999, 841–886; Fairbank 1998, 
175; Gernet 2002, 477) .

V  šestnáctém století byl Turkmenistán, oblast rozprostírající se 
mezi Kaspickým mořem, Hindúkušem a pohořím Tchien-šan, místem mo-
cenských svárů mezi safíjovskou Persií a chanátem v Chívě a Buchaře . Zakla-
datel safíjovské dynastie šáh Ismá’íl I . (1501–1524) porazil v bitvě u Mervu 
v  roce 1510 uzbeckého vládce Šajbáního Chána a ovládl Chorásán po  levý 
břeh Amudarji . Ve  druhé polovině šestnáctého století došlo za  vlády Ab-
dulláha Chána (1557–1598) k mocenskému rozmachu buchárského chanátu, 
který expandoval na  jih a  zmocnil se severu dnešního Afghánistánu . 
Turkmenští náčelníci se snažili setřást perskou hegemonii . Právě v této době, 
v letech 1558 až 1559, cestoval mezi Kaspickým mořem a městem Urgenč an-
glický obchodník Anthony Jenkinson . Byl svědkem dramatické ekologické 
změny, kdy voda v řece Amudarji opadla a přestala zavlažovat kanály severo-
západního Turkmenistánu . Nastala migrace do oáz na perském pomezí a dál 
do Bucháry a Samarkandu a kdysi úrodná krajina mezi Aralským jezerem 
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a Kaspickým mořem se v průběhu sedmnáctého století měnila v poušť . Ze 
severu od břehů Volhy a z podhůří Uralu napadali Turkmenistán kočovní 
Kalmykové a  Kazaši (Chahryar a  Habib 2003, 131–132) . Rusové se v  letech 
1552 až 1557 zmocnili Kazaně a Astrachaně a vytvořili novou obchodní tra-
su mezi Západem a Východem . 

Poprvé od osmého století po Kristu, kdy se ve východním Turkme-
nistánu střetla islámská a čínská vojska, se nad Střední Asií znovu vznášel 
stín tří cizích velmocí: Persie, Číny a Ruska . Po  třech stoletích jejich počet 
rozšířila Velká Británie, kterou posléze vystřídaly Spojené státy americké . Po-
litická nestabilita a vnitřní rozbroje znemožnily Střední Asii opětovný mo-
censký vzestup . Ruský vyslanec Florio Beneveni, který navštívil Bucháru 
a Chívu v roce 1723, poznamenal, že místní vládci neustále válčí mezi sebou 
a oblast ovládá loupežnictví a banditismus . O sto padesát let později popisoval 
Couliboeuf de Blocqueville, jak jsou v Teheránu turkmenští zajatci používání 
jako cvičné terče, zatímco v Chívě jsou oslepováni (Chahryar a Habib 2003, 
137–139) . Hluboký civilizační regres (s nímž v osmnáctém století kontrastoval 
pouze rozkvět turkmenské literatury), který postihl oblast, jež kdysi byla jed-
ním z ekonomických a obchodních center Eurasie, potvrdil mocenský vze-
stup eurasijské geografické periférie, Západu, Číny a  Japonska, a  v  rámci 
Střední Asie poskytl věrohodné ospravedlnění ruského imperialismu . 

Smlouva z Něrčinska umožnila čínskému císaři zaměřit pozornost 
na  expanzi ojratských Mongolů500 probíhající ve  středoasijských stepích . 
Počátky vzestupu Džúngarů, jednoho z ojratských kmenů, sahají do přelomu 
šestnáctého a sedmnáctého století . Mezi jejich předky náleželi ojratští vládci 
Togón a  jeho syn Esen, kteří panovali v  Mongolsku v  patnáctém století 
a ohrožovali Čínu dynastie Ming . Po Esenově smrti v roce 1455 impérium 
zaniklo . Poměry v  Mongolsku konsolidoval Batmönch Dajanchán, který 
po roce 1495 obnovil tlak na čínské pohraniční oblasti (Chahryar a Habib 
2003, 211) . Ojratští Mongolové byli na konci šestnáctého století ze své domo-
viny vypuzeni na západ . Počátkem sedmnáctého století se na jižním pomezí 
Sibiře setkali s ruskými kolonisty, kteří je nazvali Kalmyky .501 První ruské 
poselstvo bylo k ojratským Mongolům neboli Kalmykům vysláno v roce 1616 
(Chahryar a Habib 2003,143) .

500)  Ojratští Mongolové (Kalmykové) se členili na Chošúty, Dörbety, Torgúty a Džúngary (Cha-

hryar a Habib 2003, 191) .

501)  Název pravděpodobně pochází z turkického výrazu kalmak, „zůstat“, a poprvé se objevil 

v muslimských pramenech ze čtrnáctého století (Chahryar a Habib 2003,143) . Podle jiné-

ho výkladu si začali takto říkat Ojraté, kteří v osmnáctém století kočovali po Astrachaň-

ské gubernii a podél Donu . Pojem Kalmyk vzešel z Kalmg, turkicky „zbylý, zbytek“ (Grol-

lová a Zikmundová 2001, 33) .
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Tibetský buddhismus se ve  Střední Asii rozšířil v  šestnáctém 
a  sedmnáctém století . Chošúti (Bajadi), další z  ojratských kmenů, kteří 
do  roku 1640 ovládli prakticky celý Tibet, usilovali o  získání prestižního 
postavení dalajlámových ochránců (Gernet 2002, 479) . Galdan, mladší bratr 
džúngarského vládce Sengého, se narodil v roce 1644 . Byl okamžitě rozpoz-
nán jako nové vtělení vysokého lamy Dben-sa sprul-sku, který zesnul 
předchozího roku (Chahryar a Habib 2003, 147) . Galdan byl roku 1656 pos-
lán do Tibetu, kde o jeho vzdělání pečoval pátý dalajlama . Galdan, jehož am-
bice nijak nezaostávaly za Čingischánovými nebo Tamerlánovými, se v roce 
1671 z  Tibetu vrátil, aby pomstil smrt svého bratra Sengého, který byl 
zavražděn . O sedm let později Galdan stanul v čele Džúngarů a dalajlama jej 
prohlásil za  chána džúngarské federace (Mote 1999, 871) . Poprvé od  časů 
chána Esena před dvěma stoletími dosáhl někdo z ojratských Mongolů tak 
vysoké hodnosti . Galdanovým záměrem bylo sjednotit ojratské kmeny sídlící 
severně od pohoří Tchien-šan a poté se zmocnit Tarimské pánve . V roce 1680 
vedl sto dvacet tisíc bojovníků do Tarimské pánve a po krvavém boji s míst-
ními vládci dobyl města Kašgar, Járkend a Chotan . Poté se obrátil na západ 
a napadl Kazachy a Kyrgyzy . Do Taškentu vstoupila Galdanova vojska v roce 
1684 (Chahryar a Habib 2003, 147) . 

Zrodil se mocný Džúngarský chanát s hlavním městem Ili, ve kte-
rém ojratská nobilita ovládala většinové ujgurské obyvatelstvo, jehož počet 
dosahoval přibližně dvě stě padesát tisíc . Vztah mezi džúngarskými vládci 
a ujgurskými poddanými, kteří byli zotročováni, připomínal rasový apart-
heid . V Džúngarském chanátu, v němž převažoval lamaistický buddhismus, 
žily rovněž početné muslimské komunity a byl patrný silný vliv perské kul-
tury (Chahryar a  Habib 2003,191–199) . Jarkand byl důležitým střediskem 
obchodu mezi Blízkým východem, Persií, Indií a Čínou . 

Galdan zahájil v  roce 1688 tažení, jehož cílem bylo zmocnit se 
vnějšího Mongolska . Místní vládce Tüšét chán byl v  bitvě trvající tři dny 
poražen a uchýlil se pod ochranu čínského císaře (Chahryar a Habib 2003, 
148) . Čínská vláda, která uzavřela s Ruskem smlouvu v Něrčinsku, situaci ne-
podcenila (Gernet 2002, 479) . V pozdním létě 1690 došlo v Ulaan Budanu tři 
sta kilometrů severně od Pekingu ke střetu mezi dvaceti tisíci Galdanovými 
jezdci a  mandžuským vojskem . Galdan byl poražen a  ustoupil na  severo-
západ . Tři čínské armády čítající sto tisíc mužů jej pronásledovaly až 
k  dnešnímu Ulánbátaru . Galdan údajně tvrdil, že může počítat s  pomocí 
šedesáti tisíc ruských kozáků (Mote 1999, 875−877) . Ti se nedostavili a Galda-
novy síly byly zničeny . Čínské jednotky obsadily teritorium ležící jižně od je-
zera Bajkal, tradiční nástupiště útoků nomádů na Čínu (Gernet 2002, 479) . 
Galdan s  hrstkou mužů uprchl a  po  bezcílném bloudění po  pohoří Altaj 
zemřel 4 . dubna1697 (Chahryar a Habib 2003, 148) . Věk budovatelů stepních 
impérií dominujících Eurasii pomíjel .
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Galdanův synovec Cevénravdan se proti svému strýci v roce 1689 
vzbouřil a v následujících dvou letech ovládl většinu Džúngarského chanátu . 
Tibetský regent, který úspěšně tajil od  roku 1682 smrt pátého dalajlámy, 
usoudil, že Galdan nemá budoucnost a uznal Cevénravdana za džúngarského 
vládce . Chánem ojratských Mongolů byl prohlášen torgútský náčelník Ajuki, 
který se společně se svým lidem přesunul k dolnímu toku Volhy . Zde Ajuki 
uzavřel smlouvu s ruskou říší, nechal své jezdectvo sloužit v ruské armádě 
a v roce 1722 se údajně sešel poblíž Astrachaně k „přátelskému rozhovoru“ 
s carem Petrem I . (Chahryar a Habib, 2003, 148–149) . 

Mezitím Cevénravdan vybudoval na troskách dědictví po Galdano-
vi impérium rozprostírající se od jižní Sibiře až po pomezí Tibetu (Mote 1999, 
901) . Džúngarská armáda odrazila v letech 1705 až 1706 čínský útok a v roce 
1717 obsadila Lhasu, kde byl usmrcen chošútský vůdce Lazan (Chahryar 
a  Habib 2003,149) . Čínské úřady projevovaly o  Tibet dlouhodobý zájem; 
v roce 1652 byl dalajlama uvítán s náležitou pompou v Pekingu (Mote 1999, 
876) . V čínské metropoli se tiskly tibetské a mongolské buddhistické texty 
a roku 1732 si císař Jung-čeng nechal postavit palác v podobě lamaistického 
chrámu . V roce 1720 vypudily Džúngary ze Lhasy čínské jednotky (Gernet 
2002, 481) . Tibet se roku 1751 stal čínským protektorátem .

Cevénravdan v roce 1727 náhle zemřel; jeho syn a nástupce Gal-
danceren pokračoval v  expanzionistické politice svých předchůdců; pod-
nikal preventivní tažení proti Kazachům a plenil oblasti v povodí Syrdarji . 
Proniknout do vnějšího Mongolska, kde se výrazněji angažovali Číňané, se 
mu nepodařilo . Džúngarská říše bohatla z obchodu mezi Ruskem a Čínou 
a z tributu, který se vybíral od podmaněných populací, především Ujgurů . 
Její stálá armáda čítající osmdesát až sto tisíc mužů, kteří byli vyzbrojeni 
moderními střelnými zbraněmi, budila v mandžuské Číně obavy . 

Po  smrti Galdancerena roku 1745 vypukl spor o  následnictví, 
který vyústil v ozbrojený střet . Vzniklé krize využila Čína, jejíž dva expediční 
sbory o síle padesáti tisíc vojáků vpadly na území Džúngarů v roce 1755, to 
znamená v době, kdy v Evropě, Severní Americe a Indii začínala sedmiletá 
válka . Čínské vojsko uskutečňovalo operace, které by představovaly značný 
logistický problém i pro soudobé západní armády; během sta dní obsadilo 
hlavní město Ili a zničilo Džúngarskou říši . Tarimská pánev a stepi mezi Al-
tajem a Pamírem se staly trvalou součástí Číny (Paterson 2002, 230) . 

Kalmykové sídlící na Volze byli vytlačováni ze svých pastvin rus-
kými a německými rolníky zabírajícími půdu . Poté, když se dozvěděli o pádu 
džúngarské moci, se sto sedmdesát tisíc Kalmyků rozhodlo pod vedením 
Ajukiho pravnuka Ubašiho navrátit do  země svých předků, kam dorazilo 
po mnoha útrapách v roce 1771 . Čínský císař Čchien-lung byl jejich rozhod-
nutím natolik potěšen, že složil báseň, v níž označil všechny Mongoly za své 
vazaly (Chahryar a Habib 2003, 149−151) . Dobyté džúngarské území, kdysi 
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klíčová strategická oblast obchodu mezi Západem a Východem, bylo pojme-
nováno „nová teritoria“ (Sin-ťiang) neboli čínský Turkestán . Status provincie 
získalo v rámci Číny až v roce 1884 (Gernet 2002, 481–482) . Územní expanze 
v první polovině osmnáctého století, která změnila geopolitické uspořádání 
centrální Asie, potvrdila postavení Číny jako hlavní asijské mocnosti .

V  osmnáctém století došlo v  mandžuské Číně k  impozantnímu 
hospodářskému vzestupu . Země vyvážela textil, čaj,502 porcelán, papír, cukr 
nebo ocel prakticky do celého světa . Čína byla svědkem demografické explo-
ze . Zatímco počet obyvatel v Evropě se v letech 1750 až 1800 zvýšil ze 144 
milióny na 193 milióny, v Číně roku 1741 žily 143 milióny osob, v roce 1762 
už 200 miliónů a roku 1812 přes 360 miliónů (Gernet 2002, 488) . Dějiny zna-
jí jen málo příkladů tak pozoruhodného vzestupu, jaký učinila Čína na pra-
hu moderní doby a průmyslového věku . 

V roce 1793 se k císaři Čchien-lungovi, který slavil dvaaosmdesáté 
narozeniny, dostavil anglický vyslanec lord George Macartney . Přijetí 
neproběhlo v hlavním městě, ale ve stanu ve vnitřním Mongolsku a Čína až 
doposud všechny britské žádosti o navázání diplomatických vztahů ignoro-
vala . Císař předal lordu Macartneymu dopis pro krále Jiřího III ., ve kterém 
konstatoval, že jeho země nestojí o žádné západní zboží a znalosti, protože 
má všeho dostatek (Mote 1999, 913) . Západní autoři až do konce dvacátého 
století interpretovali tuto epizodu jako výraz ignorance zpátečnického 
a v zásadě komického vladaře neschopného nahlédnout obrovský potenciál, 
který se rodil na  průmyslovém a  osvíceném Západě .503 Současní čínští 
komentátoři naopak vykládají reakci panovníka jako prozíravé gesto vla-
steneckého panovníka, který si uvědomil, jaké nebezpečí hrozí Číně ze 
soustavných vztahů se Západem, a snažil se vyvarovat údělu Indie .

Evropané obchodovali od čtyřicátých let šestnáctého století rovněž 
s  Japonci . Portugalci se v  roce 1542 usadili v  Kjúšú . Japonské lodě, které 
po  roce 1571 přijížděly do  manilského přístavu, byly naloženy zbožím 
a stříbrem (Kamen 2003, 213) . Japonské stříbrné doly byly značně produktiv-
ní; odhaduje se, že z Japonska bylo v letech 1615 až 1625 vyvezeno sto třicet 
až sto padesát tun stříbra, což v  příslušném údobí činilo čtyřicet procent 
světové produkce (Twitchett a Mote 1998, 396–399; Kamen 2003, 213) . 

Po skončení konfliktu mezi Koreou a Japonskem, jehož úsilí o vy-
budování asijského impéria bylo zmařeno, Japonsko každoročně vypravova-
lo obchodní loďstvo (často s evropskou posádkou), které až do třicátých let 

502)  Export čaje se zvýšil z 2,6 miliónu anglických liber v roce 1762 na 23,3 miliónu na konci 

osmnáctého století a nadále stoupal (Gernet 2002, 486) .

503)  Lord George Macartney popsal čínskou vládu jako tyranii hrstky Tatarů nad třemi sty 

milióny Číňany (Paterson 2002, 236) .
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sedmnáctého století navštěvovalo devatenáct přístavů v  jihovýchodní Asii . 
Když v roce 1610 dorazila japonská flotila do přístavu v Manile, probíhala 
zde námořní bitva mezi Španěly a Holanďany, která byla okamžitě pozastave-
na, aby mohly neutrální lodě proplout (Parker 1996, 110–111) . Země vycháze-
jícího slunce vzbuzovala od  počátku mezi evropskými vzdělanci značný 
zájem, rovnající se přinejmenším pozornosti, kterou přitahovala Čína . Filip 
II . udělil v  roce 1584 audienci skupině japonských křesťanů, kteří přijeli 
do Evropy, aby se setkali s papežem (Kamen 2003, 234) .

Japonsko trpělo chronickým rozdělením na  válčící klany a  mo-
censké kliky . Vlivný vojevůdce Oda Nobunaga zahájil v roce 1560 boj za zno-
vusjednocení země . Shodou okolností byly do Japonska roku 1543 poprvé 
dovezeny prostřednictvím jezuitů střelné zbraně, které místní řemeslníci 
rychle a dovedně imitovali (Parker 1996,140) . Šingen Takeda nasadil efektivně 
muškety v boji roku 1555 . Schopnost Japonců osvojit si v krátké době západ-
ní technologii a kreativně inovovat její použití byla v polovině šestnáctého 
století udivující .504 Nobunaga Oda zavedl střelbu salvou střídavě ve  třech 
řadách a využil ji v roce 1575 v bitvě u Nagašina, kde rozdrtil vojsko Kacujo-
riho Takedy, syna Šingena Takedy . V samotné Evropě se tento způsob boje 
objevil teprve roku 1594 a rozšířil se až ve čtyřicátých letech sedmnáctého 
století (Parker 1996, 140) . 

Oda Nobunaga se opíral o  Iejasu Tokugawu a  jeho hlavního 
důstojníka, Tojotomi Hidejošiho . Oda svrhl s  pomocí císaře v  roce 1573 
šóguna Jošiakiho Ašikagy a  stal se diktátorem . Po  jeho sebevraždě o  čtyři 
roky později Tojotomi Hidejoši a Iejasu Tokugawa dokončili proces sjedno-
cení země, který v roce 1603 završilo zřízení šógunátu Tokugawa s centrem 
ve městě Edo . Ještě předtím Tojotomi Hidejoši, který snil o tom, že Japonsko 
vystřídá Čínu v pozici východoasijského hegemona, podnikl invazi do Kore-
je, která odmítla Japoncům poskytnout volný průchod do Číny . 

Japonci obsadili v  létě 1592 Soul a Pchjongjang, ale v červenci 
1592 jim Korejci, vybavení prvními obrněnými loděmi v dějinách, uštědřili 
těžkou porážku ve  Žlutém moři . Padesát devět japonských plavidel bylo 
zničeno . Číňané, kteří přišli do země na korejskou žádost, zatlačili Japonce 
až k Pusanu . Tojotomi Hidejoši se v následujících letech pokusil o protio-
fenzívu, kterou ukončila v  listopadu 1598 námořní porážka v  bitvě 
u Činhajského zálivu . Po Hidejošiho smrti v prosinci téhož roku Japonci 
uzavřeli mír a stáhli se z Korejského poloostrova (Dupuy a Dupuy 1996, 
535–536) . Korea a  Čína získaly oddechový čas trvající až do  konce deva-
tenáctého století .

504)  Iejasu Tokugawa sdělil v roce 1610 králi Siamu, že střelných zbraní si cení více než zlata 

(Parker 1996, 142) . 
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Tojotomi Hidejoši zaslal v roce 1593 do Manily autoritativní dopis, 
který místní španělskou komunitu silně znepokojil . Guvernér Luis Pérez 
Dasmariñas vypravil na japonský dvůr diplomatickou misi obtěžkanou dary 
a  přetékající smířlivostí . Jeden z  účastníků, františkánský duchovní, byl 
podle svého svědectví ohromen mocí japonského vládce . Navzdory občasným 
persekucím, kterým byli na  ostrovech vycházejícího slunce vystaveni 
křesťané, závisela prosperita Manily na obchodu s Japonskem . Do Japonska 
dorazil v červenci 1611 vyslanec místokrále Nového Španělska Sebastián Viz-
caíno, jehož doprovázelo třiadvacet japonských křesťanů, kteří se vraceli 
z návštěvy Evropy . Tato mise skončila naprostým nezdarem; Iejasu Tokuga-
wa vydal v lednu 1614 dekret, jímž vykazoval ze země všechny křesťany (Ka-
men 2003, 217−219) . Tento akt vzdáleně připomínal rozhodnutí Ferdinanda 
Aragonského a Isabely Kastilské z roku 1492 o vypovězení Židů ze Španělska 
v zájmu vybudování národního státu . Portugalští obchodníci byli vyhnáni 
z Japonska v roce 1639 . Ztráta japonského trhu způsobila stagnaci Macaa, 
z níž se město nikdy zcela nezotavilo (Twitchett a Mote 1998, 353) .

2.12. Soumrak Osmanů?

Za  Süleymana Nádherného Osmanská říše usilovala o  vládu nad západní 
Eurasií a chybělo málo, aby jí dosáhla . Úspěchy Turků v šestnáctém století 
byly podmíněny mimo jiné schopností kombinovat účinnou vojenskou tech-
nologii s mimořádnou disciplinovaností vojska . Osmani převzali osvědčený 
systém egyptských mamlúků, vítězů nad křižáky a Mongoly, ale převedli jej 
do nových časů . Zatímco káhirští sultáni si nechávali od Janovanů dovážet 
mladé otroky slovanského a kavkazského původu, Turci prováděli na Balká-
ně nucené odvody křesťanských dětí, z nichž vytvářeli elitní pěchotu (Kee-
gan 2003, 286) . Janičáři, jak byli nazýváni, představovali „vojáky nového 
typu“, na které musela Evropa nalézt účinnou odpověď . Je možné, že bez tu-
reckého vojenského tlaku na střední Evropu v době sultána Süleymana Nád-
herného, který štěpil síly katolického tábora, by reformace nebyla úspěšná 
a Lutherovi stoupenci by byli vyhlazeni jako kdysi kataři (Cardini 2004, 195) . 
Stejný osud by byl pravděpodobně potkal protestanty v případě, že by se Sü-
leymanovo vojsko v roce 1529 nebylo zpozdilo v důsledku vytrvalých dešťů 
při pochodu na Vídeň a dokázalo by město dobýt . Evropské státy vyděšené 
přízrakem islámské invaze by se zřejmě byly semkly za Karlem V . a byly by 
odložily náboženské spory stranou (Rabb 2001, 117–118) . 

Lord Acton uvedl, že moderní západní dějiny začínají pod tlakem 
osmanské expanze . Rozvoj novodobých věd, technologií a průmyslu bezpo-
chyby přispěl k  zastavení osmanského válečného stroje . Nesmíme ale za-
pomínat na  významné vojenské inovace sedmnáctého století, které se 



425

promítly do povahy západní civilizace jako celku . Osmanské ozbrojené síly 
se v šestnáctém století zpočátku rychle a efektivně přizpůsobovaly nárokům 
a  výzvám vojenské revoluce . Osmanská říše byla úspěšným „impériem 
střelného prachu“ . Turecké vojsko obléhající v roce 1529 Vídeň působilo jako 
moderní armáda stojící před středověkým městem . Již roku 1602 si ale jeden 
turecký důstojník v Uhrách posteskl, že křesťanští protivníci disponují vyšší 
palebnou silou, zatímco podstatnou část osmanské armády tvořila stále jíz-
da . Osmané nezavedli střelbu salvou a  jejich polní děla zastarávala . Jak si 
všimli křesťanští pozorovatelé, Turci ztratili schopnost účinné imitace . Os-
manská metalurgická technologie zaostávala za západní . Když se Benátčané 
zmocnili u Lepanta dvou set dvaceti pěti tureckých bronzových děl, rozhod-
li se je kvůli nízké kvalitě slitiny roztavit (Parker 1996, 126–128) .

Sultán Murad III ., vládnoucí v letech 1574 až 1595 obnovil válku 
s Persií, během níž Osmané dobyli Šírván, Tbilisi, Dagestán a Luristán . Boje 
vypukly v Uhrách; císařské vojsko porazilo 20 . června 1593 oddíly osmanské-
ho guvernéra Bosny Hasana . O dva roky později se severní hranice osmanské-
ho impéria zhroutila; v Sedmihradsku, Moldavsku a Valašsku vypukla proti-
turecká povstání . Turkům se podařilo krizovou situaci překonat a  v  říjnu 
1596 porazit habsburskou armádu u Kerestesu . Žitvatorocký mír uzavřený 
11 . listopadu 1606 mezi Osmany a Habsburky potvrdil v Uhrách stav před 
válkou (status quo ante bellum); císař Rudolf II . se zbavil povinnosti platit 
sultánovi poplatek; Sedmihradsko zůstalo pod osmanskou svrchovaností 
(Tauer 2006, 301; Dupuy a Dupuy 1996, 527–607) . Kolem roku 1600, kdy se 
konfesní spory v Evropě dočasně uklidnily, oživla i myšlenka křížové výpra-
vy proti Turkům . Ludovic Drapeyron poznamenal, že turkofobie se v  roce 
1610 zvrhla v  úplnou turkománii (Braudel 1995, 844) . Dramatický vývoj 
na evropském kontinentě po roce 1618 ale takovému záměru nepřál . 

Byla by chyba pokládat osmanské impérium raného novověku 
za civilizaci lišící se ve všech směrech od západní společnosti . Geografická 
blízkost, obchodní a kulturní výměna, pohyby obyvatel, diplomatické styky 
a občasná vojenská spolupráce svazovaly oba kulturní okruhy množstvím 
vzájemných vazeb . Polovina řemeslníků pracujících na stavbě Süleymanovy 
velké mešity v Konstantinopoli byli křesťané . Pouze přibližně dvacet procent 
lékařů praktikujících kolem roku 1700 v  osmanském hlavním městě byli 
muslimové (Goffman 2004, 90) . Multietnický charakter osmanského státu 
vyrůstal nejenom z územní expanze, ale rovněž z meritokracie (oceňování 
zásluh a talentu), která se v obdobné míře prosadila na Západě až ve druhé 
polovině osmnáctého století .

Jak bylo řečeno, koncem  sedmnáctého století nebyla již turecká 
armáda postrachem Evropy (přičemž absolutní vojenskou nadřazenost ztra-
tila přibližně o sto let dříve) a Osmanská říše se dostává sama pod tlak, a to 
především rakouské monarchie a  posléze Ruska . Montesquieu vylíčil 
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v Perských listech z  roku 1721 stav Osmanské říše následujícím způsobem 
(1955, 36–37): 

Z Tokatu do Smyrny nenajdeš jediného města, které by si zasloužilo 
zmínky. Viděl jsem s úžasem slabost říše Turků. Toto choré tělo se 
neudržuje dietou jemnou a umírněnou, nýbrž prudkými léky, které 
je ustavičně vyčerpávají a podrývají. Pašové, kteří dostávají úřady 
jenom za  úplatky, vstupují do  svých provincií finančně zničeni 
a plení je jako dobyté země. Drzá milice se řídí jen svými rozmary. 
Hradby pevností jsou sesuty; města opuštěna; venkovské kraje 
zpustošeny; zemědělství a obchod zcela zanedbány. Za této přísné 
správy vládne beztrestnost: křesťané, kteří vzdělávají půdu, a židé, 
kteří vybírají daně, jsou vydáni na pospas tisícerým násilnostem. 
Vlastnictví půdy je nejisté a následkem toho horlivost v hospodaření 
na ní oslabena: není ani právního důvodu, ani vlastnictví, které by 
něco zmohly proti libovůli vládnoucích. Tito barbaři opustili umění 
tak, že zanedbali dokonce i  umění vojenské. Kdežto národové 
evropští je každodenně zdokonalují, oni zůstávají v  své staré 
nevzdělanosti a  ani je nenapadne, aby si osvojili jejich nové 
vynálezy dříve, nežli jich bylo tisíckrát použito proti nim. Nemají 
žádnou zkušenost na moři, žádnou obratnost v manévrování. Říká 
se, že hrstka křesťanů, vyrazivších ze skály, zpotí všecky Otomany 
a  unaví jejich říši. Ač jsou neschopni pěstovat obchod, trpí skoro 
s nelibostí, aby jej tu prováděli Evropané, vždycky pracovití a pod-
nikaví: myslí, že prokazují těmto cizincům milost tím, že jim dovolu-
jí, aby je obohacovali. Na  celé té širé rozloze země, kterou jsem 
prošel, našel jsem jedinou Smyrnu, kterou lze pokládati za město 
bohaté a mocné. Takovou ji činí Evropané a je jen na Turcích, aby 
se podobala všem ostatním. Toť, drahý Rustame, správná představa 
o  tomto císařství, které do  dvou století bude jevištěm vítězství 
některého dobyvatele. 

Historici uvádějí šest údajných příčin slabosti osmanského státu: 

1)  Inflaci způsobenou dovozem levného stříbra z Peru především 
prostřednictvím obchodníků z Janova a Dubrovníku; 

2)  problémy s efektivním výběrem daní; 
3)  dramatický nárůst organizované zločinnosti zapříčiněné popu-

lační explozí v Anatolii; 
4)  ničivé požáry pustošící přelidněná města; 
5)  tradicionalismus a konzervativismus ve způsobech vedení války 

a správy dobytých území; 
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6)  poskytování kapitulací (smluv zajišťujících zvláštní práva a da-
ňové úlevy) po roce 1536 Evropanům (Palmer 1996,10–11) .505

Navzdory neúspěchům v závěru šestnáctého století, které zabránily Osman-
ské říši dosáhnout postavení vůdčí eurasijské (a tedy světové) velmoci, byl 
její geografický rozsah impozantní . Osmanské posádky střežily ruské stepi, 
uherské roviny, saharské a syrské pouště a horské hřbety Kavkazu . Osman-
ské loďstvo ovládalo celé Černé a Egejské moře a východní polovinu Středo-
moří a osmanské lodě se plavily podél pobřeží Indie a jižní Asie až k ostro-
vům dnešní Indonésie . Osmané kontrolovali velké části povodí Dunaje, 
Dněstru, Dněpru, Bugu, Tigridu, Eufratu a Nilu . Osmané ovládali Balkán-
ský poloostrov od pomezí Chorvatska, Rakouska a severních Uher, Sedmi-
hradsko, Valašsko a Moldavsko . Krymský chanát, Gruzie a Mekka byly va-
zalskými státy . Severoafrické pirátské státy Alžír, Tunis a  Tripolis 
neskrývaly politickou závislost na Konstantinopoli, osmanská moc dosaho-
vala k hranicím Eritreje, Ománu, Bahrajnu a Ázerbájdžánu (kterého se Tur-
ci zmocnili v letech 1578 až 1590) . Osmané v roce 1638 znovu upevnili svoji 
hegemonii nad Bagdádem; anektovali Krétu (1669) a roku 1676 východoev-
ropské Podolí (Quataert 2005, 24–25) .

Předpovědi o  nastávajícím zániku Turecka se ukázaly jako 
předčasné . Osmanské impérium nebylo jediným státem, který po „hvězdné 
hodině“ vstoupil do  delšího údobí stagnace, připomeňme jenom Portu-
galsko, Španělsko, Itálii, Francii, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Švédsko, 
Rusko, Velkou Británii a v současnosti Japonsko a Spojené státy americké . 
Přesto proměna obávané Konstantinopole v  „nemocného muže na  Bo-
sporu“ přitahuje zvláštní pozornost, jako bychom se jejím prostřednictvím 
chtěli utvrdit v představě „stagnujícího“ Orientu jakožto protipólu „mo-
derního a dynamického“ Západu . Osmanská říše přitom přežila vojenské 
pokusy o  demontáž, navzdory přání Kateřiny Veliké se Konstantinopol 
nestala Novým Římem a Turci mnohokrát připravili příliš sebevědomým 
soupeřům nepříjemná překvapení (Petru I . v  roce 1711, Rusům 
a Rakušanům v letech 1736 až 1739, Josefovi II . v roce 1789, Britům roku 
1915 na Gallipolském poloostrově) . 

Osmanské impérium se na  rozdíl od  Indie nezměnilo v  západní 
kolonii . Etnicky relativně homogenní Turecko, od  roku 1923 nástupce os-
manského státu, je hospodářsky jednou z nejrychleji rostoucích zemí světa506 

505) Diskuze, viz Gombár 1999, 18–24 .

506)  V roce 2010 činil přírůstek HDP v Turecku 8,2 % (šestnácté místo na světě; v České repub-

lice dosahoval ve stejném roce 2,3 %); zdroj: https://www .cia .gov/library/publications/the-

world-factbook/, 24 . 9 . 2011 .
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a sedmnáctou největší ekonomikou s HDP 960 miliard dolarů .507 S počtem 
obyvatel 79 miliónů zaostává (pravděpodobně dočasně) za Německem (81 mi-
lión), ale výrazně předehnalo Francii (65 miliónů), Velkou Británii (62 milió-
ny) a Itálii (61 milión) .508 Demograficky zdravé a ekonomicky sílící Turecko 
může z Bosporu hledět se sebedůvěrou na stárnoucí a hospodářsky stagnující 
Západ . Šlo z dlouhodobého hlediska o tak dramatický úpadek „zaostalé ori-
entální společnosti“? 

Není překvapující, že v padesátých a šedesátých letech dvacátého 
století někteří historici relativizovali tradiční pohled na  „osmanský 
úpadek“ .509 Osmanské říši se nicméně navzdory rétorice o „orientálním des-
potismu“ nepodařilo vybudovat silný stát, který představoval hlavní pod-
mínku úspěchu v  boji o  výsluní v  raně novověkém světovém systému . 
Spontánní decentralizace posílila moc místních vládců a  v  krajních 
případech vedla až k separatistickým vzpourám . Spolupráce mezi Osmany 
a Benátčany, kteří byli ve stejné míře znepokojeni portugalskou expanzí v In-
dickém oceánu, ukazoval na možnosti koexistence přesahující náboženskou 
rivalitu . V Levantě se ve stále větší míře objevovali nizozemští, francouzští či 
angličtí obchodníci . Anachronické středomořské galéry nahrazovaly nové 
typy lodí vyvinuté pro hluboké oceány (bertone) . 

Osmanská vláda v roce 1575 udělila obchodní povolení Angličanům 
Edwardu Osbornovi a Richardu Staperovi; o tři roky později se v Istanbulu 
usadil William Harborne . V Londýně byla roku 1581 založena Levant Compa-
ny disponující monopolem na  obchod s  Tureckem . V  nejdůležitějších os-
manských obchodních střediskách, Istanbulu, Izmiru (Smyrně), a Aleppu, 
vyrostly rozsáhlé evropské čtvrtě . Je pravděpodobné, že na počátku sedm-
náctého století žilo na  území Osmanské říše více Angličanů, Holanďanů 
a Francouzů než v Novém světě, a tamní obchodní společnosti vytvářely větší 
zisk v Levantě než v Americe nebo jižní Asii . Jak zdůraznil Daniel Goffman, 
v osmanském světě byl obchod úzce provázán s válkou (Goffman 2004, 194–
213) . Chyběla ale merkantilistická asertivita raně novověkých západních 
států, které se silou zbraní snažily dobýt pro národní obchodní společnosti 
zahraniční trhy . Osmané (v podobné míře jako Mughalové) využívali spíše 
rivality mezi jednotlivými mocnostmi při udělování obchodních výsad 
na vlastním území, čímž se připravovali o významnou část příjmů .

507)  HDP na osobu v přepočtu na kupní sílu byl v roce 2011 14 600 dolarů (v České republice 

25 900 dolarů), což je o něco méně než v Argentině, Malajsii nebo Libanonu, ale více než 

v Bulharsku, Rumunsku, Venezuele, Srbsku a Brazílii; zdroj: https://www .cia .gov/library/

publications/the-world-factbook/, 25 . 4 . 2012 .

508)  Zdroj: https://www .cia .gov/library/publications/the-world-factbook/, 24 . 9 . 2011 .

509) Viz například Salzmann 1993 .
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Osmanské impérium se stalo obětí postupné provincionalizace 
Středomoří, od něhož se na rozdíl od svého rivala Španělska nedokázalo odpou-
tat .510 Názorně se to ukázalo během války s Benátkami o Krétu v letech 1645 až 
1670 . Od počátku dvacátých let šestnáctého století se osmanský politický život 
stal rukojmím rebelujících janičárů, kteří v  roce 1621 svrhli Osmana II . 
a na jeho místo dosadili Mustafu I . Ten záhy odstoupil ve prospěch jedenáctile-
tého Murada IV ., za něhož vládla jako regentka jeho matka Kösem Sultan, která 
si udržovala výsadní postavení i za dalšího sultána Ibrahima I . (1640–1648) . 

Zajetí Ibrahimových manželek maltskými korzáry, kteří využívali 
benátské základny na Krétě, se stalo záminkou pro tureckou expedici proti 
ostrovu, v  jejímž čele stanul Jusuf Paša (Tauer 2006, 302; Dupuy a Dupuy 
1996, 611–612) . Během dvou let Turci obsadili většinu území Kréty s výjim-
kou okolí přístavu Candia . Místní pravoslavné obyvatelstvo (které vesměs 
přivítalo konec benátské hegemonie) hromadně přestupovalo na  islám . 
Benátky se obrátily na křesťanský svět s žádostí o pomoc – a odpovědí bylo 
lhostejné mlčení (Goffman 2004, 215–216) . Benátčané si nevedli ve  střetu 
s Osmany špatně; dobyli pevnost Klis v Dalmácii a ostrovy Limnos a Tenedos 
a jejich dobře vyzbrojená flotila způsobovala nepříteli velké ztráty a blokova-
la osmanskou metropoli (Stoye 2000, 43; Dupuy a Dupuy 1996, 612) . 

V Konstantinopoli, největším evropském městě s přibližně sedmi 
sty tisíci obyvateli, vypuklo v srpnu 1648 povstání vyvolané do značné míry 
hladem, který způsobila benátská blokáda; Ibrahim I . byl janičáři svržen 
a zabit; na trůn nastoupil jeho sedmiletý syn Mehmed IV . (Stoye 2000, 43) . 
V následujícím roce porazili Benátčané osmanské loďstvo v námořní bitvě 
u Dardanel . Matka Mehmeda IV . Turhan Sultan nechala uškrtit Kösem Sul-
tan a  sama se prohlásila regentkou (Dupuy a  Dupuy 1996, 612) . Krize Os-
manské říše se prohlubovala . Mezi květnem 1655 až říjnem 1656 se vystřídalo 
sedm velkých vezírů a pět velkoadmirálů (Goffman 2004, 217) . V Dardanels-
ké úžině došlo v  roce 1656 k  dalšímu měření sil, z  něhož si Turci odnesli 
těžkou porážku . V Konstantinopoli zavládlo obdobné zděšení jako po bitvě 
u Lepanta (Stoye 2000, 45; Cardini 2004, 215) .

Benátčané si uvědomili, že se křesťanstvu nabízí ojedinělá histo-
rická příležitost . Nová Svatá liga by mohla smést Osmany z povrchu zemské-
ho . Snili o zopakování roku 1204, kdy Benátčané a křižáci dobyli Konstanti-
nopol . Benátský senát se v roce 1655 obrátil na Olivera Cromwella s výzvou 
ke svaté válce s tím, že nikdy nebyl vhodnější okamžik ke konečnému potření 
Turků, kteří jsou vyčerpáni dlouhým bojem . Lord Protektor ale vzhlížel k At-
lantiku a obchodním zájmům své země . Angličané se přitom konfliktu v egejs-
ké oblasti již několik let účastnili – a  vyváženě poskytovali služby oběma 

510) Přehled pronikání Osmanů do Indického oceánu, viz například Casale, 2010 .
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stranám . Například v roce 1649 povolil anglický vyslanec v Konstantinopoli 
třinácti anglickým lodím, aby společně s dalšími francouzskými a vlámský-
mi plavidly dopravily turecké vojáky a jejich výzbroj z Izmiru na Krétu a pro-
razily benátskou blokádu u Dardanel (Goffman 2004, 217–218) .

Slabost Istanbulu měla dopady na  vývoj v  severním Černomoří, 
kde se střetávaly mocenské zájmy Osmanů (především prostřednictvím je-
jich vazalů a  spojenců krymských Tatarů), Poláků, Litevců, Švédů a  Rusů . 
Polsko-turecká válka v letech 1614 až 1621 sice skončila po bitvě u Chotinu 
na řece Dněstru patem (Dupuy a Dupuy 1996, 600), ale skutečnost, že Osma-
né nedokázali vnutit svoji vůli teoreticky slabšímu protivníku, poškodilo je-
jich prestiž . V roce 1648 povstal kozácký hejtman Bogdan Chmielnicki, který 
uzavřel spojenectví s  krymským chánem a  zatlačil Poláky až ke  Lvovu . 
Chmielnicki, jehož vláda spočívala navzdory vojenským úspěchům na slabých 
základech, nabídl v  roce 1652 sultánovi spojenectví výměnou za  územní 
ústupky v Moldávii . Osmané nedokázali na krizi odpovídajícím způsobem 
reagovat a kozáci svěřili na základě smlouvy z Perejaslavi z roku 1654 Ukra-
jinu pod ochranu cara Alexeje Michajloviče (Stoye 2000, 46–47) . Moc Moskvy 
se začala prosazovat na úkor Istanbulu . Mírová dohoda uzavřená mezi Pols-
kem a Ruskem v roce 1667 v Andrušovu rozdělila Ukrajinu mezi oba státy 
s řekou Dněprem jako dělící čárou (Dupuy a Dupuy 1996, 606) .

Obrat ve vývoji osmanského státu nastal roku 1656 po druhé bitvě 
s Benátčany v Dardanelské úžině, kdy se velkovezírem stal Mehmed Köprülü, 
energický muž albánského původu, který zásadně reformoval správu, fi-
nance a armádu . Rebely porazil, revoltující provincie zpacifikoval a do Egejs-
kého moře poslal flotilu . Osmané se zmocnili ostrovů Limnos a  Tenedos; 
opevnili Dardanely a roku 1669 definitivně vyrvali Benátčanům Krétu (Stoye 
2000, 46–50) . Bylo pozoruhodné, že přibližně ve stejné době, kdy Pyrenejský 
mír mezi Španělskem a  Francií ukončil údobí ničivých válek v  západní 
Evropě, došlo na východě kontinentu rovněž k obnovení politické a ekono-
mické stability . Velká krize, která započala rokem 1618, byla překonána . 
Mehmed Köprülü v mnohém připomínal osmanského Colberta . Konsolidace 
doprovázená oslabením španělských a  rakouských Habsburků vyústila 
ve válečnické aspirace Francie na Západě a Osmanské říše na Východě . Lud-
vík XIV . dokonce v době osmanského obléhání Vídně roku 1683 očekával, že 
se obě dominantní kontinentální mocnosti setkají na Rýně .

Zatímco Ludvík XIV . směřoval svoji ofenzívu proti Nizozemí 
a Porýní, Turci zahájili expanzi do střední Evropy sesazením odbojného sed-
mihradského knížete Jiřího II . Rákocziho a nastolením poslušného vazala 
kalvinisty Michala Apafiho počátkem roku 1662 (Cardini 2004, 215) . Velko-
vezír Fazil Ahmed Köprülü, který nastoupil v roce 1661 po svém otci, pronikl 
v létě 1663 do habsburských Uher a postupoval směrem na Vídeň . Zdržel se 
ale obléháním Neuhausu a  zahájil ve  Vasváru mírová jednání . V  jejich 
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průběhu osmanské vojsko překročilo řeku Rábu a utrpělo těžkou porážku 
v  bitvě u  sv . Gottharda 1 . srpna 1664 od  císařských a  francouzských vo-
jenských oddílů511 pod velením polního maršála Raimonda, hraběte z Mon-
tecuccoli . Císař Leopold I . velkého vítězství nevyužil (naopak se zavázal platit 
sultánovi roční poplatek 200 000 zlatých) a zaměřil se na obranu proti fran-
couzskému tlaku přicházejícímu ze Západu (Tauer 2006, 302; Cardini 2004, 
215; Skřivan 1999, 45) .

Turci netěžili z protihabsburského neklidu v Uhrách a vtrhli v roce 
1672 (přibližně ve stejné době, kdy Ludvík XIV . započal invazi do Nizozemí) 
do Polska . Kozácký náčelník Petr Dorošenko odmítl polskou vládu nad západ-
ní Ukrajinou a uznal v červnu 1669 osmanskou svrchovanost . Osmanská vlá-
da vycítila příležitost obnovit hegemonii ve východní Evropě . Polský vrchní 
korunní hejtman Jan Sobieski úspěšně čelil kozáckým a tatarským vpádům 
a v bitvě u pevnosti Chotyně na Dněpru porazil 11 . listopadu 1673 turecké 
vojsko . Vítězství vyneslo Jana Sobieského 21 . května 1674 na královský trůn 
(kde vystřídal Michala Korybuta Wiśnowieckého) . Poláci, kteří čelili 
dvěstětisícové turecké armádě, přistoupili v říjnu 1676 v Žuravnu na doho-
du, podle níž si podrželi západní Ukrajinu, ale vzdali se Podolí . Uražený ko-
zácký pohlavár Petr Dorošenko se obrátil s  žádostí o  pomoc na  Rusko . 
Na Ukrajině operovalo od roku 1678 osmanské vojsko pod velením velkého 
vezíra Kary Mustafy . Zúčastněné strany uzavřely v lednu 1681 na Krymu sm-
louvu, na jejímž základě Rusové uznali Dněpr za hraniční řeku, Osmané se 
zavázali nezasahovat v oblasti mezi Dněprem a Bugem a Polsko (ke svému 
příjemnému překvapení) získalo zpět Podolí (Stoye 2000, 217–222) . Ukrajina 
ztratila postavení nárazníkové oblasti mezi Osmany, Poláky a Rusy . 

Za  vlády velkovezíra Kary Mustafy Osmanská říše pokračovala 
navzdory zdrženlivosti stárnoucího sultána Mehmeda IV . v  agresivní 
zahraniční politice . Kara Mustafa mohl zahájit válku s Benátkami či Pols-
kem nebo obnovit turecký tlak na Ukrajině či v Persii . Namísto toho se roz-
hodl uspět tam, kde Süleyman Nádherný selhal, a zaútočil na Vídeň . Leopold 
I . pokládal za největšího oponenta Ludvíka XIV ., který 30 . září 1681 anekto-
val Štrasburk . Habsburská střední Evropa byla v předvečer osmanské invaze 
postižena morovou epidemií a hospodářskými potížemi; zejména v Čechách 
docházelo k rolnickým bouřím . Císař Leopold opustil na podzim 1679 Vídeň 
a po pobytu v Praze a Linci se vrátil až za osmnáct měsíců . V polovině roku 
1680 se objevila na obloze jasná kometa . Již více než dvacet let považovali 
vzdělaní lidé na  Západě podobné fenomény za  součást přírodního řádu; 
v roce 1682 popsal Edmond Halley kometu, která nese jeho jméno, a Pierre 

511)  Francouzský král Ludvík XIV . přispěl několika tisíci muži jako člen Rýnského spolku 

(Skřivan 1999, 45) .
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Bayle vydal o  astronomických úkazech studii, ale široké vrstvy pokládaly 
nebeské těleso za předzvěst blížící se pohromy (Stoye 2000, 233–234, 257) . 

Předvoj Kara Mustafova vojska dorazil k Vídni v pátek 16 . července 
1683 . Leopold I . a jeho dvůr opustili město šest dnů předtím . Proti přibližně 
dvěstětisícové turecké armádě stálo zhruba jedenáct tisíc obránců . Jan So-
bieski, který se obával, že pokud by Rakousko Osmanům podlehlo, hrozil by 
turecký útok na  Krakov, uzavřel spojenectví s  císařem . Pomoc Leopoldovi 
přislíbila i  některá říšská knížata znepokojená osmanským postupem . 
Turečtí vojáci se dopouštěli krutosti vůči křesťanskému obyvatelstvu, zabíje-
li zajatce a nepravidelné jízdní jednotky (akinci) pustošily rozsáhlou oblast 
Rakouska a jižní Moravy . Kara Mustafa doufal v kapitulaci města, která by 
mu zajistila rozsáhlou kořist, a odkládal proto frontální útok na vídeňské 
hradby, k němuž došlo až koncem srpna (Palmer 1996, 14–17; Skřivan 1999, 
46; Dupuy a Dupuy 1996, 603; Tauer 2006, 302−303) . 

Tehdy se k Vídni blížilo polské vojsko Jana Sobieského a oddíly vévo-
dy Karla Lotrinského . Podél zalesněného výběžku Kahlenbergu se v neděli 12 . 
září 1683 odehrála celodenní bitva, v jejímž závěru vstoupili polští a němečtí 
pěšáci do tábora poražené osmanské armády . Kara Mustafa uprchl do Budína 
a nařídil uškrtit padesát důstojníků zdecimovaného vojska . Císařské a polské 
jednotky přešly do  protiútoku a  24 . října 1683 obsadily Ostřihom, která se 
stala od dobytí Granady v roce 1492 prvním islamizovaným městem na evrops-
kém kontinentu, jehož se opět zmocnili křesťané . Lepanto v roce 1571 a Vídeň 
roku 1683 znamenaly počátek revize geopolitického uspořádání jihovýchodní 
Evropy . Kara Mustafa neunikl svému osudu; na sultánův příkaz byl 25 . prosin-
ce1683 v Bělehradě popraven (Palmer 1996, 17–20) .

Z podnětu papeže Inocence XI . byla v březnu 1684 založena Svatá 
liga, k níž se kromě Leopolda připojily Polsko a Benátky (Gombár 1999, 17) . 
Poprvé se hovořilo o možném dělení Osmanské říše, na kterém by se po-
dílelo také Rusko a Persie . Vídeňská vláda se rozhodla pro rychlé tažení 
do Uher, mimo jiné z obavy, že posílené Polsko rozšíří své teritorium na jih 
od Karpat . Vévoda Karel Lotrinský dobyl 2 . září 1686 Budín a v následu-
jícím roce rozdrtil turecké vojsko v druhé bitvě u Moháče . Rakušané obsa-
dili začátkem září 1688 Bělehrad (Palmer 1996, 23; Stoye 2000, 236) . Me-
zitím Benátčané útočili na  osmanská postavení v  Dalmácii a  Bosně 
a vylodili se na Peloponésu . Německý žoldnéř vyhodil v září 1687 do vzdu-
chu athénský Parthenón, který Turci užívali jako skladiště střelného 
prachu (Cardini 2004, 217) . Sultán Mehmed IV . byl nucen rezignovat 
ve prospěch nevlastního bratra Süleymana II . 

Osmanská protiofenzíva velkovezíra Mustafy Köprüla, nenaplnila 
očekávání . Turci byli poraženi 19 . srpna 1691 v bitvě u Szalánkemene (Slan-
kamene) vojskem markraběte Ludvíka Bádenského a 11 . září 1697 u Zenty 
armádou prince Evžena Savojského . Osmané prohráli na  Balkáně v  letech 
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1683 až 1697 v  patnácti významných vojenských střetech, které změnily 
místní politické poměry a rovnováhu sil . Loďstvo ruského cara Petra I . obsa-
dilo v červnu 1696 Azov . Mír uzavřený v Karlovicích (Srijemski Karlovci) 26 . 
ledna 1699 představoval triumf Habsburků, jejichž vládu v Uhrách, Chor-
vatsku a Sedmihradsku byli Osmané nuceni uznat . Polsko získalo (opět) Po-
dolí, Benátčané si podrželi Peloponés a Rusku připadl podle dohody z června 
1700 Azov (Palmer 1996, 27; Parker 1996, 126; Skřivan 1999, 47–48; Gombár 
1999, 17; Tauer 2006, 303) . Turecko ztratilo strategické nástupiště do střední 
Evropy a ocitlo se na periférii politického života kontinentu, z níž se dosud 
nevymanilo . Rakousko vyšlo z války jako nastupující velmoc, která ale v nás-
ledujících dekádách nedokázala slibné postavení využít . Heroický výkon 
Polska nezastavil jeho postupný politický rozklad . Rusko zahájilo boj o ov-
ládnutí Černého moře a začalo zálibně hledět na Konstantinopol . 

Evropa se postupně přestávala Osmanů obávat . Již v Molièrově ko-
medii Měšťák šlechticem z  roku 1670 vystupovala komická postava Turka 
(Quataert 2005, 2–10) . Z apokalyptické hrozby se Turecko stávalo exotickým 
doplňkem evropské kulturní rozmanitosti . 

Osmanská říše ale nezahynula a v následujících letech provedl vel-
kovezír Amcazade Hüseyn důležité finanční a administrativní reformy a mo-
dernizoval armádu a námořnictvo (Palmer 1996, 31) . Osmané se aktivněji 
zapojovali do evropského politického života a usilovali o dobré vztahy zejmé-
na s Francií (Stoye 2000, 243) . Turci porazili v roce 1711 u řeky Prutu poblíž 
moldavských hranic vojsko Petra I . a získali zpět Azov (Murphey 1999, 101; 
Tauer 2006, 307) . Ačkoliv Benátčané přinesli na Peloponéský poloostrov dáv-
no ztracenou prosperitu, místní obyvatelstvo se stavělo k benátské správě 
spíše odmítavě . Fanariotští Řekové, kteří měli v Osmanské říši silný ekono-
mický vliv, usilovali o podlomení benátského obchodu (Palmer 1996, 34) . Pe-
loponés přešel po vleklých bojích v roce 1718 opět pod vládu Konstantinopo-
le . Mezitím Evžen Savojský pokořil 5 . srpna 1716 tureckou armádu v bitvě 
u Petrovaradína v Srbsku . Na základě mírové smlouvy uzavřené roku 1718 
v Požarevaci získali Rakušané temešvárský banát, severní část Srbska včetně 
Bělehradu a  Malé Valašsko (Tauer 2006, 308) . Na  východě ztratili Osmané 
během válek s Persií v letech 1723 až 1736 Ázerbájdžán a některá další území 
podél turecko-perské hranice (Quataert 2005, 40; Tauer 2006, 308) . 

Jako by rezignace na budování světového islámského impéria ob-
rátila na čas ducha Konstantinopole ke světským záležitostem; vláda Ahmeda 
III . (1703–1730) bývá občas označována jako „období tulipánů“ (Lale Devri); 
na osmanském dvoře se shromažďovali umělci, probíhaly okázalé slavnosti, 
do  města směřovali slavní architekti . Smějme se, hrejme si, vychutnávejme 
naplno požitky tohoto světa, hlásal Ahmet Nedim, dvorní básník a sultánův 
společník (cit . Palmer 1996, 41) . Vzpoura janičářů v roce 1730 vynesla k moci 
sultána Mahmuda I ., za  jehož vlády zřídil francouzský hrabě z  Bonnevalu 
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(Ahmad Bonneval Paša) v roce 1734 v Istanbulu první dělostřeleckou školu 
(Cardini 2004, 219–220) .

Vojenské reformy provedené v Osmanské říši po ponižujícím karlo-
vickém míru přinesly turecké armádě ve válce s Rakouskem a Ruskem v le-
tech 1737 až 1739 řadu pronikavých úspěchů . Osmané získali zpět Bělehrad 
a prakticky zvrátili výsledky požarevackého míru (Cardini 2004, 220; Tauer 
2006, 310) . Hranice mezi Rakouskem a  Osmanskou říší se stabilizovaly 
na řekách Sávě a Dunaji a na hřebenech Karpat (Gombár 1999, 17) . Turecko 
by bezpochyby dokázalo udržet strategickou rovnováhu vůči Rakousku, ale 
dlouhodobě nebylo schopno vzdorovat nástupu Ruska, které na rozdíl od po-
dunajské monarchie představovalo skutečnou rostoucí velmoc . 

Během ozbrojeného konfliktu probíhajícího v  letech 1768 až 1774 
ruské oddíly obsadily Krym a vstoupily do Moldavska a Valašska (Tauer 2006, 
313) . V létě 1774 zatlačil ruský generál Alexandr Suvorov Osmany až na pomezí 
Bulharska (Palmer 1996, 49–50) . Ruské námořnictvo, které se plavilo od Balts-
kého moře přes Gibraltar, poprvé proniklo do Egejského moře a v bitvě u Česme 
pokořilo osmanské válečné lodě (Tauer 2006, 314; Quataert 2005, 40) . 

Pouze povstání donského kozáka Jemeljana Pugačova pravděpodobně 
zmařilo výraznější ruský triumf, který zpečetila smlouva podepsaná 21 . 
července 1774 v Küčük Kajnardži (Tauer 2006, 314) . Rusko anektovalo 19 . dub-
na 1783 Krymský poloostrov, na kterém vyrostl přístav Sevastopol . Zdálo se, že 
dochází k definitivnímu soumraku osmanského půlměsíce . Kateřina Veliká 
uzavřela v  roce 1781 dohodu s  rakouským císařem Josefem II . o  dělení os-
manského impéria, tzv . Řecký projekt (Gombár 1999, 32–34) . Rakousko a Benát-
ky měly získat území na Balkáně, zrodila by se nezávislá Dákie (které by vládl 
kníže Potěmkin) a  Istanbul by se stal hlavním městem obnovené byzantské 
říše, na jejíž trůn by usedl synovec Kateřiny Veliké kníže Konstantin či některý 
z jejích vnuků (Cardini 2004, 222–223; Skřivan, 1999, 124–125) .

Sultán Abdülhamid I . dal v roce 1787 ruské carevně Kateřině Veli-
ké ultimátum, ve  kterém požadoval vyklizení Krymu (Gombár 1999, 34) . 
Kateřina odmítla a mezi oběma státy vypukla válka . Turci, tentokrát podpo-
rovaní Velkou Británií, Pruskem, Nizozemím a Švédskem, dokázali zpočátku 
v námořních střetech u pobřeží Krymu ruské černomořské flotile vzdorovat 
a  v  Srbsku zadrželi postup rakouské armády, která přišla Kateřině Veliké 
na pomoc (Cardini 2004, 224) . Probíhající mírová jednání zmařila smrt sul-
tána Abdülhamida I . v dubnu 1789 . Sultán Selim III . (1789–1807) obnovil kon-
flikt, který se vyvíjel výrazně v  neprospěch Turecka . Generál Alexandr 
Vasiljevič Suvorov porazil v srpnu 1789 osmanské vojsko v bitvě u Focsani 
(Focşani) (Palmer 1996, 57) . Rakouské oddíly pod vedením generála Laudona 
vstoupily v  říjnu 1789 do  Bělehradu a  o  měsíc později obsadili Rusové 
Bukurešť . Po smrti císaře Josefa II . uzavřel jeho nástupce Leopold II ., kterého 
znepokojoval vývoj v  západní Evropě (kde vypukla Francouzská revoluce) 
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a míra ruských ambicí, s Osmanskou říší v srpnu 1791 ve Svišťově v severním 
Bulharsku mír (Tauer 2006, 318) . 

Velká Británie pokládala ruskou expanzi za ohrožení mocenské ro-
vnováhy a snažila se nátlakem dosáhnout ukončení bojů . Rusové pokračovali 
v ofenzívě; generál Alexandr Vasiljevič Suvorov dobyl v prosinci 1790 Izmail 
a admirál Fjodor Fjodorovič Ušakov vybojoval vítězství nad tureckým loďstvem 
(Skřivan 1999, 127–128) . Sultán kapituloval . V  Jasech byla v  lednu 1792 po-
depsána mírová smlouva, na jejímž základě Rusové získali Besarábii a Turek-
ko uznalo ruskou anexi Krymu a protektorát nad Gruzií (Tauer 2006, 318) . 

Výstavba přístavu Oděsy zahájená v srpnu 1794 symbolicky stvrdi-
la ruskou hegemonii v  Černém moři (Palmer 1996, 58) . Výsledek smlouvy 
z Jasů zcela nesplnil původní ruská očekávání (Cardini 2004, 224; Gombár 
1999, 35) . Přežití Osmanské říše ve  věku, kdy eurasijská revoluce přinesla 
absolutní světovou hegemonii Západu, zrodilo Východní otázku .

2.13. Holandské století

Vhodná intelektuální platforma pro další rozvoj „nordické“ rasové imagina-
ce vznikla díky ekonomickému a mocenskému vzestupu Nizozemí . Po úspěš-
né vzpouře proti Filipu II . bylo kalvinistické Nizozemí schopno využít svého 
prosperujícího obchodu s Pobaltím (odkud získávalo především obilí a sta-
vební dřevo) jako odrazového můstku pro budování světového obchodního 
impéria . Navzdory válečnému stavu si Nizozemí dokázalo uchovat obchodní 
vztahy s Novým světem a dalšími španělskými državami . Zatímco Spojené 
provincie, které se od Španělska emancipovaly, se stávaly jádrem západního 
světového systému, Pyrenejský poloostrov a severní Itálie poklesly na úroveň 
periférie či semiperiférie (Wallerstein 1974, 212–221) . 

Evropské hospodářství postihla kolem roku 1620 dlouhodobá de-
prese trvající prakticky až do poloviny osmnáctého století (Wallerstein 1974, 
259) . To se ale netýkalo Nizozemí, které se v mnoha ohledech měnilo v první 
moderní průmyslový stát na evropském kontinentě . Velikost nizozemského 
loďstva v  letech 1500 až 1700 vzrostla desetinásobně . V  roce 1600 bylo 
španělské námořnictvo výrazně větší než nizozemské a anglické (Wallerstein 
1980, 64) . Ve třicátých a čtyřicátých letech sedmnáctého století se poměr sil 
obrátil . Kolem roku 1670 činila celková tonáž holandského námořnictva 
trojnásobek anglického loďstva a byla vyšší než přepravní kapacita anglické-
ho, francouzského, portugalského, španělského a německého námořnictva 
dohromady (Wallerstein 1980, 46) . Jak napsal Arthur Gobineau, Nizozemci 
podobně jako Benátčané ukázali, že velmoc nepotřebuje pevnou zemi . Vybu-
dovali ohromná a mocná města prakticky na vodě, svou vlast postavili na pi-
lotech a přivezli do svých bažin zlato z celého světa (1942, 379–380) .
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Nejprve bylo třeba rozbít španělský (a portugalský) monopol na ob-
chod se zámořím . Cenné zkušenosti z portugalské základny v Goy přinesl 
Jan Huygen van Linschoten . Mnozí holandští námořníci upínali zrak k se-
veru a  doufali, že bude nalezena námořní trasa kolem severní Ameriky 
a  Asie . Neuspěli, ale výsledkem jejich snahy byla velrybářská Severní 
společnost (Noordse Compagnie) operující ze základny na Špicberkách (Horst 
2005, 158–159) . V devadesátých letech šestnáctého století se holandské lodě 
objevily v Indickém oceáně a Pacifiku . První nizozemská plavidla se přiblížila 
k pobřeží Indie v roce 1595 a roku 1603 se pokusila o neúspěšnou blokádu 
portugalské Goy (Grey 2010, xii) . Nizozemská Východoindická společnost 
(Verenigde Oostindische Compagnie, VOC), řízená správní radou složenou ze 
sedmnácti členů (Heren XVII), byla založena v roce 1602 . 

Na Manilu Holanďané poprvé zaútočili roku 1600; o pět let později 
vypudili Portugalce z Ternate a Tidore v Moluckém souostroví . Španělský gu-
vernér Manily Pedro Bravo de Acuña vyslal expedici, která útočníky vyhnala 
a vybudovala na Ternate pevnost . Místní sultán disponující armádou čtyř 
tisíc mužů vyzbrojených meči a mušketami si prozatím mohl dovolit ignoro-
vat spor dvou malých skupin cizinců, kteří nenarušovali jeho hegemonii (Ka-
men 2003, 223–224) . Zakladatelem nizozemského impéria v  jihovýchodní 
Asii se stal Jan Pieterszoon Coen; za jeho působení se na místě dnešní Jakar-
ty zrodilo obchodní město a správní centrum Batávie, které svojí architektu-
rou připomínalo typická nizozemská města . Záhy se (obdobně jako Manila) 
změnilo v  kosmopolitní středisko, ve  kterém výrazně převažovali Číňané, 
Malajci a  další asijská etnika nad Holanďany, kteří se mísili s  domorodci . 
Ve  světě, jenž prakticky neznal rasové předsudky, vznikl spontánně „typ 
člověka batávského“ (orang batavi) . 

Holanďané dobyli portugalskou Malakku v  roce 1641 a  do  roku 
1658 vypudili Portugalce z Cejlonu . V historicky krátké době Nizozemci zís-
kali postavení hlavní západní mocnosti v  Asii, disponovali základnami 
na Jávě, Sumatře, Borneu, Malajsii, Tchaj-wanu, Japonsku, Cejlonu a  Indii 
(Kamen 2003, 224) . Johan van Riebek založil v roce 1652 u dnešního Kapské-
ho Města stálou základnu, která měla zásobovat nizozemské lodě při plavbě 
kolem jižní Afriky (Horst 2005, 163–166) . Místní osadníci, Holanďané, Němci 
a francouzští hugenoti, se postupně šířili do vnitrozemí a měnili v první bílý 
africký národ – Búry či Afrikánce (Budil 2009) .

Nizozemská expanze směřovala nejenom na rozvinuté trhy Asie, 
ale rovněž do Guinejského zálivu a především do Nového světa . Za  tímto 
účelem byla v roce 1621 založena Západoindická společnost (West-Indische 
Compagnie, WIC), spravovaná kolegiem devatenácti představených (Heren 
XIX) . Willem Usselinx, hlavní propagátor, odmítal extenzivní využívání 
černých otroků a namísto toho prosazoval při systematickém pěstování cu-
krové třtiny využití svobodné evropské pracovní síly (Horst 2005, 169) . 
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Jako pragmatik hledící daleko do  budoucnosti nebyl fascinován ame-
rickým stříbrem a  zlatem, ale viděl obrovské možnosti amerického 
zemědělství .

Západoindická společnost převzala v roce 1621 pevnosti vybudo-
vané kolem řeky Hudson, v nichž docházelo ke směnnému obchodu s indiá-
ny . Oblast se záhy začala nazývat Nové Nizozemí (Nieuw-Nederland) . 
Na jižním cípu ostrova Manhattan byl založen Nový Amsterdam . Město ob-
sadili v roce 1664 Angličané a o tři roky později Západoindická společnost 
vyměnila Nové Holandsko za Surinam . Nizozemská flotila vedená vicead-
mirálem Pietem Heinem v  květnu 1624 překvapivě zaútočila na  pobřeží 
Brazílie a  okupovala Salvador . Vzhledem k  válečným operacím probíha-
jícím v Evropě lze hovořit o skutečné světové válce mezi obchodně impe-
riálním Nizozemím (podporovaným Anglií) a  tradiční španělskou říší 
založenou na evangelickém univerzalismu . V následujícím roce Španělé do-
byli důležité nizozemské město Breda, portugalsko-španělská flotila osvo-
bodila Salvador a anglicko-nizozemské loďstvo utrpělo neúspěch při poku-
su o  vylodění v  Cádizu na  jihozápadě Španělska . Piet Hein se uchýlil 
k pirátství a v roce 1628 se zmocnil v zátoce u Matanzasu na Kubě španělské 
stříbrné flotily . Jeho úspěch podnítil novou invazi, tentokrát do Pernam-
buka v Jižní Americe . Přístavní město Recife padlo 2 . března 1630 (Horst 
2005, 170–178; Klíma 1998, 63–66) . 

Během následujících šesti let se Holanďané stali pány rozsáhlého 
území na  severozápadě Brazílie . Generálním guvernérem nové holandské 
kolonie byl jmenován Johan Mořic Nasavsko-Siegenský, absolvent univerzit 
v Basileji a Ženevě, který pojal svůj úkol po administrativní a ekonomické 
stránce značně velkoryse . Rozsáhlé cukrové plantáže vyžadovaly dovoz 
otroků z Afriky; z tohoto důvodu se Nizozemci zmocnili 25 . srpna 1641 por-
tugalské Luandy a 11 . října téhož roku ostrova São Tomé . V letech 1636 až 
1645 převezly lodě Západoindické společnosti přes Atlantik 23 163 otroky . 
„Nové Holandsko“ zahrnovalo reprezentativní vládní sídlo Vrijburg obklo-
pený botanickou zahradou a  sady s  tropickým ovocem; blahobytná vilová 
čtvrť Mauritssad čítala asi dva tisíce domů . Místní plantáže vyprodukovaly 
mezi lety 1637 a 1644 až 218 220 beden cukru v hodnotě dvaadvaceti miliónů 
guldenů . Nizozemský ekonomický pragmatismus byl v  brazilských pod-
mínkách konfrontován s probuzeným portugalským vlastenectvím po nástu-
pu krále Jana IV . z Bragançy a multietnickým a multirasovým patriotismem 
místní komunity a tento duel Holanďané prohráli . Johan Mořic Nasavsko-
Siegenský byl kvůli neutěšeným ekonomickým výsledkům v  květnu 1644 
odvolán . „Nové Holandsko“ přestalo existovat po vleklých bojích v roce 1654 
(Horst 2005, 172–175; Klíma 1998, 71–75) .

V dějinách Nizozemí byla léta 1610 až 1650 nazvána „zlatým věkem“ 
či „zlatým stoletím“ (De gouden eeuw) . Jak poznamenal Alfred Thayer Mahan, 
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země vděčila za své bohatství loďstvu brázdícímu oceány (Wallerstein 1980, 
64) . V roce 1609 vznikla v Amsterdamu tzv . cedulová banka (De Wisselbank 
van Amsterdam), která učinila přinejmenším do roku 1710 ze země finanční 
centrum Evropy . Ve druhé polovině sedmnáctého století Amsterdam vystřídal 
Janov jako největší trh s drahými kovy (Wallerstein 1980, 58) . Daňová sousta-
va byla mimořádně efektivní a  zajišťovala státu stálý příjem; země zavedla 
jako první systém veřejného dluhu (Fergusson 2003, 18) . 

Ačkoliv se Nizozemí zpočátku opíralo o  rozvinuté zemědělství 
a  rozsáhlý rybolov, prošlo rychlou urbanizací . Výstavná a  čistá města 
s  veřejným osvětlením,512 vysokou životní úrovní a  důmyslným sociálním 
systémem svědčila o blahobytu, který neměl od antických dob na kontinentu 
obdoby . Počet obyvatel Amsterdamu se zvýšil z  padesáti tisíc v  roce 1600 
na dvě stě tisíc o padesát let později a město se stalo skutečným „tavícím ty-
glíkem“, ve kterém se z pestré směsice Vlámů, Valonů, Němců, Portugalců, 
Němců, Židů a francouzských hugenotů vytvářel moderní nizozemský národ 
(Wallerstein 1980, 45) . 

V Nizozemí působili René Descartes, Baruch Spinoza nebo Jan 
Amos Komenský; tvořili zde malíři Rembrandt, Ruysdael, Frans Hals nebo 
Johan Vermeer; univerzita v  Leidenu se stala centrem protestantské 
vzdělanosti; rozvíjela se optika; v zemi našli bezpečné útočiště Židé, huge-
noti a moriskové . Jediným vážnějším dramatem, jež rozštěpilo nizozems-
kou společnost, byl náboženský spor mezi ortodoxními kalvinisty kolem 
Franciska Gomara (sdílející tradiční výklad predestinace) a stoupenci Ja-
coba Arminia, blížícího se katolickému učení o svobodné vůli (Horst 2005, 
180–185) .

Ideologem nizozemské obchodní asertivity se stal Hugo Grotius 
(Hugo de Groot), který v pojednání Svobodné moře (De mare libero) hlásal tezi 
o  absolutní otevřenosti světových moří . Praxe byla pochopitelně často 
odlišná; anglický politik Sir George Downing si 20 . listopadu 1663 v dopise 
lordu Clarendonovi postěžoval, že Holanďané uznávají volné moře u brits-
kých břehů, zatímco v  Africe a  Východních Indiích udržují moře zcela 
uzavřené .513 Za  dominantní ekonomický model v  letech 1600 až 1750 
označuje většina autorů merkantilismus, kterým se rozumí „ekonomický na-
cionalismus“ usilující prostřednictvím politických a  vojenských nástrojů 
a  politiky státní intervence o  udržení stálé pozitivní obchodní bilance . 
Konečným cílem merkantilismu byla obchodní a hospodářské hegemonie, 

512)  Amsterdamský malíř Jan van der Heyden sestrojil olejovou lampu opatřenou skleněným 

pouzdrem (Horst 2005, 211) .

513)  Je to svobodné moře u břehů Británie, ale uzavřené moře u pobřeží Afriky a ve Východní 

Indii (cit . Wallerstein 1980, 61) .
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čehož svobodné Nizozemí pravděpodobně v  letech 1625 až 1675 skutečně 
dosáhlo (Wallerstein 1980, 37–39) .514

Anglická revoluce vynesla k  moci ambiciózní diktátorský režim 
Olivera Cromwella, který se pokusil zlomit moc Nizozemí ovládajícího 
zprostředkovatelský obchod se zámořím . Prosadil Zákon o plavbě (Navigační 
zákon; Naviagation Acts), který povoloval dovoz zboží do Anglie výlučně an-
glickým lodím nebo plavidlům přímého výrobce . Cromwell požadoval 
na základě doktríny uzavřeného moře (Mare clausum)515 anglickou suvereni-
tu nad Severním mořem . To by podlomilo nizozemský rybolov sleďů, který 
byl pro nizozemskou ekonomiku stěžejní . Logickým důsledkem byla anglo-
nizozemská válka (1652–1654), která skončila kompromisním mírem . 
Po nástupu Karla II . na anglický trůn vypukl znovu ozbrojený konflikt (tzv . 
druhá anglo-nizozemská válka, 1665–1667), v jejímž závěru se admirálu Mi-
chielu Adraenszoonu de Ruyterovi podařilo u  Chathamu spálit anglické 
válečné loďstvo (Horst 2005, 201–205) . Anglický Zákon o plavbě byl součástí 
války o prvenství v centru hospodářského systému, který se rodil v severo-
západní Evropě (Wallerstein 1980, 76) .

Zpočátku se zdálo, že Anglii nebudou na zlomení holandské převahy 
stačit síly . Nizozemí vyvstal nový, v danou chvíli vážnější soupeř, kterým byl 
kontinentální hegemon – Francie . Nizozemí sice v roce 1662 uzavřelo s Fran-
cií obrannou alianci, ale potenciální konflikt mezi oběma zeměmi to 
neodvrátilo . Francouzské jednotky vstoupily v  květnu 1667 na  území 
španělského Jižního Nizozemí a zahájily takzvanou devoluční válku .516 Fran-
couzská vojska se 17 . srpna 1667 zmocnila Lille, na  čemž měl významnou 
zásluhu Sebastien le Prestre de Vauban, nadaný odborník na opevňovací a ob-
léhací práce ve službách Ludvíka XIV .517 Nizozemskou vládu francouzský po-
stup na sever znepokojil . Obávala se, že Jean Baptiste Colbert uvažuje po oku-

514)  Diskuze o skutečné síle nizozemského státu, jehož údajná slabost neodpovídala požadav-

kům merkantilistické politiky, viz Wallerstein 1980, 60 .

515) Termín zavedený anglickým autorem Johnem Seldenem .

516)  Ludvík XIV . se při svých teritoriálních požadavcích odvolával na místní právo platné 

v Brabantsku (španělském Nizozemí), Franche-Comté a Lucembursku, podle něhož měly 

dcery z prvního manželství přednost před syny z druhého manželství (tzv . devoluční 

zákon) . V praxi to znamenalo, že Ludvík XIV . vzhledem k tomu, že měl za manželku špa-

nělskou infantku Marii Terezii z prvního manželství španělského krále Filipa IV ., zatím-

co císař Leopold I . se roku 1666 oženil s Markétou Terezií z druhého manželství Filipa 

IV ., vznášel v případě smrti španělského krále Karla II . dědický nárok na španělské drža-

vy (Skřivan 1999, 16–17) . 

517)  Město, které obléhá Vauban, je dobyto; město, které hájí Vauban, je neproniknutelné (cit . 

Lavisse 1978, 62) .
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paci Antverp o  otevření ústí řeky Šeldy obchodu, což by bezprostředně 
ohrozilo hospodářské postavení Amsterdamu (Skřivan 1999, 16–17) . Nizozemí 
se proto připojilo k  protifrancouzské alianci, jejímž členem byla Anglie 
a Švédsko (Stoye 2000, 195; Vast 1898, 9) . V Cáchách byl 2 . května 1668 uzavřen 
mír, který Francii přiřkl strategicky významná města Tournai, Oudenarde 
a Lille (Spencer 2004, 30; Vast 1898, 1–13) . Nizozemští představitelé, kterým 
rozhodně nechybělo sebevědomí, se vychloubali, že jejich země představuje 
arbitra Evropy, který ponížil pět panovníků (Wallerstein 1980, 79) .

Po skončení devoluční války se Ludvík XIV . připravoval na ozbroje-
ný zásah proti Sjednoceným provinciím . Francouzský panovník, který trpěl 
přímo „posedlostí z Nizozemí“, byl rozhodnut zničit republiku jednou pro-
vždy .518 Colbert, který byl přesvědčen, že Holanďané nemají žádné právo ov-
ládat veškerý obchod, souhlasil (cit . Skřivan 1999, 18–19) . Anglie se k tomuto 
„konečnému řešení“ ochotně připojila (Wallerstein 1980, 65) . Ve  smlouvě 
uzavřené v  květnu 1670 v  Doveru (kterou připravil francouzský vyslanec 
v Londýně Colbert de Croissy) Ludvík XIV . a Karel II . prohlásili, že jejich spo-
lečným cílem je potrestat pýchu generálních stavů a pokořit moc lidu, který se 
dopustil nevděčnosti vůči těm, kteří mu byli nápomocni při vzniku republiky 
(Spencer 2004, 30; Lavisse 1978,119; Vast 1898, 24) . Ve druhém článku smlou-
vy Karel II . dokonce přislíbil obnovení katolicismu jako státního nábožen-
ství v Anglii (Lavisse 1978, 119–120) . Švédsko, které podepsalo dohodu s Fran-
cií 14 . dubna 1672, se odpoutalo od  nizozemského spojence a  podpořilo 
Ludvíka XIV . výměnou za  uspokojení územních požadavků vůči Dánsku 
a Polsku (Lavisse 1978, 116–121) .

V Německu vládlo znepokojení z míry francouzských ambicí, jehož 
výrazem byl pokus mohučského biskupa zřídit obranný spolek na „obranu 
německé svobody“ (der Teutschen Freyheit) . Místní vládci ale nedokázali 
dosáhnout konsenzu . Reputace Nizozemí byla ve střední Evropě kvůli jeho 
údajné aroganci nevalná . Ludvík XIV . podepsal 20 . ledna 1668 dohodu 
s císařem Leopoldem I ., který se zavázal podporovat francouzskou zahraniční 
politiku . Nelibost císařského dvora nicméně vzbudila francouzská anexe Lo-
trinska (odkud byl vyhnán condottiere anti-français Karel IV . Lotrinský), 
k níž došlo 23 . srpna 1670 . Nakonec Leopold I . přislíbil zachovat v případě 
války mezi Francií a Nizozemím neutralitu (Vast 1898, 25) . Sympatie německy 
mluvících oblastí byly rozštěpeny . Kurfiřt Fridrich Vilém Braniborský posky-
tl Nizozemí dvacet tisíc mužů a osmdesát tisíc écu finanční podpory (Lavisse 
1978, 121–122) . Francouzský ministr zahraničí Hugues de Lionne vyjednával 
v prosinci 1670 s Bavorskem, aby zpečetil strategické partnerství obou kato-
lických zemí . Obdobně v prosinci následujícího roku François Michel Le Tel-

518) Pokořit nizozemskou pýchu (cit . Vast 1898, 23) . 
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lier, markýz de Louvois, navštívil Kolín a sjednal alianci s kurfiřtem Maxem 
Heinrichem . Na francouzskou stranu se přiklonil biskup v Münsteru (Stoye 
2000, 199–201) . Na  jaře 1671 vyslal Ludvík XIV . v  rámci válečných příprav 
zvláštního vyslance k mohučskému arcibiskupu Johannu Filipu von Schön-
bornovi, který byl také jedním z kurfiřtů . Johann Filip von Schönborn byl 
v roce 1647 jmenován arcibiskupem za vydatného přispění kardinála Maza-
rina . O  jedenáct let později arcibiskup představoval duši a  zdatného 
a zkušeného architekta profrancouzské spojenecké ligy (Stoddart 1850, 2–7) . 
V předvečer francouzsko-nizozemské války Johann Filip von Schönborn vyz-
val francouzského panovníka, aby uspořádal všeobecný mírový kongres .

2.14. Gottfried Wilhelm Leibniz a jeho vize eurasijské revoluce

Počátkem roku 1667 pobýval v Norimberku u barona von Boineburga, blíz-
kého přítele a  prvního ministra mohučského arcibiskupa, mladý filosof 
Gottfried Wilhelm Leibniz . Barona von Boineburga si Ludvík XIV . považo-
val jako jednoho z nejschopnějších soudobých diplomatů . Baron souhlasil 
s Leibnizovým názorem, vysloveným v pojednání De securitate imperii, že 
po mocenském úpadku Španělska je v zájmu evropského míru a prosperi-
ty, aby byla francouzská zahraniční politika odkázána do náležitých mezí 
(Lavisse 1978, 122) . Dvaadvacetiletý Leibniz představil v roce 1668 Johan-
nu Filipu von Schönbornovi svoji studii Methodus nova docendae discen-
daeque Jurisprudentiae a o dva roky později byl v Mohuči jmenován čle-
nem nejvyššího odvolacího soudu (Stoddart 1850, 4−5) . Gottfried Wilhelm 
Leibniz se v doprovodu barona von Boineburga v létě 1670 ve Schwalbachu 
účastnil schůzky mezi mohučským a trevírským kurfiřtem, kteří jednali 
o dalším postupu na prahu velké evropské války . Arcibiskup Johann Filip 
von Schönborn představil Leibnizův projekt francouzské invaze do Egypta, 
který by měl odvrátit pozornost Ludvíka XIV . od evropského kontinentu . 
Gottfried Wilhelm Leibniz zdůraznil, že boj za dobytí Orientu by byl mno-
hem důstojnější největšího panovníka Západu než válka s „národem hoky-
nářů“ . Síly, které Ludvík XIV . shromáždil pro vpád do Nizozemí, by měly být 
přesunuty na Východ; přičemž expedice by zasadila holandskému obchodu 
smrtelnou ránu .519

519)  Potest ergo Rex Christianissimus eo, ut sic dicam, momento quo pacem cum Hollandis fa-

cit, in illam supradictam expeditionem transferre vires, mira sapientiae fama in ordinan-

dis tam praeclare occasionibus. Ita absolvet hoc stratagemate hoc obliquo ictu, id quo solo 

in ipsos bello non perfici facile poterit, Hollandicorum commerciorum finem (cit . Stoddart 

1850, 10) .
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Leibnizovi nešlo pouze o  Egypt či Nizozemí; nastínil velkorysý 
plán západní expanze a de facto předpověděl eurasijskou revoluci . Německý 
myslitel se intelektuálně nalézal na  rozhraní středověkých křižáckých 
a  evangelizačních vizí a  moderního koloniálního imperialismu . Bezděčně 
ukázal, jak jsou navzdory odlišnému historickému kontextu obě fáze západ-
ního expanzionismu provázány . Podle Leibnize by Francie a Habsburkové 
měli opustit sny o univerzální monarchii a zaměřit se na podmanění mimo-
evropského světa . Německá říše, Polsko a  Rusko by následovaly jejich 
příkladu, první dva státy v boji proti Turecku, třetí při podmanění Tatarů . 
Anglie a Dánsko rozšíří své teritorium v Severní Americe a Španělsko v Jižní 
Americe . Francouzská expanze bude směřovat do Levanty a severní Afriky 
včetně Egypta (Stoddart 1850, 5–6) . Ani Leibniz neuvažoval o dosažení hege-
monie nad Čínou či Indií . Myšlenka, že by Západ mohl v historicky blízké 
době vládnout oběma asijským kolosům, vyhlížela v  sedmnáctém století 
absurdně . Radikálnost historické eurasijské revoluce překonala 
i představivost největšího německého myslitele své doby . 

Idea křížového tažení proti Egyptu, kterou Gottfried Wilhelm Leib-
niz prosazoval, nebyla v  době po  skončení třicetileté světové války zcela 
opuštěna . Ačkoliv Francie vystupovala od doby vlády Františka I . tradičně 
jako více či méně skrytý spojenec Osmanské říše, Ludvík XIV . v roce 1663 
vyslal šest tisíc mužů pod vedením Colignyho na pomoc Leopoldovi I ., které-
ho ohrožovala turecká armáda směřující na Vídeň (Lavisse 1978, 89–91) . Do-
konce i pragmatický kardinál Mazarin odkázal značnou částku na vedení 
svaté války proti nevěřícím (Stoddart 1850, 6) . 

Gottfried Wilhelm Leibniz napsal na  podzim 1671 pojednání 
Egyptský plán (Consilium Aegyptiacum),520 ve kterém argumentoval, že fran-
couzská invaze do Egypta by vyžadovala relativně skrovné síly a dala by se 
uskutečnit v průběhu jednoho roku; obsazení země by vážně poškodilo nizo-
zemský obchod, neboť by se ho zmocnila Francie; Ludvík XIV ., nový Alexan-
dr Makedonský, by nejen získal klíč k nesmírnému bohatství Východu, ale 
stal by se pánem moří a arbitrem světového řádu (Stoddart 1850, 9) . 

Leibniz byl přesvědčen, že zatímco Egypt lze díky bohatství a ob-
chodnímu významu označit za „Nizozemí Východu“, Francie si zaslouží pří-
zvisko „Čína Západu“ . Egypt osvobozený od muslimské nadvlády by se pod 
francouzskou správou stal centrem světového obchodu a hospodářství . Evro-
pané se o Svatou zemi nechali připravit právě proto, že nepochopili výjimeč-
né strategické postavení země na  Nilu mezi Evropou a  Asií, Středomořím 
a Indickým oceánem . Filip August, Ludvík IX . nebo papež Inocenc III . této 

520)  Leibnizovo pojednání přeložil z latiny do angličtiny T . L . Stoddart; bylo vydáno ve Fo-

reign and Commonwealth Office Collection v roce 1850 (Comyn Lyall 1906, 62) .
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geopolitické logice porozuměli, zatímco král Richard zaútočil přímo na Je-
ruzalém – a selhal . Evropské mocnosti tonuly v žabomyších válkách a jejich 
představitelé „východní otázku“ trestuhodně zanedbali . Jednou z mála výji-
mek byl arcibiskup Francisco Jimenés de Cisneros, jehož plán dobytí severní 
Afriky by změnil dějiny Středomoří . Toledský arcibiskup navrhoval, aby por-
tugalská flotila napadla Egypt z Rudého moře, zatímco loďstvo aragonského, 
portugalského a  anglického krále by se zmocnilo Alexandrie . Smrt Ferdi-
nanda Aragonského záměr zhatila . Leibniz zdůraznil, že Turci jsou na moři 
bezmocní (časy se od doby Chajruddína hodně změnily) a francouzská flotila 
se může bez větších potíží zmocnit Kréty nebo Kypru . Muslimské oddíly 
v Egyptě jsou slabé a opevnění Damietty, Alexandrie a Rosetty neodpovídá 
požadavkům moderní války (Stoddart 1850, 59–66) . Leibniz byl dokonce pře-
svědčen, že rozpad Osmanské říše se blíží a mohla by jej urychlit například 
válka s Habsburky nebo Polskem .521

Baron von Boineburg se zmínil o  Leibnizově projektu invaze 
do Egypta v dopise francouzskému ministru zahraničí z 20 . ledna 1672 (Stod-
dart 1850, 8) . Tento úřad zastával Arnauld de Pomponne (příslušník známé 
jansenistické rodiny, který byl povolán do úřadu po smrti svého předchůdce 
Lionna v září 1671), jenž 12 . února 1672 pozval německého filosofa do Paříže, 
aby mu návrh vysvětlil osobně (Stoye 2000, 200; Lavisse 1978, 122) .522 Leibniz 
se skutečně s Pomponnem setkal a se záměrem se bezpochyby seznámil i Lud-
vík XIV . (Stoddart 1850, 12) . Tím ale vše skončilo . Arnauld de Pomponne v listu 
z 21 . června 1672 určeném pro De Feuquièrese ironicky poznamenal, že svatá 
válka vyšla od časů Svatého Ludvíka z módy .523 To byla bezpochyby pravda, ale 
Arnauld de Pomponne netušil, že přichází věk sekulárního imperialismu .

Baron von Boineburg zesnul v prosinci 1672 a kurfiřt a mohučský 
arcibiskup Johann Filip von Schönborn jej následoval v únoru 1673 . Leibniz 

521)  Appropinquant Imperii Turcici fata (cit . Stoddart 1850, 67) .

522)  Pomponne napsal baronu von Boineburgovi: J’ai eu l’honneur de rendre compte au Roi 

non seulement de vos lettres, mais des mémoires que vous y avez joints, et qui portent en 

général un avis très grand pour la gloire et l’avantage de Sa Majesté, sans qu’ils fassent 

voir par quels moyens il peut s’exécuter. Comme l’auteur s’est réservé (ainsi que vous le 

marquez) de s’en pouvoir déclarer lui-même, Sa Majesté verra volontiers les ouvertures 

qu’il aurait à faire, soit qu’il veuille venir ici pour s’en expliquer, soit qu’il le veuille faire 

par telle autre voie que vous jugerez à propos. Dans une proposition d’autant d’étendue, et 

qui promet de si grandes choses, Sa Majesté considère particulièrement l’opinion que vous 

en avez, par la connaissance qu’elle a de votre discernement et de vos lumières cit . (cit . 

Stoddart 1850, 11) . 

523)  Je ne vous dis rien sur les projets d’une Guerre Sainte; mais vous savez qu’ils ont cessé 

d’être à la mode depuis St. Louis (cit . Stoddart 1850, 12) .
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zůstal v Paříži bez ochrany vlivného patrona . Ucházel se o přízeň hannover-
ského kurfiřta vévody Johanna Fridricha, jemuž napsal 26 . března 1673 
o svaté válce, kterou by proti islámu měla vést německá knížata bez ohledu 
na vyznání . Johann Fridrich v odpovědi z 15 . dubna 1673 ignoroval Leibni-
zovu zmínku o boji s muslimy a nabídl mu štědře honorované místo dvorní-
ho rady (Hofrath) . Gottfried Wilhelm Leibniz přijal a zbytek života tento nej-
významnější německý filosof a  polyhistor své doby strávil ve  službách 
hannoverského vládce . Egypt mu očividně nedal spát . Po vítězství císařského 
vojska nad Turky v bitvě u Moháče v roce 1687 Leibniz uvedl v listu Jobu Lu-
dolfovi, orientalistovi a saskému vyslanci ve Frankfurtu, že Francouzi, jak-
mile si uvědomí, že dny Osmanské říše jsou sečteny, se sami chopí iniciativy 
a zmocní se Egypta (Stoddart 1850, 13–15) . Francouzští historikové Adolphe 
Thiers, Jean Claude Eléonore le Michaud d’Arçon nebo Archibald Alison byli 
přesvědčeni, že Gottfried Wilhelm Leibniz inspiroval Napoleonovu výpravu 
do Egypta v roce 1798 .524 Napoleon se ale o Leibnizově projektu dozvěděl až 
v roce 1803, to znamená několik let po neslavném návratu z Orientu, z ruko-
pisu, který nalezl generál Mortier v knihovně v Hannoveru .525 Bonaparte si 
Leibnizův text přečetl, ale nevzbudil u něho žádný zvláštní zájem .526

Viděli jsme, že Leibnizovo pojednání Consilium Aegyptiacum před-
stavovalo svébytnou směs tradiční ideologie křížových výprav, univerzalistic-
kého milénarismu, počínajících geopolitických spekulací anticipujících eura-
sijskou revoluci a pragmatických merkantilistických úvah . Jeho poselství se 
nicméně svým intelektuálním obsahem více blížilo fantastickým vizím 
Guillauma Postela (Dannenfeldt 1955, 109–112; Budil 2002, 15–17; Kuntz 1987, 
465–484) z šestnáctého století než imperialistickému světonázoru Cecila Rho-
dese (Shore 1979, 249–265) ze století devatenáctého . Leibnizova intuice, že Zá-
pad musí dosáhnout vnitřního míru, aby mohl uvolnit dostatečnou energii 

524)  Adolphe Thiers uvedl, že za vlády Ludvíka XIV. se na francouzského panovníka obrátil 

všestranný Leibniz s návrhem, který byl jedním z nejpozoruhodnějších projevů rozumu a 

politické výřečnosti (cit . Stoddart 1850, iii) . Egypt pro něho představoval místo propojující 

Evropu s Indii, odkud je možno zničit Anglii, ovládnout Středomoří a učinit z něj francouz-

ské jezero, zajistit přežití Osmanské říše, nebo se zmocnit nejlepší kořisti z  jejích trosek. 

Obchod s  Indií se může uskutečňovat přes Egypt a pominout cestu kolem Mysu Dobré 

naděje (Stoddart 1850, 36) .

525)  Mortier poslal kopii prvnímu konzulovi; shrnutí textu uveřejnili Michel Ange a Bernard 

Mangourit v knize Cesta do Hannoveru (Voyage en Hanovre, 1805) . 

526)  Napoleon napsal 4 . srpna 1803 z Namuru druhému konzulovi Jeanu-Jacquesu de 

Cambacérèsovi: Mortier mi okamžitě pošle latinský rukopis od Leibnize, určený Ludvíku 

XIV. a navrhující dobytí Egypta. Tento dopis je velmi zvláštní (QUESTIONS ET RÉPONSES, 

Revue critique d’histoire et de littérature 1918, 52:209) .
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na zámořskou expanzi, se v určité míře naplnila až ve století mezi Vídeňským 
kongresem a Sarajevským atentátem . Gottfried Wilhelm Leibniz věřil, že Zá-
pad zaujme privilegované postavení v hierarchii světového řádu . Toho lze do-
sáhnout spíše rozvojem obchodu a průmyslu než spoléháním na nahodilost 
vojenské převahy . Leibniz anticipoval tezi Herberta Spencera o historické pře-
měně společností militaristických do industriálních . Leibnizova iniciativa se 
shodou okolností zrodila v období 1664 až 1674, kdy mnozí autoři a veřejní 
činitelé navrhovali, aby Francie využila své nabyté kontinentální hegemonie 
k  velkorysé koloniální politice .527 William McNeill se domníval, že do  jisté 
míry tyto aspirace naplnila a že mocenský úspěch, který zaznamenal ancien 
régime v letech 1648 až 1789 ve vztahu vůči mimoevropským civilizacím, byl 
výrazem jeho ekonomické a vojenské efektivity (McNeill 1991, 655) .

Otevřený konflikt mezi Francií a Nizozemím byl logickým vyústě-
ním obchodní, politické a náboženské rivality . Okupace Egypta byla snem, 
který se uskutečnil až za sto třicet let, obsazení Amsterdamu bylo možno re-
alizovat hned . Katolické síly se opět snažily odpoutat od Středomoří a uchytit 
v severní Evropě . Ludvík XIV . by uspěl tam, kde Filip II . selhal . V červnu 1672 
začala francouzská invaze do Nizozemí . Armáda o síle sto dvaceti tisíc mužů, 
v jejímž čele stál král, Turenne a Condé, postupovala přes Lutych (ve kterém 
vládl francouzský spojenec kolínský kurfiřt Max Heinrich) směrem k deltě 
Rýna . Nizozemí hájilo pětadvacet tisíc vojáků . Francouzské oddíly překonaly 
Rýn; tato epizoda vstoupila do dějin jako jeden z nejslavnějších okamžiků 
francouzské vojenské historie (Ekberg 1974, 393; Stoye 2000, 203; Lavisse 
1978, 125–127) . Francouzi obsadili Utrecht a  přiblížili se na  nebezpečnou 
vzdálenost k Amsterdamu .528 Holanďané ale získali dostatek času na otevře-

527)  Anglie, vržená na západ od Evropy mezi Severní moře a Oceán, a Itálie, uzavřená ve 

Středomoří, nemá bezpochyby tak příznivou polohu jako Francie pro rozvoj námořnictví. 

Vypadá to, poznamenal Richelieu, jako by sama příroda chtěla Francii nabídnout 

prostřednictvím její optimální polohy mezi atlantickým a středomořským pobřežím s vyni-

kajícími přístavy nadvládu na moři (Vignon 1891, 6) .

528)  Voltaire později spekuloval o dalekosáhlých důsledcích pádu Amsterdamu, který by způ-

sobil zánik holandského národa a nejvznešenějšího památníků lidského důmyslu a čino-

rodosti: Cette capitale une fois prise, non seulement la république périssait, mais il n’y 

avait plus de nation hollandaise et bientôt la terre même de ce pays allait disparaître. ... 

Amsterdam, le magasin et l’entrepôt de l’Europe, où deux cent mille hommes cultivent le 

commerce et les arts, serait devenue bientôt un vast marais. Toutes les terres voisines de-

mandent des frais immenses et des milliers d’hommes, pour élever leurs digues : elles eus-

sent probablement manqué à la frais d’habitants et de richesses et auraient été enfin sub-

mergées, ne laissant à Louis XIV que la gloire déplorable d’avoir détruit le plus singulier 

et le plus beau monument de l’ industrie humaine (cit . Lavisse 1978, 127) . 
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ní stavidel a zaplavení rozsáhlé oblasti jižně od Zuider Zee; vznikla tak obran-
ná vodní linie (Spencer 2004, 31) . Ludvík XIV ., pobývající v ležení nedaleko 
Doesburgu v  Geldern, odmítl nabídku příměří, ale potopa zdržela postup 
francouzských ozbrojených sil až do prosince 1672 . Do čela nizozemského 
odporu se postavil místodržící (Stadholder) Vilém Oranžský, nesmiřitelný 
protivník Ludvíka XIV . Braniborský kurfiřt Fridrich Vilém uzavřel spojenec-
tví s Vilémem Oranžským a císařem Leopoldem I . a říšská armáda ohrozila 
francouzské pozice na dolním toku Rýna (Stoye 2000, 203) . Ludvík XIV . upus-
til od zamýšlené invaze do španělského teritoria Franche-Comté a namísto 
toho posílil Condého oddíly ve Flandrech a Turennovy jednotky v Německu 
(Ekberg 1974, 395) . 

Vleklá válka skončila na  přelomu roku 1678 a  1679 úspěchem 
Francie, která anektovala Franché-Comté, Alsasko a Lotrinsko . Ludvík XIV . 
se od této chvíle neskromně označoval jako Louis le Grand (Spencer 2004, 
33) . Spojené provincie uhájily navzdory francouzské převaze nezávislost, ale 
z vojenského hlediska se staly druhořadou mocností, která se s Anglií nebo 
Francií nemohla měřit . Nizozemí navzdory blahobytu nedokázalo udržet po-
stavení finančního a ekonomického centra Západu . V roce 1672 jeho velká 
historická chvíle pominula (Wallerstein 1980, 65–80) . Tak jako kdysi Antver-
py zastínily Benátky a Janov a Amsterdam vystřídal Antverpy, přišla nyní 
chvíle Londýna . 

Politické a  vojenské události sedmnáctého století ukázaly podle 
Henryho Kamena značný potenciál Francie a překvapivou životaschopnost 
a flexibilitu španělské říše, nicméně historická iniciativa přešla zprvu na Ni-
zozemí a  poté na  Anglii (2003, 322–323) . Ani tyto dvě nové mocnosti ne-
dokázaly změnit existující světovou rovnováhu ustavenou v  sedmdesátých 
letech šestnáctého století: Západ se ubránil osmanské pozemní a námořní 
ofenzívě, ale jeho pokus o  ovládnutí Středomoří a  severní Afriky narazil 
na  rozhodný muslimský odpor; klíčové oblasti Nového světa kontrolovali 
a ekonomicky využívali Evropané, ale rozhodující evropská mocnost v Ame-
rice, Španělsko, expanzi prakticky zastavilo; v jihovýchodní a jižní Asii mu-
seli Evropané respektovat autoritu místních mocností, především mughals-
ké Indie, Číny a Japonska . 

2.15. Vzestup atlantické Francie

Francie se koncem patnáctého století stala nejsilnější evropskou zemí; při-
nejmenším od selhání generálních stavů v roce 1484 se v ní projevoval zře-
telný vývoj směrem k absolutistické monarchii (Wallerstein 1974, 181) . Obdo-
bí 1480 až 1560 se ve Francii občas označovalo jako krásné šestnácté století . 
Země se po  útrapách stoleté války demograficky vzpamatovala . Venkov se 
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znovu zalidnil, města byla obnovena . Paříž, po Konstantinopoli druhé nej-
větší evropské město, dosáhla v polovině šestnáctého století tři sta tisíc oby-
vatel . Materiální úroveň života širokých vrstev se výrazně zlepšila . Odhaduje 
se, že kolem roku 1525 se v Evropě vytavilo přibližně sto tisíc tun železa, z če-
hož na severní Španělsko připadalo patnáct tisíc, Štýrsko osm až devět tisíc, 
Německo třicet tisíc, Anglii šest tisíc a  na  Francii (s  relativně omezenými 
zdroji rudy) deset tisíc tun železa (Duby 2003, 305–307) .

Zatímco ve středověku představovaly trhy v Champagne tradiční 
místo setkání mezi obchodníky z  Flander a  severní Itálie, v  patnáctém 
a šestnáctém století na toto postavení aspiroval Lyon, hospodářské a finanční 
centrum francouzského království (Duby 2003, 306) . Lyonu se nicméně 
nepodařilo zastínit Antverpy . Francouzské imperiální aspirace narazily 
na omezené finanční možnosti státu ve stejném období jako španělské; v roce 
1557 byla obě království nucena vyhlásit bankrot . Mír v Cateau-Cambrésis 
uzavřený mezi Jindřichem II . a Filipem II . roku 1559 byl přímým důsledkem 
oné krize (Wallerstein 1974, 183–184) . Léta 1550 až 1560 nebyla ve Francii 
pouze obdobím, které předcházelo vypuknutí náboženských válek, ale – jak 
zdůraznil historik Frank C . Spooner – érou, kdy došlo k zásadní změně fran-
couzského hospodářského vývoje . Akutní nedostatek zlata obrátil pozornost 
Francie ke Guinejskému zálivu, nastal rozvoj atlantických přístavů od Bor-
deaux po  Nantes a  Paříž definitivně zastínila Lyon v  úloze finančního 
střediska země (Wallerstein 1974, 262) . Mimořádně příznivá geografická po-
loha Francie v  sobě obsahuje úskalí rozštěpení mezi Středomoří a  severo-
západ Evropy . Orientace na Středomoří, především na Itálii, umožnila Fran-
cii čerpat v průběhu středověku nové impulsy a invence přicházející z Jihu 
a Východu a těžit z obchodu s Orientem . Ztělesněním jižní aspirace Francie 
byl Lyon . Ve druhé polovině šestnáctého století zesílil vliv Nizozemí, Porýní 
a  Anglie a  prosazovala se osa mezi Paříží a  Antverpami .529 Francie se ze 
středomořské mocnosti stávala mocností atlantickou, což mělo na budoucí 
vývoj tohoto geografického prostoru zásadní vliv . 

Před Francií se otevíralo dobrodružství zámořských výprav, na kte-
ré země nerezignovala . Francie neuznala španělské nároky na  Nový svět 
na  základě papežské donace (Kamen 2003, 249) . František I . sdělil v  roce 
1540 císaři Karlu V ., že slunce svítí jemu stejně jako druhým, a že si velmi přeje 
vidět závěť Adamovu, aby se dozvěděl, jak rozdělil svět (Duby 2003, 292) . Podle 
dochovaných záznamů přistáli bretonští rybáři u  břehů Severní Ameriky 
v  roce 1504, lodě z  normanských a  bretonských přístavů ale přijížděly 
do těchto oblastí za lovem tresek a mrožů údajně již o desetiletí dříve (Jaenen 

529)  Právě v Antverpách se prosadilo oficiální užívání „arabských“ číslic (indického původu); 

v roce 1299 byly zakázány ve Florencii a roku 1520 ve Freiburgu (Braudel 1995, 773) .
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2001, 155) . Thomas Aubert, mořeplavec z Dieppe, působící ve službách zná-
mého loďaře Jeana Anga, prozkoumal roku 1508 část severoamerického 
pobřeží a přivezl do Francie první indiány, kteří byli v Rouenu za značného 
zájmu veřejnosti pokřtěni . O  šestnáct let později zmapoval florentský 
mořeplavec Giovanni da Verrazzano ve službách Františka I . pobřeží od Flo-
ridy po  Cape Breton (Jaenen 2001, 155) . Ve  dvacátých a  třicátých letech 
šestnáctého století podnikali francouzští mořeplavci výpravy k břehům Bra-
zílie, na Madagaskar a Sumatru; část pokladů, které poslal Hernando Cortés, 
ukradli roku 1523 francouzští korzáři (Duby 2003, 292) . 

Francouzi usilovali o  nalezení severní cesty kolem Ameriky 
do  Číny mimo oblasti kontrolované Portugalci a  Španěly; to byl hlavní 
smysl expedic uskutečněných v letech 1534 až 1543 Jacquesem Cartierem 
ze Saint-Malo . Jacques Cartier vztyčil francouzskou vlajku v ústí řeky Sva-
tého Vavřince a probádal ji až do míst, kde se dnes nalézá Montreal . Během 
třetí Cartierovy výpravy se roku 1541 protestant La Rocque de Roberval 
pokusil neúspěšně založit první stálou osadu na místě dnešního Quebecu . 
Guillaume Le Teste se v  roce 1551 plavil podél jihoamerického pobřeží 
a roku 1555 zřídil admirál Villegagnon v zálivu Rio de Janeiro hugenotsk-
ou osadu Henryville, která se měla stát střediskem France antarctique 
(Duby 2003, 292) . Portugalci tyto plány zamezili . Admirál Coligny podpořil 
založení hugenotských kolonií Charlesfort v  jižní Karolíně v  roce 1560 
(v jejímž čele stál Jean Ribaut) a Fort Caroline na Floridě roku 1564, kterou 
vedl René de Laudonnière (Jaenen 2001,155–156) . Španělé pokládali jeho 
čin za válečný akt a francouzské kolonisty na Floridě vyvraždili (Kamen 
2003, 249) . Jejich krutost vyvolala diplomatické napětí, načas ale odradila 
potenciální evropské osadníky . Nebyl to nedostatek motivace či vůle, ale 
absence zdrojů a především vnitropolitické problémy, které zdržely fran-
couzskou zámořskou expanzi .

V údobí 1620 až 1740 se expanze Západu v mimoevropském světě 
výrazně zpomalila . Evropské mocnosti se nedokázaly prosadit proti Os-
manské říši, Persii, Indii, Číně a Japonsku, které navzdory vnitřním pro-
blémům představovaly mocensky přinejmenším rovnocenné partnery Ni-
zozemí, Anglie a  Francie . Výsledkem byla epocha eurasijské rovnováhy, 
kterou narušila až průmyslová revoluce na Západě .530 Počátkem sedmnác-

530)  Okruh islámské civilizace se bez ustání rozšiřoval. Rozsah čínské imperiální moci dosáhl 

svého vrcholu ve druhé polovině osmnáctého století. Prestiž indických a čínských výrobků 

na Západě vrcholila. Viděno v tomto světle, půl druhého století před britským dobytím Ben-

gálska po roce 1757 bylo pouhou předehrou „eurasijské revoluce“, během níž Evropa 

překonala zbytek Starého světa. Bylo to údobí, kdy mezi dominantními eurasijskými 

společnostmi panovala téměř rovnováha (Darwin 2007, 105) .
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tého století zasáhla západní svět dlouhodobá ekonomická deprese, která 
bezpochyby negativně ovlivnila schopnost Západu asertivně se uplatnit 
v mezinárodním prostoru . Podle odborníka na ekonomické dějiny Sliche-
ra van Bartha začal hospodářský pokles ve Španělsku a Portugalsku kolem 
roku 1600, v Itálii a části Střední Evropy 1619, ve Francii a některých ob-
lastech Německa 1630, v Anglii a Nizozemí v roce 1650; nejhlubší krize za-
sáhla střední Evropu v letech 1640 až 1680 a Nizozemí v období 1720 až 
1740; ve Španělsku a Portugalsku deprese skončila v letech 1680 až 1690, 
v Anglii a Francii v roce 1730, Německu kolem roku 1750 a Nizozemí 1755 
(Wallerstein 1980, 21) .531 

Americký historik a teoretik „světového systému“ Immanuel Wal-
lerstein se domnívá, že relativní stagnace sedmnáctého století představovala 
epochu, kdy byly připravovány strukturální podmínky pro dramatický po-
krok, k němuž došlo ve druhé polovině osmnáctého století .532 Po úpadku špa-
nělské a portugalské moci byla pro další osudy světa zásadní otázka, který 
z evropských států zahájí novou fázi západního expanzionismu . Immanuel 
Wallerstein hovořil přímo o  boji uvnitř jádra formujícího se moderního 
světového hospodářského systému, které kolem roku 1600 zahrnovalo nizo-
zemské provincie Holland a Zeeland, Londýn, východní Anglii a  severozá-
padní Francii .533 Krize sedmnáctého (a částečně osmnáctého) století neměla 
ve všech oblastech Evropy stejný průběh a důsledky . Dějepisec Carlo Cipolla 
poeticky napsal, že sedmnácté století bylo černé pro Španělsko, Itálii a Německo 
a šedivé pro Francii. V Holandsku však šlo o zlatý věk a Anglii pokud ne o zlatý, 
pak rozhodně o stříbrný (cit . Wallerstein 1980, 20) . Historik Jerzy Topolski 
rozlišil v uvedeném období raného novověku regiony vyznačující se vysokým 
dynamismem (Anglie a  Nizozemí), relativně nižší hospodářskou expanzí 
(Francie, Skandinávie, Německo a  Čechy) a  stagnací či dokonce poklesem 
(Španělsko, Portugalsko, Itálie a Polsko) . Dalším výrazným trendem období 
1600 až 1750 bylo posílení státních struktur v  západní a  střední Evropě, 

531)  Tato hospodářská stagnace se konkrétně projevila i na výši životní úrovně, která v Evro-

pě od šestnáctého do devatenáctého století údajně klesala . Například Slicher van Bath 

ukázal, že reálné příjmy anglického tesaře se v letech 1251 až 1450 zdvojnásobily, násle-

doval pokles a návrat na původní úroveň až v roce 1850 (Wallerstein 1980, 29–31) . 

532)  …a search for stability in form and structure that was concomitant with the moment of 

slowdown in the rate of development of the world-economy. Without such a period, the 

next qualitative leap forward would not have been possible. This makes the seventeenth 

century not a ‘crisis’ but a needed change of pace, not a disaster but an essential element 

in furthering the interests of those who benefited most from a capitalist system (Waller-

stein 1980, 33–34) . 

533) Struggle within the core of the developing modern world-economy (Wallerstein 1980, 37) .
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které nápadně kontrastovalo s anarchismem feudálních válek v letech 1300 
až 1450 (Wallerstein 1980, 20-26) . Byl to další předpoklad mocenského vze-
stupu Západu na prahu moderní éry . 

Francie dospěla v  závěru šestnáctého století k  náboženskému 
smíru, což umožnilo její ekonomickou obnovu a v dlouhodobějším hori-
zontu vedlo k mocenskému vzestupu . Poté, kdy se Jindřich IV . zřekl prote-
stantismu, byl 27 . února 1594 korunován francouzským králem . 2 . května 
1598 ve  Vervins dosáhl míru se Španělskem . Pokusil se také překonat 
vnitřní náboženský rozkol v  zemi a  13 . dubna 1598 vydáním v  Nantes 
smírčí edikt – chartu práv a privilegií francouzských protestantů . Není nic 
obdivuhodnějšího než trpělivost, s níž Jindřich IV. pacifikoval Francii, nap-
sal známý francouzský spisovatel André Maurois (1994, 142) . Historik 
Georges Duby nicméně varoval před idealizací a podléháním nostalgickým 
legendám, které později vznikly v souvislosti s vládou Jindřicha IV . (Duby 
2003, 321–322) . Vévoda de Sully, který dohlížel na královské finance (Mau-
rois 1994, 142), 

opravil francouzské cesty, olemoval je jilmy, vyspravil mosty, 
v  Paříži vybudoval Pont-Neuf, narýsoval síť kanálů, vrátil 
bezpečnost venkovu, když odebral zbraně nepravidelným vojskům; 
dobytek a nástroje sedláků prohlásil za nezabavitelné, vrchnost 
zavázal k  tomu, aby každé tři měsíce vybíjela vlky, lišky, divoké 
kočky a  jinou škodnou, založil hřebčince, reorganizoval správu 
lesů, vysušil močály. Především jemu vděčí Francie za krásu svých 
cest, lesů a venkova. 

Ministři Barthélemy de Laffemas a Olivier de Serres předložili merkantilis-
tický program rozvoje průmyslu, obchodu a zemědělství (Duby 2003, 322) .

Kromě toho probíhala zámořská expanze, i když vévoda de Sully 
nedůvěřoval kolonialismu a prohlašoval, že (Maurois 1994, 142) 

orba a  pastvinářství, to jsou dva zdroje obživy Francie, pravé pe-
ruánské zlaté doly a poklady. … Věci, jež jsou odděleny od našeho 
těla cizími zeměmi nebo moři, nás vždy budou stát obrovské výdaje 
a přinesou nám jen málo užitku. 

Samuel de Champlain (kterého podporoval Gua de Monts) založil v  letech 
1604 až 1605 kolonii Acadii a roku 1608 Québec . Na rozdíl od Angličanů, je-
jichž atlantické kolonie měly od počátku agrární charakter, francouzské osa-
dy byly především středisky (comptoirs) spravovanými obchodními společ-
nostmi (dominantní postavení zaujímala Compagnie des Indes) zaměřenými 
zprvu na lov tresek, velryb nebo mrožů, později se hlavním obchodním arti-
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klem staly kožešiny .534 Tato ohniska francouzské kolonizace se pozvolna roz-
růstala a získávala zemědělské zázemí a vojenskou funkci; například Mon-
treal se změnil v  důležitou vojenskou základnu . Ukázalo se rovněž, že 
Irokézové představují pro francouzské kolonisty mnohem nebezpečnější 
protivníky než indiáni žijící na pomezí Nové Anglie (Muir 1917, 31) . Fran-
couzská imperiální politika učinila z Nové Francie, jak se francouzské zá-
mořské teritorium v Severní Americe začalo nazývat, strategicky významnou 
oblast při globálním střetu s Velkou Británií . Francouzští osadníci založili 
v roce 1701 Detroit a postupovali dál na západ až k hornímu toku Mississip-
pi a do oblasti Illinois . V ústí Mississippi vznikla kolonie Louisiana a po roce 
1713 nechal guvernér Vaudreuil vystavět ve vnitrozemí několik pevností; vo-
jáci nahradili v úloze administrátorů misionáře . 

Francouzští podnikatelé, kteří soupeřili s britskými reprezentan-
ty Hudson’s Bay Company, pronikli za oblast Velkých jezer na Středozápad 
a  zřídili roku 1717 základnu v Kaministiquia (dnešní Ontario) . Zrodila se 
velká zóna francouzského koloniálního vlivu táhnoucí se od zálivu Svatého 
Vavřince po Velká jezera a přes široký pás povodí Mississippi až k Mexickému 
zálivu . Její obchodní význam se navzdory nesmírné rozloze nemohl srov-
návat s francouzskými ostrovy v Karibiku, kde se až do konce osmnáctého 
století nacházelo skutečné hospodářské těžiště Nového světa . 

Většina tohoto rozsáhlého území Nové Francie nebyla Evropany 
vůbec osídlena; byla to politika „kolonizace bez zalidnění“ (colonisation sans 
peuplement) . Nová Francie měla kolem roku 1760 osmdesát pět tisíc obyvatel 
evropského původu; kromě Francouzů šlo vesměs o anglické dezertéry, Bas-
ky a Němce . Francouzi se (na rozdíl od Angličanů a Nizozemců) nezříkali po-
krevních svazků s  indiány – výsledkem byl fenomén míšení (métissage) 
připomínající poměry ve španělských a portugalských koloniích . Z vojenské-
ho a  hospodářského hlediska byla Nová Francie slabá, a  není proto příliš 
překvapující, že navzdory spojenectví s indiány podlehla během sedmileté 
války Angličanům . Historik Cornelius J . Jaenen přirovnal povahu francouz-
ského kolonialismu v Severní Americe k ruské expanzi v osmnáctém století 
přes Aleuty a pacifické pobřeží až k Bodega Bay; rovněž zde šlo o budování 
obchodních stanic s  vojenskou posádkou a  působení misionářů bez 
významnějšího přistěhovalectví (Jaenen 2001, 156–163) .

Kolem roku 1600 byla Francie s  šestnácti milióny obyvateli 
nejlidnatější evropskou zemí; spojené Španělsko a  Portugalsko mělo deset 
miliónů obyvatel; Anglie a Wales čtyři a půl miliónu (Wallerstein 1974, 198) . 
Hustě zalidněná, prosperující agrární Francie s počínající merkantilistickou 
politikou a  rostoucím průmyslem se stávala skutečnou „Čínou Západu“ . 

534) Například Port Royal, Placentia, Tadoussac nebo Québec (Jaenen 2001, 156) .
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Na sklonku vlády Jindřicha IV . se schylovalo k novému válečnému konfliktu . 
Ve střední Evropě stála Evangelická unie proti katolické Svaté lize . Krizi vy-
volala v  březnu 1609 otázka nástupnictví v  knížectvích Clèves a  Jülich . 
Zatímco katolický císař Rudolf II . prohlašoval, že dědická práva přecházejí 
na říši, Jindřich IV . chtěl zabránit expanzi Habsburků nebo jejich spojenců 
k Rýnu a hájil „německé svobody“, to znamená věc protestantů (Duby 2003, 
324) . Konflikt s císařem hrozil přerůst ve válku se Španělskem; francouzské 
jednotky byly připraveny vyrazit do knížectví Clèves . Pak došlo k nečekanému 
zvratu . Jindřicha IV . zavraždil 14 . května 1610 na rušné pařížské ulici fana-
tický katolík François Ravaillac . Historici nepřestali spekulovat, zda 
Jindřichova smrt vyslala signál, že politika náboženské tolerance selhala, či 
zda mohl francouzský král dokonce zabránit třicetileté válce (Duby 2003, 
324; Toulmin 1992, 53–56) .

Po  přechodném období let 1610 až 1624, které Georges Duby 
charakterizoval jako krizi královské autority (Duby 2003, 325), došlo 
za přispění kardinála Richelieu k restauraci mocenského postavení Fran-
cie, kterou načas oslabily vnitropolitické spory . V  memorandu z  ledna 
1629 vyložil Richelieu králi Ludvíku XIII . cíle své zahraniční politiky (cit . 
Duby 2003, 328): 

Nyní, když jsme dobyli La Rochelle, chce-li se král stát nejmocnějším 
panovníkem na světě … je třeba trvale usilovat o to, aby se zastavil 
vzestup Španělska. A protože tento národ si klade za cíl zvětšit své 
panství a rozšířit své hranice, musí Francie uvažovat jen o tom, jak 
opevní své území a  jak si otevře dveře do  všech sousedních států, 
aby je chránila před španělským útlakem. 

Richelieu, který byl na rozdíl od vévody de Sullyho přesvědčen, že velikost Fran-
cie vyžaduje zámořskou expanzi na Východ, tvrdil, že (cit . Duby 2003, 329): 

Španělsko je tak obávané a získává západní bohatství jen díky své 
námořní síle, a  stejně tak jedině touto cestou může mocnému 
království vzdorovat tak malý stát jako Spojené provincie a Anglie 
může doplňovat to, čeho se jí doma nedostává. A protože toto královst-
ví jakoukoli námořní sílu postrádá, je bezbranné a tudíž vystavo-
váno urážkám ze strany našich sousedů, kteří každý den vydávají 
nové zákony a  ordonance proti našim obchodníkům. … Žádné 
království však nemá tak dobrou polohu jako Francie a neoplývá 
takovým bohatstvím všech prostředků nezbytných k ovládnutí moře. 
Chceme-li toho dosáhnout, musíme sledovat, jak postupují naši 
sousedé, zakládat velké společnosti, nutit obchodníky, aby do nich 
vstupovali, a poskytovat jim velká privilegia.
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Po vypuknutí třicetileté války se kardinál Richelieu snažil počátkem dvacá-
tých let sedmnáctého století udržet Francii mimo konflikt, neboť viděl, že 
není náležitě připravena . Nebyl příliš úspěšný . Na jeho radu (a po konzultaci 
s anglickým králem Jakubem I .) neposkytl Ludvík XIII . přímou vojenskou 
podporu Fridrichu Falckému, ale věnoval finanční příspěvek Nizozemí . 
Francie (která již byla ve válečném stavu se Španělskem) vstoupila v lednu 
1624 do války s Habsburky . Anglický expediční sbor dvanácti tisíc mužů, 
jenž se vylodil v Holandsku, posílily dva tisíce francouzských jezdců; tažení 
ale skončilo fiaskem (True 1879, 56–57) . Revolta hugenotů přinutila Francii 
uzavřít s císařem Ferdinandem 26 . března 1626 mír v Monzonu a stáhnout 
se z války (Dupuy a Dupuy 1996, 561) . Následujícího roku podepsala Francie 
mír se Španělskem a vystoupila proti svému dosavadnímu spojenci Anglii . 
Obrat nastal v červnu 1629, kdy dánský král Kristián IV ., hájící až doposud 
protestantské zájmy, uznal pod tlakem císařových generálů Albrechta z Vald-
štejna a Jana Tserclaese, hraběte z Tilly, svoji porážku a přistoupil na pod-
mínky smlouvy uzavřené v Lübecku . Richelieu byl přesvědčen, že habsbur-
ská hegemonie v  Německu znamenající prakticky zánik místního 
protestantismu není ve  francouzském zájmu, a  rozhodl se proto podpořit 
ambice švédského krále Gustava II . Adolfa .

Deset let před narozením tohoto panovníka v roce 1594 předpověděl 
Tycho de Brahe příchod velkého prince Severu, který osvobodí utlačovanou 
protestantskou církev; němečtí protestanti očekávali ve  svých milénari-
stických vizích zachránce, který zničí „římský Babylón“ a zahájí zlatou éru 
lidstva . Nazývali jej „Lvem ze Severu“, jenž dobude nejen Evropu, ale také 
rozsáhlé oblasti Asie a Afriky a připraví svět pro příchod Spasitele a Posled-
ního soudu . Duchovní hnutí, které o několik desetiletí dříve promlouvalo 
ústy anonymního „hornorýnského revolucionáře“, nyní vzhlíželo ke Skan-
dinávii . Francouzský vyslanec Hercule-Girard Charnacé v  únoru 1630 
přesvědčoval ve  Västeråsu Gustava II . Adolfa, že německé obyvatelstvo jej 
očekává jako Mesiáše (Englund 2000, 90–91) . 

Francie zprostředkovala mír mezi Švédskem a  polským králem 
Zikmundem . To Gustavu Adolfovi uvolnilo ruce k  zásahu v  Německu 
ve prospěch protestantských knížat . Švédská armáda o síle patnácti tisíců 
mužů se 4 . července 1630 vylodila v severním Německu (True 1879, 84–86) . 
Francie se ve smlouvě uzavřené v Bärwalde 23 . ledna 1631 zavázala poskyto-
vat Švédsku finanční příspěvek ve výši jednoho miliónu liber ročně po dobu 
pěti let (Duby 2003, 330) . Gustav II . Adolf přislíbil svobodu vyznání pro 
německé katolíky s  tím, že bude udržovat v  poli armádu šestatřiceti tisíc 
mužů . Richelieu v březnu 1631 stvrdil na osm let obranné spojenectví s ka-
tolíkem Maxmiliánem Bavorským . Švédové obsadili Pomořansko a  bez 
větších překážek postupovali k jihu . Gustav II . Adolf dobyl 13 . dubna 1631 
Frankfurt nad Odrou; Tillyho císařská armáda, posílená o  sbory z  Itálie, 
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v květnu 1631 vyplenila Magdeburg, který se postavil proti císaři . Švédská 
armáda překročila Labe a  vstoupila do  Saska . Posílily ji oddíly některých 
severoněmeckých protestantských knížat, především Viléma Hesensko-Kas-
selského a  Jiřího Viléma Braniborského (Englund 2000, 100) . Ke  Gustavu 
Adolfovi se připojil saský vládce Jan Jiří . 

U  Breitenfeldu byla 7 . září 1631 svedena bitva, během níž pod-
louhlé útvary švédské pěchoty vyznačující se značnou palebnou silou, rych-
le manévrující jezdectvo a lehké, ale smrtonosné dělostřelectvo během pěti 
hodin porazilo císařskou armádu využívající tradiční španělské čtverce – 
tercios .535 Zraněný Tilly ustoupil se zbytky armády k Halle a Halberstadtu . 
Sasové obsadili Prahu, zatímco Gustav II . Adolf, který byl zřejmě zaskočen 
velikostí svého triumfu, pronásledoval Tillyho do Porýní . Valdštejn, jenž se 
právě nacházel v  nemilosti, prohlásil, že pokud by mu Gustav II . Adolf 
zapůjčil dvanáct tisíc švédských žoldnéřů, zahnal by Habsburky za  Alpy 
(True 1879, 110–111) . 

Švédský panovník uvažoval o zřízení severoněmecké protestants-
ké konfederace (Corpus Evangelicorum) pod švédským protektorátem . 
Švédské vojsko dosáhlo koncem prosince 1631 Mohuče . Gustav II . Adolf ovlá-
dal prakticky celé severozápadní Německo; stál v čele stopadesátitisícové ar-
mády, v  níž pouze každý dvanáctý žoldnéř byl Švéd, zbytek tvořili najatí 
Němci, Skoti, Angličané, Irové, Francouzi, Holanďané, Poláci a Češi . Švédský 
král v bitvě u Lechu 15 . až 16 . dubna 1632 porazil vojsko Tillyho a kurfiřta 
Maxmiliána Bavorského; Tilly byl smrtelně zraněn a Gustav II . Adolf se stal 
pánem katolického Bavorska (True 1879,111–125) . Zatímco Gustav II . Adolf 
přemýšlel o  pochodu na  Vídeň a  v  Praze se zabydlovali navracející se 
protestantští exulanti, byl v dubnu 1632 do císařových služeb opět povolán 
Valdštejn . Císařská armáda pod jeho velením vytlačila Sasy z Čech; Švédové 
byli nuceni z taktických důvodů opustit Mnichov a přesunout se k Norim-
berku (Englund 2000, 109–113) . Valdštejn, který donutil u Alte Veste v Bavor-
sku Gustava II . Adolfa k ústupu, vpadl do Saska . Švédové se rychle přemístili 
k Lipsku . Osudová bitva u Lützenu byla svedena 16 . listopadu 1632 . Na sklon-
ku krvavého dne se Valdštejnovy vyčerpané jednotky stáhly dříve než jejich 
protivník, ale švédský král zůstal ležet na bojišti mrtev . 

Místo zesnulého Gustava II . Adolfa řídil politiku švédského 
státu říšský kancléř Axel Oxenstierna . Ambiciózní Valdštejn se zapletl 
do intrik, které jej stály život . V bitvě u Nördlingenu svedené 6 . září 1634 
uštědřilo katolické vojsko tvořené silným španělským kontingentem 
švédské armádě tvrdou porážku (True 1879, 179–180) . Švédský pokus 
o  hegemonii nad severní a  střední Evropou utrpěl těžkou ránu . Císař 

535) Popis bitvy, viz Englund 2000, 102–107 .
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a saský kurfiřt uzavřeli v květnu 1635 v Praze mír (Englund 2000, 134–
139) . V této chvíli, kdy se Švédsko ocitlo ve vojenské a hospodářské krizi 
a v nové válce s Polskem, rozhodl se kardinál Richelieu podpořit věc pro-
testantismu . Součinnost španělské a rakouské větve Habsburků vytvářela 
kolem Francie „smrtící smyčku“; jeden španělský diplomat v tomto du-
chu prohlásil, že srdce španělského impéria je Francie (cit . Englund 
2000, 141) . Axel Oxenstierna váhal uzavřít spojenectví se  zemí, která 
pronásleduje hugenoty, ale nakonec převážil jeho pragmatismus (True 
1879, 179–181) . Francouzi umístili posádky v  lotrinských pevnostech 
a  alsaských městech . Ludvík XIII . vyhlásil 19 . května 1635 válku 
Španělsku; v září 1635 vypukl ozbrojený konflikt mezi Francií a císařem 
(Duby 2003, 330) . 

Francouzská politika byla otevřenou výzvou přetrvávající 
španělské hegemonii v severní Evropě, která předtím zdolala i nesmírnou 
energii Gustava II . Adolfa . Francie disponovala značnými zdroji, ale špatně 
připravenou armádou . Richelieu měl v  úmyslu velkorysým strategickým 
manévrem oddělit španělské Nizozemí od španělské Lombardie . Bylo to lépe 
vymyšleno než provedeno a francouzské oddíly se záhy ocitly v defenzívě . 
Španělé dokonce v létě 1636 ohrožovali hlavní město; v srpnu se nacházeli 
třicet kilometrů od pařížských hradeb . Císařská armáda vedená Matyášem 
Gallasem vpadla do  Burgundska (Englund 2000, 143) . Operace Švédů 
a Nizozemců odvrátily katastrofu . Richelieu dokázal do roku 1638 postavit 
do pole sto padesát tisíc mužů a vybudovat válečné loďstvo . Švédové, kteří 
byli mezitím zatlačeni k  moři mezi Stralsundem a  Kolbergem (Englund 
2000, 155), podnikli protiofenzívu a vpadli do Čech a Slezska (True 1879, 
192) . V  říjnu 1639 zničili Holanďané španělskou flotilu v  bitvě u  Doveru . 
Na Rýně a v Alsasku zaznamenali Španělé neúspěchy . Francouzi se v roce 
1639 zmocnili Hesdinu a v následujícím roce Arrasu (Duby 2003, 330) . Fran-
cisco de Mello, markýz z Tordelaguna, nový guvernér španělského Nizozemí, 
porazil 26 . května 1642 francouzské síly v bitvě u Honnecourtu . Mohlo to 
znamenat obrat ve vývoji války, protože severní Francie ležela před Španěly 
nechráněná . Francisco de Mello výhody nevyužil . Císařské vojsko utrpělo 2 . 
listopadu 1642 porážku od Švédů u Breitenfeldu . Kardinál Richelieu zemřel 
4 . prosince 1642 a 14 . května 1643 jej následoval Ludvík XIII . Oba muži se 
tak nedočkali svého konečného triumfu .

Na jaře 1643 oblehli Španělé francouzské město Rocroi ležící na stra-
tegické cestě spojující Ardeny s Champagne . Francouzská armáda, do jejíhož 
čela se postavil jednadvacetiletý vévoda z  Enghienu, princ de Condé (který 
na poslední chvíli nahradil umírajícího Ludvíka XIII .), španělské oddíly 18 . 
května 1643 rozdrtila; na  bojišti zůstalo ležet šest tisíc padlých Španělů, 
přibližně stejný počet byl zajat; Francouzi se zmocnili celého ležení, dvaceti 
děl, sto sedmdesáti dvou praporců a čtrnácti standart (Kamen 2002, 407–408) . 
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Bitva u  Rocroi zničila mýtus o  španělské neporazitelnosti přetrvávající 
od střetu u Pavie v roce 1525 (Davies 1996, 565) . 

Dvě francouzské armády, kterým velel princ de Condé a  maršál 
Henri de la Tour, vikomt Turenne, obsadily v  září 1644 levý břeh Rýna 
od  Breisachu po  Coblenz; 3 . září 1645 porazili Francouzi císařské vojsko 
u Allerheimu poblíž Nördlingenu (Kamen 2003, 408) . 

Výsledek války potvrdil vzestup Francie jako rozhodující západní 
mocnosti . Historik William McNeill zdůraznil, že Vestfálský mír společně 
s Pyrenejským mírem (uzavřeným v roce 1659 mezi Francií a Španělskem) 
a restaurací Stuartovců v Anglii roku 1660 otevřel novou éru v evropských 
dějinách . Náboženství bylo postupně vytlačováno do soukromé sféry hledání 
existenciální jistoty a politika se změnila v otevřený boj o bohatství a moc 
bez vztahu k dějinám spásy (1991, 654) . V této době začal pojem Evropa nahr-
azovat tradiční termín křesťanstvo (Davies 1996, 565−568) . Papež Inocenc X . 
si existenci takového trendu uvědomoval a ve své bule Zelus domus Dei (Hor-
livost pro dům boží) z roku 1650 vystavil vestfálskou smlouvu ostré kritice 
(Kamen 2003, 568) .

Německo, které podle odborníka na  hospodářské dějiny Friedri-
cha Lütgeho v  letech 1560 až 1620 ekonomicky neobyčejně prosperovalo 
(Wallerstein 1980, 22), bylo třicetiletou válkou postiženo materiálně, politic-
ky a psychologicky .536 Množství obyvatelstva pokleslo z jednadvaceti miliónů 
na třináct . Střední Porýní kontrolovali Francouzi a ústí tří hlavních němec-
kých řek, Rýna, Labe a Odry, ovládali Holanďané, Dánové a Švédové (Davies 
1996, 568) . Kardinál Mazarin vytvořil alianci prostřednictvím rýnského 
spolku nebo zvláštních smluv s kurfiřty v Mohuči, Kolíně, Braniborsku a dal-
šími lokálními vládci (Stoddart 1850, 2) . Po  smrti císaře Ferdinanda III . 
v roce 1657 se Ludvík XIV . (obdobně jako František I . roku 1519) ucházel o cí-
sařskou korunu . I když uspěl jeho habsburský rival Leopold I ., který byl zvo-

536)  Francouzský historik Ernest Lavisse zachytil státotvorné tápání a zmatení německy ho-

vořících populací, které na rozdíl od západních sousedů promeškaly příležitost položit 

základy národního státu: Němečtí učenci hledali definici Německa a žádnou nenalézali. 

Snažili se srovnat uspořádání své země s Aristotelovými kategoriemi – monarchií, aristo-

kracií, nebo demokracií. Chemnitz věřil, že dokáže v  Německu rozpoznat „aristokracii 

umírněnou monarchií“. Puffendorf hledal podobnost mezi Německem a helénskou konfe-

derací, které v dobách trójské války předsedal Agamemnón, ale nakonec prohlásil, že 

Německo se nepodobá ničemu známému, nebo připomíná svou nezařaditelností mon-

strum (irregulare aliquod corpus et monstro simile) . Švédský kancléř Oxenstiern soudil 

po westfálském míru, že Německo je chaos udržovaný Prozřetelností – confusio divinitus 

conservata (1978, 10) .
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len v roce 1658 (Lavisse 1978, 9), Francie si nadále udržela vliv v německy 
mluvících oblastech a vystupovala jako obránce německých svobod .537 

Tato politická, hospodářská a  kulturní marginalizace Německa 
poté, kdy prostřednictvím reformace a Tacita nalezlo své kořeny v pralesích 
staré Germánie, byla o to bolestnější, že mocenskou převahu získala Francie, 
dědička latinské tradice . K čemu bylo třeba rehabilitovat hrdinský boj Armi-
nia, když potomci Římanů vítězně překročili Rýn? Ohlášená hodina Germá-
nie nepřišla a vylidněná země se propadla do chudoby a bezvýznamnosti . 
Krutý žert historie se nemohl neodrazit v kolektivní imaginaci, která čekala 
na svoji příležitost až do romantismu . Vzestup nacistického milénarismu lze 
částečně vysvětlit touto katastrofou třicetileté války, která v Německu oslabi-
la zdravý smysl pro realitu a  kritickou sebereflexi .538 Zmíněná historická 
marginalita se později stala záminkou protiněmeckých předsudků a propa-
gandy (Briffault 1948, 48): 

Ale je pravda, že nemusíš jít u Němce tak hluboko jako u většiny tak 
zvaně civilizovaných Evropanů, abys narazil na  barbara, 
brutálního, divokého barbara. … To nemá nic společného s rasou. 
… Je to čistě otázka dějin. Němci se vzájemně vyvražďovali 
v třicetileté válce, zatímco západní Evropa vyrůstala ze středověku. 
Zmeškali renesanci a  musili chvatně dohánět západní civilisaci 
jako Japonci. V jistém smyslu jsou to parvenuové, kteří zachovali 
barbarské ideály brutální síly pod kulturním nátěrem, jenž pukne 
pod nejslabším nátlakem.

537)  Lord Bolingbroke poznamenal, že francouzský král se zdá být přítelem svobody, kterou 

hájí v Nizozemí proti španělskému králi a v Německu proti císaři (cit . Lavisse 1978, 41) .

538)  Milénaristický zápal „hornorýnského revolucionáře“ se stáhl do kulturního „podsvětí“, 

do sféry, ve které každá společnost „spřádá své šílené sny“ . Spisovatel Johann Jakob von 

Grimmelshausen představil v románu Simplicius Simplicissimus, odehrávajícím se bě-

hem třicetileté války, duševně nemocného muže, který se prohlašoval za boha Jupitera 

a sliboval Němcům obnovu vlády nad celým světem: Králové Anglie, Švédska a Dánska 

byli germánské krve a původu a vládci Španělska, Francie a Portugalska, neboť staří Ger-

máni kdysi tyto země dobyli a vládli jim, obdrží svoji korunu, království a moc jako léno 

německého národa a poté nastane, jako za časů Augusta, věčný mír mezi národy celého 

světa (cit . Budil 2002, 50) . V dalším Grimmelshausenově díle Teutscher Michel nalezneme 

celou základní argumentaci německého nacionalismu: Germáni reprezentující „čistou 

rasu“ se v  Evropě usadili před babylónským zmatením jazyků, porazili Římskou říši, 

ovládli Západ a založili místní královské dynastie a aristokracii . Německý jazyk je nad-

řazen ostatním (Budil 2002, 50) . 
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Francie zaujala po  úpadku Španělska vůdčí postavení ve  Středomoří . Fran-
couzští agenti podnítili revoltu proti Španělům v  Neapoli a  na  Sicílii . Proti 
španělské správě povstali v červenci 1647 obyvatelé Neapole vedení Tomma-
sem Aniellem (známým jako Masaniello) . Vicekrál musel opustit město . Španě-
lům se sice v dubnu 1648 podařilo takzvanou svobodnou neapolskou republi-
ku potlačit, ale – jak poznamenal Henry Kamen – neapolská vzpoura odhalila 
španělskou slabost a předznamenala konec hispánské vlády na Apeninském 
poloostrově . Když v roce 1649 došlo k erupci Vesuvu, mnozí ji interpretovali 
jako znamení nebes, že nastává soumrak „donů“ . Sicilský farář Camillo Tutini 
pokládal přírodní úkaz za pokyn k vyhnání Španělů z neapolského království 
(Kamen 2003, 406) .

Král Ludvík XIV . se sice formálně ujal vlády ve  Francii v  září 
1651, ale reálnou moc získal po smrti kardinála Mazarina o deset let poz-
ději, kdy se na základě ujednání Pyrenejského míru539 oženil s Marií Tere-
zou, dcerou španělského krále Filipa IV . Ludvík XIV . navázal v zahraniční 
politice na Sullyho a Richelieua . Vévoda de Sully byl přesvědčen, že k tomu, 
aby bylo možno obnovit Francii v její původní velikosti (en son ancienne 
splendeur), je třeba dobýt všechna území, která jí kdysi náležela: Savojsko, 
Franche-Comté, Lotrinsko, Artois, Hainaut, nizozemské provincie a Rous-
sillon (Lavisse 1978, 39) . Richelieu se domníval, že Francie by se měla zmoc-
nit teritoria, která náležela starověké Galii před římskou anexí .540 To zna-
menalo válku, ale ozbrojený boj nebyl ničím, co by se vymykalo mentalitě 
sedmnáctého století, kdy se panovníci snažili především dosáhnout pro-
střednictvím svých zbraní slávy (politique de gloire) .541 Na  druhé straně 
myšlenka obnovení domnělé starověké říše prostřednictvím války byla 
v evropských dějinách něčím novým a předjímala velké rasové imaginace 
devatenáctého a dvacátého století . Nesmíme pochopitelně přehlížet sku-
tečnost, že snaha dosáhnout „přirozené“ hranice Francie zahrnující Pyre-
neje, Alpy a Rýn, byla rovněž výrazem obavy z obklíčení země asertivními 
Habsburky, kteří v šestnáctém století téměř uspěli při vybudování univer-
zální křesťanské monarchie (Davies 1996, 624) .

539)  Pyrenejský mír byl podepsán na  ostrově na  řece Bidasoa na  hranicích mezi Francií 

a Španělskem 7 . listopadu 1659 . Veškeré katalánské území nalézající se severně od Pyre-

nejí připadlo Francii, která rovněž získala pás pevností od Gravelines na pobřeží kanálu 

La Manche, k  Thionville na  Mosele . Henry Kamen napsal, že Pyrenejský mír ukončil 

postavení Španělska jako významné evropské mocnosti (2003, 411) . 

540)  Mettre la France en tous les lieux où fut l’ancienne Gaule (Lavisse 1978, 39) .

541)  Ludvík XIV . prohlásil v roce 1667 během obléhání města Lille, že pro dosažení trvalého 

míru v království je třeba přenést válku k sousedům (Lavisse, 1978, 80) . 
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Ministr války a člen nejvyšší rady François-Michel Louvois vytvořil 
z francouzské armády nejefektivnější válečný stroj Evropy .542 Francouzi vyu-
žívali problémů svých protivníků ve dvou odlehlých oblastech; v Uhrách pod-
něcovali protihabsburský odpor a  tlak Turků a  v  Portugalsku podporovali 
proti-španělské patriotické nálady . Rakouská a  španělská větev habsburské 
dynastie se nedokázaly spojit ve smrtícím sevření francouzského rivala . Fran-
couzský historik François Mignet napsal v roce 1835, že otázka španělského 
nástupnictví byla osou, kolem které se otáčela celá vláda Ludvíka XIV . (Stoye 
2000, 190–191) . Po smrti Filipa IV . v roce 1665 využil Ludvík XIV . příležitosti 
a prohlásil španělské Nizozemí za přijatelnou kompenzaci za nesplacené věno 
ve výši půl miliónu écu své španělské manželky . Jak jsme již viděli, Ludvík 
XIV . se v tomto případě odvolal na tzv . devoluční právo, podle kterého nárok 
na dědictví připadá dětem z prvního manželství . Francouzská armáda o síle 
padesáti tisíc mužů v čele s maršálem Turennem a samotným králem vpadla 
24 . května 1667 do  španělských Flander a  zmocnila se postupně několika 
měst (Lavisse 1978, 108; Spencer 2004, 29) .

V následující válce s Nizozemím, která vypukla v roce 1672, fran-
couzské jednotky zprvu obsadily rozsáhlé nepřátelské území, ale zničit pro-
tivníka se jim nepodařilo . Zahraničně politická situace se změnila . Zatímco 
před rokem 1672 pokládal Ludvík XIV . za  největšího oponenta Nizozemí, 
po  roce 1578 to byla Anglie . Pierre Goubert považoval rok 1672 za  zlom 
ve formování francouzské zahraničně politické strategie (kdy shodou okol-
ností Gottfried Wilhelm Leibniz předložil svůj návrh na invazi do Egypta) . 
Vpád armád Ludvíka XIV . do Nizozemí demonstroval vítězství tradiční poli-
tiky zaměřené na kontinentální hegemonii (kterou zosobňoval Louvois) nad 
Colbertovým alternativním merkantilistickým přístupem orientovaným 
na zámořskou expanzi . Tento vývoj údajně zabrzdil francouzské koloniální 
ambice a zapříčinil podřadné postavení Francie v rámci rodícího se světového 
hospodářského systému navzdory jejím úspěchům na válečném poli (Gou-
bert 1970, 140; Ames 1990, 538–539) .

V závěrečných desetiletích sedmnáctého století se zdálo, že francouz-
ská hegemonie na kontinentu je neotřesitelná, země měla přibližně dvacet mi-
liónů obyvatel, třikrát více než Španělsko, čtyřikrát více než Anglie a devětkrát 
více než Nizozemí (Spencer 2004, 27) . Mohla Francie, která disponovala impo-
zantním lidským a hospodářským potenciálem, sehrát úlohu světového hege-
mona? Přinejmenším se o to pokusila . O výsledku jejího úsilí rozhodla až bitva 
u Waterloo . Americký historik Immanuel Wallerstein argumentoval, že v sedm-

542)  William Temple vyzdvihl ve svých Záznamech o dějinách Francie (Des Mémoires relatifs 

à l´histoire de France, 1729) úroveň zásobování francouzských oddílů během tažení, kte-

ré kontrastovalo s ubohým stavem španělské armády (Lavisse 1978, 64) .



460

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

náctém století disponoval nejrozvinutějším hospodářstvím vnitřně nejsilnější 
stát, což bylo Nizozemí, následovala Anglie a Francii údajně připadalo až třetí 
místo (Wallerstein 1980, 33) . Zásadní nevýhoda Francie spočívala podle mínění 
řady historiků v sociální převaze aristokracie nad buržoazií (Wallerstein 1980, 
75–125; Glenn 1990, 537) . Jiné vysvětlení relativního „úpadku“ koloniální Fran-
cie nalezneme v  osobnosti Ludvíka XIV . a  jeho snaze dosáhnout „slávy“ pro-
střednictvím vysoce centralizovaného vojenského režimu (Rowen 1961, 83–98; 
Fox 1960, 128–142) a prakticky permanentních vojenských tažení proti téměř 
všem evropským mocnostem .543 Britský historik Norman Davies zdůraznil, že 
Francie osmnáctého století byla zcela dítětem nezdařeného experimentu Ludví-
ka XIV . (1996, 627) .544 

Po uzavření míru v Nijmegenu (1678–1679) vedl Ludvík XIV . devíti-
letou válku (1689–1697) a válku o dědictví španělské (1701–1713) . Mírová sm-
louva z  Rijswijku (20 . září 1697) mezi Anglií, Nizozemím a  Španělskem 
na straně jedné a Francií na straně druhé představovala první velký ústupek 
Francie od Richelieuových časů (Wallerstein 1980, 250) . Ludvík XIV . byl nu-
cen uznat Viléma III . Oranžského za krále Anglie, Skotska a Irska a princez-
nu Annu za  jeho nástupkyni; francouzský panovník se vzdal rozsáhlého 
území podél hranic (s výjimkou Alsaska a Štrasburku), části Flander, Lucem-
burska, Lotrinska, Porýní, Katalánska, Casale a Pinerola (Skřivan 1999, 32) . 
V zámoří Francie získala zpět Fort Albany (od Hudson Bay Company), ostrov 
Nova Scotia a Puduččéri v Indii .

Francie sice měla dostatečné zdroje na to, aby dokázala – po určitou 
dobu – vzdorovat spojeným silám Nizozemí, Španělska, Anglie, Svaté říše 
římské a některých německých států, ale její úspěchy na evropském konti-
nentu nevyvážily neschopnost prosadit se odpovídajícím způsobem v zámoří . 
Odvolání Ediktu nantského poškodilo postavení Francie jako země 
pomýšlející nejenom na evropskou, ale rovněž světovou hegemonii (Thomp-
son 1908, 38–50) . John Stoye vyzdvihl skutečnost, že v průběhu pětadvaceti 
let po roce 1660 by žádná jiná mocnost nebyla s to uskutečnit tak rozsáhlou 
expanzi na  úkor sousedů, přičemž po  roce 1688 dokázala Francie v  řadě 
vyčerpávajících defenzivních válek významnou část svých územních zisků 
uhájit a trvale začlenit do „hexagonu“ – Artois, jižní Flandry, Hainault, část 
Lucemburska, Franche-Comté, Alsasko a část Lotrinska (Stoye 2000,187) . 

543)  Velký král Ludvík XIV. byl politováníhodným diplomatem. Sjednotil proti sobě kalvinistickou 

Evropu, kterou Richelieu dokázal neutralizovat, s katolickým Španělskem (Minc 2008, 153) . 

544)  Mezi Francií roku 1715 a 1685 je značný rozdíl. Nadále hrála klíčovou roli v Evropě, ale již 

nedominovala. Viděla vzestup Anglie, ale její střet s Rakouskem ztrácel na intenzitě. Doby-

la prestižního úspěchu ve Španělsku, ale draze za něj zaplatila. Tento strategický ústup šel 

ruku v ruce s citelným ekonomickým úpadkem (Minc 2008, 163) .
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Zatímco Francie bojovala za  udržení územní integrity, Velká 
Británie – zbavena námořního rivala – ovládla světová moře (Vignon 1891, 
12) . Francouzské pokusy o zvrácení tohoto stavu (renesance francouzské-
ho zámořského imperialismu po  Versailleské smlouvě v  roce 1783; 
Brissotův plán na zničení britské hegemonie na Východě roku 1793; Na-
poleonovy koloniální záměry v Egyptě, Karibiku, Severní Americe a In-
dii) představovaly pouhé epizody, které neodpovídaly reálným ekono-
mickým a vojenským možnostem (Sloane 1899, 439–455) . Francie (jejíž 
schopnost revitalizace by neměla být nikdy podceňována) vybudovala 
druhé největší světové koloniální impérium po  roce 1830 a  zejména 
po roce 1871 ve zcela odlišném historickém kontextu průmyslové revo-
luce a globálního kapitalismu . 

Z hlediska dlouhodobého přežití a reprodukce národní síly se nel-
ze při srovnání historických osudů a výhledů Francie a Velké Británie ubrá-
nit dojmu, že vzhledem k  radikálně odlišným geografickým podmínkám 
obou zemí (kontinentální vs . ostrovní poloha) byla francouzská strategie 
zaměřená na  vytvoření rozsáhlé etnicky homogenní sféry chráněné 
pohraničními přírodními útvary perspektivnější než strategie britská . Velké 
Británii se na rozdíl od Francie nepodařilo prosadit jednotnou národní kul-
turu na  území, které politicky ovládala, její celistvost byla vždy ohrožena 
etnickým partikularismem a  britská globální hegemonie založená 
na hospodářské síle a dominantním námořnictvu představovala historicky 
pomíjivý fenomén . Politický rozklad a  hospodářská marginalizace Velké 
Británie je dnes proto pravděpodobnější než v případě Francie . 

Vraťme se k otázce vývoje rasového myšlení . Období mezi porážkou 
španělského loďstva v roce 1588 a vítězstvím Velké Británie v sedmileté vál-
ce roku 1763 můžeme rozdělit do tří etap, které měly zásadní význam nejen 
pro distribuci moci mezi evropskými jádrovými mocnostmi (Velkou Britá-
nií, Francií a Nizozemím), ale také pro dominantní rasovou nebo somatick-
ou imaginaci: 

(1)  Pro epochu mezi rokem 1588 a 1660 byla charakteristická ni-
zozemská obchodní hegemonie . Španělsko, i  když si v  první 
polovině sedmnáctého století stále udržovalo postavení vůdčí 
evropské mocnosti, nedokázalo ve spojení s Portugalskem pře-
měnit rozsáhlé zámořské osady ve skutečné světové impérium . 
Pro somatickou imaginaci to mělo závažné důsledky, protože 
mesticismus, to znamená rasové míšení, k němuž docházelo 
ve španělských koloniích, ztratilo v očích Evropanů pozitivní 
hodnotu . 

(2)  Ve druhé fázi v letech 1660 až 1713 se do popředí dostalo soupe-
ření Francie a Anglie . 
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(3)  V  závěrečné fázi probíhající do  roku 1763 se Francie spojila 
s upadajícím Španělskem, zatímco stagnující Nizozemí podpo-
řilo Velkou Británii, která z „druhé stoleté války“ vyšla vítězně 
(Muir 1917, 24) .

Francie za udržení své hegemonie urputně bojovala a anglosaská velmoc v ní 
nalezla důstojného soupeře . V době, kdy Francie oplatila Velké Británii úspěš-
nou podporou amerického povstání pokořující porážku ze sedmileté války, 
se zdálo, že země dosáhla neotřesitelného postavení hlavního civilizačního 
a kulturního vzoru pro celý Západ . Nikdy nebyla Francie velkolepější a moc-
nější . Byla to iluze, která ale dokázala posléze zmobilizovat tolik nacionalis-
tické, fyzické a morální energie, že se v době napoleonských válek Francie 
dokázala dočasně stát pánem Evropy . 

V roce 1783, kdy do pádu Bastily zbývalo šest let a do bitvy u Water-
loo dvaatřicet, vypsala berlínská Akademie věd soutěž o  nejlepší studii 
na téma, co činí francouzský jazyk univerzálním? Čím si zasloužil tuto výsa-
du? Udrží si své postavení?545 Akademie nakonec ocenila 3 . června 1783 dvě 
práce: dlouhý spis Dissertation filosofa Schwaba a  kratší Pojednání 
o univerzalitě francouzského jazyka (Discours sur l’universalité de la langue 
française) od Antoina Rivarola (1753–1801) . 

Antoine Rivarol byl navzdory předchozím vojenským neúspěchům 
přesvědčen, že Francie se stala novou Římskou říší, založenou více na vládě 
ducha a jazyka než zbraní .546 Úspěšná evropská expanze zdůraznila potřebu 
jediného jazyka, linguae francae západní globální nadvlády .547 Podle Riva-
rola němčina nepřipadala v  úvahu, protože sami Němci dávají přednost 
latině .548 Německý jazyk ani jeho písmo navíc nejsou obyvatelům Jihu 

545)  Qu’est-ce qui a rendu la langue française universelle ? Pourquoi mérite-t-elle cette préroga-

tive ? Est-il à présumer qu’elle la conserve? 

546)  Le temps semble être venu de dire le monde français, comme autrefois le monde romain, 

et la philosophie, lasse de voir les hommes toujours divisés par les intérêts divers de la 

politique, se réjouit maintenant de les voir, d’un bout de la terre à l’autre, se former en 

république sous la domination d’une même langue (Rivarol 1991, 7) .

547)  Evropa dosáhla takového stupně moci, že v historii není nic, co by se s ní mohlo srovná-

vat: L’Europe surtout est parvenue à un si haut degré de puissance que l’histoire n’a rien à 

lui comparer: le nombre des capitales, la fréquence et la célérité des expédition, les com-

munications publique et particulières, en ont fait une immense république, et l’ont forcée 

à se décider sur le choix d’une langue (Rivarol 1991, 9) .

548)  Comment donc faire adopter aux autres ce qu’on n’ose adopter soi-même? C’est des Alle-

mands que l’Europe apprit à négliger la langue allemande (Rivarol 1991, 9) .
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„příjemné“ – jazyk výslovností (zadopatrovým r) a písmo tím, že si nadále 
podrželo „gotickou“ podobu .549 

Kontinentální charakter Francie pokládal Rivarol za výhodu opro-
ti Anglii, jejíž prosperita závisela na vrtkavé nadvládě na mořích .550 Antoine 
Rivarol zdůraznil historickou rivalitu mezi francouzštinou a anglosaským 
dialektem, z něhož vznikla angličtina .551 Ústup od francouzštiny a vzestup 
anglosaského lingvistického nacionalismu a  provincionalismu způsobil 
na  Britských ostrovech literární stagnaci, z  níž Anglii vysvobodila až 
alžbětinská renesance .552 Po míru ve Vervins roku 1598 se mocenský vzestup 
Francie odrazil v rozkvětu literatury, zatímco Anglie a Španělsko ustrnuly; 

549)  D’ailleurs, sa prononciation gutturale choqua trop d’oreille des peuples du Midi, et les 

imprimeurs allemands, fidèles à l’écriture gothique, rebutèrent des yeux accoutumés aux 

caractères romains (Rivarol 1991, 10) .

550)  Mais la France, qui a dans son sein une subsistance assurée et des richesses immortelles, 

agit contre ses intérêts et méconnaît son génie quand elle se livre à l’esprit de conquête. 

Son influence est si grande dans la paix et dans la guerre que, toujours maîtresse de 

donner l’une ou l’autre, il doit lui sembler doux de tenir dans ses mains la balance des 

empires et d’associer le repos de l’Europe au sein. Par sa situation, elle tient à tous les 

États; par sa juste étendue, elle touche à ses véritables limites. Il faut donc que la France 

conserve et qu’elle soit conservée: ce qui la distingue de tous les peuples anciens et mo-

dernes. Le commerce des deux mers enrichit ses villes maritimes et vivifie son intérieur, 

et c’est de ses productions qu’elle alimente son commerce; si bien que tout le monde a 

besoin de la France, quand l’Angleterre a besoin de tout le monde. Aussi, dans les cabi-

nets de l’Europe, c’est plutôt l’Angleterre qui inquiète, c’est plutôt la France qui domine 

(Rivarol 1991, 22) .

551)  Les Saxons, l’ayant conquise, s’y établirent, et c’est de leur idiome et de l’ancien jargon du 

pays que se forma la langue anglaise, appelée anglo-saxon. Cette langue fut abandonnée 

au peuple, depuis la conquête de Guillaume jusqu’à Édouard III, intervalle pendant lequel 

la cour et les tribunaux d’Angleterre ne s’exprimèrent qu’en français. Mais enfin, la jalou-

sie nationale s’étant réveillée, on exila une langue rivale que le génie anglais repoussait 

depuis longtemps (Rivarol 1991, 30) .

552)  Pendant un espace de quatre cents, je ne trouve en Angleterre que Chaucer et Spencer. Le 

premier mérita, vers le milieu du XVe siècle, d’être appelé l’Homère anglais; notre Ronsard 

le mérita de mêrita de même, et Chaucer, aussi obscur qui lui, fut encore moins connu. De 

Chaucer jusqu’à Shakespeare et Milton, rien ne transpire dans cette île célèbre, et sa litté-

rature na vaut pas un coup d’oeil (Rivarol 1991, 31) .
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každá z obou zemí svým vlastním způsobem .553 Moc, jazyk a literatura jsou 
spojité nádoby: Richelieu otevřel cestu Corneillovi, Pascalovi, Racinovi a Boi-
leauovi . Politická slabost Anglie způsobila, že se Shakespeare prosadil na kon-
tinentu až po dvou stoletích, zatímco John Milton zemřel prakticky neznám . 
Anglosasští autoři neměli ve století Ludvíka XIV . šanci .554 

Za vlády tohoto velkého panovníka byla Francie v Evropě naprostým 
hegemonem; Německo spravovali bezvýznamní princové, Španělsko 
(připomínající ponurou teokratickou zbožností starý Egypt)555 bylo rozštěpené 
a  umdlévající; Itálie zastrašená; Anglie a  Skotsko nebyly ještě sjednoceny 

553)  La paix de Vervins avait appris à l’Europe sa véritable position; on vit chaque État se 

placer à son rang. L’Angleterre brilla our un moment de l’eclat d’Élisabeth et de Cromwell, 

et ne sortit pas de pedantisme; l’Espagne, épuisée, ne put cacher sa faiblesse; mais la Fran-

ce montra toute sa force, et les lettres commencèrent sa gloire (Rivarol 1991, 31) .

554)  Richelieu, qui affectait toutes les grandeurs, abaissait d’une main la maison d’Autriche, et 

de l’autre attirait à lui le jeune Corneille en l’honorant de sa jalousie. ... Pressentant les 

accroissement et l’empire de la langue, il lui créait un tribunal, afin de devenir par elle le 

législateur des lettres. À cette époque, une foule de génies vigoureux s’emparènt de la 

langue française, et lui firent parcourir rapidement toutes ses périodes, de Voiture jusqu’à 

Pascal, et de Racin jusqu’à Boileau. Cependant l’Angleterre, échappée à l’anarchie, avait 

repris ses premières formes, et Charles II était paisiblement assis sur un trône teint du 

sang de son père. Shakespeare avait paru, mais son nom et sa gloire ne devaient passer les 

mers que deux siècle après ; il n’était pas alors, comme il l’a été depuis, l’ idole de sa nation 

et le scandale de notre littérature. ... Milton, qui le suivit, mourut inconnu. ... Cette faible 

aurore se perdit tout à coup dans l’éclat du siècle de Louis XIV: les beaux jours de la Fran-

ce étaient arrivés (Rivarol 1991, 31–32) .

555)  L’Espagne, n’ayant que le signe de la richesse, paya ceux qui commerçaient pour elle, sans 

songer qu’il faut toujours les davantage. Grave, peu communicative, subjuguée par des 

prêtres, elle fut pour l’Europe ce qu’était autrefois la mystérieuse Égypte, dédaignant des 

voisins qu’elle enrichissait, et s’enveloppant du manteau de cet orgueil politique qui a fait 

tous ses maux (Rivarol 1991, 13) .
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a Prusko a Rusko neexistovaly .556 Velikost jazyka se odráží v genialitě literátů .557 
Teprve na  sklonku života „krále slunce“ povstala anglická kultura zároveň 
s  místním obchodem, Pope, Addison, Dryden, Shakespeare, Milton, Locke 
a Newton získali věhlas a angličtina se stala italštinou Severu .558 Antoine Riva-
rol byl přesvědčen, že i v případě, že by Anglie vyšla z barbarství a překonala 
Francii, angličtina by nezastínila francouzštinu .559 Fridrich Veliký obdivoval 

556)  Paris fixa les idées flottant de l’Europe et devint le foyer des étincelles répandues chez tous 

les peuples (Rivarol 1991, 32); Il semble que c’est vers le milieu du règne de Louis XIV que 

le royaume se trouva à son plus haut point de grandeur relative. L’Allemagne avait des 

princes nuls  ; l’Espagne était divisée et languissante  ; l’Italie avait tout à craindre  ; 

l’Angleterre et l’Écosse n’étaient pas encore unies ; la Prusee et la Russie n’existaient pas. 

Aussi l’heureuse France, profitant de ce silence de tous les peuples, triompha dans la 

paix, dans la guerre et dans les arts  ; elle occupa le monde de ses entreprises et de sa 

gloire (Rivarol 1991, 35) .

557)  J’aurais pu examiner jusqu’à quel point et par combien de nuances les langues les langues 

passent et se dégradent en suivant le déclin des empires ; mais il suffit de dire qu’après 

s’être élevées d’époque en époque jusqu’à la perfection, c’est en vain qu’elle en descendent: 

elles y sont fixées par les bons livres, et c’est en devenant langues mortes qu’elles se font 

réellement immortelles. Le mauvais latin du Bas-Empire n’a-t-il pas donné un nouveau 

lustre à la belle latinité du siècle d’Auguste ? Les grands écrivains ont tout fait. Si notre 

France cessait d’en produire, la langue de Racine et de Voltaire deviendrait une langue 

morte ; et si les Esquimaux nous offraient tout à coup douze écrivains du premier ordre, il 

faudrait bien que les regards de l’Europe se tournassent vers cette littérature des Esqui-

maux (Rivarol 1991, 49) .

558)  Vers la fin du siècle, quelques ombres se mêlèrent à tant d’éclat. Louis XIV, vieillissant, 

n’était plus heureux. L’Angleterre se dégagea des rayons de la France et brilla de sa propre 

lumière ; de grands esprits s’élevèrent dans son sein. Sa langue s’était enrichie, comme 

son commerce, de la dépouille des nations  ; Pope, Addison et Dryden en adoucirent les 

sifflements, et l’anglais fut, sous leur plume, l’ italien du Nord. L’enthousiasme pour Shake-

speare et Milton se réveilla, et cependant Locke posait les bornes de l’esprit humain ; New-

ton trouvait la nature de la lumière et la loi de l’univers (Rivarol 1991, 35–36) .

559)  Supposons cependant que l’Angleterre eût été moins lente à sortir de la barbarie et qu’elle 

eût précédé la France, il me semble que l’Europe n’en aurait pas mieux adopté sa langue 

(Rivarol 1991, 36); Mais le Français, ayant reçu des impressions de tous les peuples de 

l’Europe, a placé le goût dans les opinions modérées, et ses livres composent la bibilio-

thèque du genre humain (Rivarol 1991, 38) .
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Francouze obdobně jako Alexandr Makedonský Athéňany a Prusové respekto-
vali francouzštinu stejně jako kdysi Římané řečtinu .560 

Nadřazenost francouzštiny není dána pouze mocenskou konstel-
ací, ale především jejími mimořádnými kvalitami .561 Je produktem mírného 
pásu, nejpříznivějšího pro rozvoj lidského intelektu,562 skutečným univer-
zálním jazykem,563 o kterém snil Wilhelm Leibniz,564 společnou řečí evrops-
kého federativního společenství, které je mocnější než kdykoliv předtím . 
Žádná revoluce ani jiný historický zvrat ji nepřipravily o jasnost a literární 
tradici .565 Největší hrozba, která je skryta v jazyce, spočívá v podlehnutí me-

560)  En même temps, un roi du Nord faissait à notre langue l’honneur que Marc-Aurèle et Juli-

en firent à celle des Grecs : il associait son immortalité à la nôtre. Frédéric voulut être loué 

des Français comme Alexandre des Athéniens. Au sein de tant de gloire parut le philosophe 

de Genève (Rivarol 1991, 50) .

561)  Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèe à l’ordre direct … la syntaxe 

français est incorruptible. C’est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de 

notre langue. Ce qui n’est pas clair n’est pas français; ce qui n’est pas clair est encore 

anglais, italien, grec ou latin (Rivarol 1991, 39); Sûre, sociale, raisonnable, ce n’est plus 

la langue français, c’est la langue humaine: et voilà pourquoi les puissance l’ont appelé 

dans leurs traités: elle y règne depuis les conférences de Nimègue, et désormais les inté-

rêts des peuples et les volontés des rois reposent sur une base plus fixe; one ne sèmera 

plus la guerre dans des paroles de paix (Rivarol 1991, 45) .

562)  La France sous un ciel tempéré – Il est certain que c’est sous les zones tempérées que 

l’homme a toujours atteint son plus haut degré de perfection (Rivarol 1991, 60) .

563)  Honorable universalité de la langue française, si bien reconnue et si hautement avouée 

dans notre Europe (Rivarol 1991, 7) .

564)  Leibniz cherchait une langue universelle, et nous l’établissions autour de lui (Rivarol 1991, 45) .

565)  L’Europe présente une république fédérative composée d’empires et de royaumes, et la 

plus redoutable qui ait jamais existé. On ne peut en prévoir la fin, et cependant la 

langue français doit encore lui survivre. Les États se renverseront, et notre langue 

sera toujours retenue dans la tempête par deux ancres, sa litterature et sa clarté, 

jusqu’au moment où, par une de ces grandes révolutions qui remettent les choses à 

leur premier point, la nature vienne renouveler ses traités avec un autre genre hu-

main (Rivarol 1991, 45–46) .
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taforickému stylu, jenž provází úpadek ducha . Před tímto pokušením je 
francouzština chráněna lépe než jiné jazyky .566 

Největší převaha francouzské civilizace a jazyka je ale morální po-
vahy . Abbé Raynal učinil z francouzštiny médium obžaloby zločinů, kterých 
se evropské mocnosti dopustily v  zámoří .567 Porážka, kterou utrpěla Velká 
Británie během války za nezávislost, názorně prokázala její mocenský a kul-
turní rozklad . Mladý francouzský panovník osvobodil lid, který Angličané 
vedli k otroctví . V dějinách Ameriky lze rozlišit tři velké epochy: španělský 
vpád, anglický útlak a francouzskou spásu .568

V  Rivarolově díle vidíme náznak neuskutečněné historické 
možnosti: hypotetického vítězství Francie a latinského světa v eurasijské re-

566)  Le langage est la peinture de nos idées, qui à leur tour sont des images plus ou moins 

étendues de quelques parties de la nature. Comme il existe deux mondes pour chaque 

homme en particulier, l’un hors de lui, qui est le monde physique, et l’autre au dedans, qui 

est le monde moral ou intellectuel, il y a aussi deux styles dans le langage, le naturel et le 

figuré. Le premier exprime ce qui se passe hors de nous et dans nous par des causes physi-

ques ; il compose le fond des langues, s’étend par l’experience, et peut être aussi grand que 

la nature. Le second exprime ce qui se passe dans nous et hors de nous  ; mais c’est 

l’ imagination qui le compose des emprunts qu’elle fait au premier. Le soleil brûle, le marb-

re est froid, l’homme désire la gloire: voilà le langage propre ou naturel. Le coeur brûle de 

desir, la crainte la glace, la terre demande la pluie: voilà le style figuré, qui n’est que le si-

mulacre de l’autre, et qui double ainsi la richesse des langues. Comme il tient à l’ idéal, il 

paraît plus grand que la nature. L’homme le plus dépourvu d’imagination ne parle pas 

longtemps sans tomber dans la métaphore. Or c’est ce perpétuel mensonge de la parole, 

c’est le style métaphorique, qui porte un germe de corruption. Le style naturel ne peut être 

que vrai, et, quand il est faux, l’erreur est de fait, et nos sens la corrigent tôt ou tard ; mais 

les erreurs dans les figures ou dans les métaphores annoncent de la fausseté dans l’esprit 

et un amour de l’exagération qui ne se corrige guère (Rivarol 1991, 46–47) .

567)  Raynal donnait enfin aux deux mondes le livre où sont pesés les crimes de l’un et les 

malheurs de l’autre. C’est là que les puissances de l’Europe sont appelées tour à tour au 

tribunal de l’humanité, pour y frémir des barbaries exercées en Amérique: au tribunal 

de la philosophie, pour y rougir des préjugés qu’elles laissent encore aux nations; au 

tribunal de la politique, pour y entendre leurs véritables intérêts, fondés sur le boheur 

des peuples (Rivarol 1991, 51–52) .

568)  Cependant l’Angleterre, témoins de nos succès, ne les partage point. Sa dernière guerre 

avec nous la laisse dans la double éclipse de la littérature et de sa prépondérance, et cette 

guerre a donné à l’Europe un grand spectacle. On y a vu un peuple libre conduit par 

l’Angleterre à l’esclavage, et ramené par un jeune monarque à la liberté. L’histoire de 

l’Amérique se réduit désormais à trois époques: égorgée par l’Espagne, opprimée par 

l’Angleterre et sauvée par la France (Rivarol 1991, 52) .



468

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

voluci . Výsledná nadřazenost a  imperiální nadvláda by se pravděpodobně 
opírala v  ideologické sféře o  osvícenský univerzalismus kontaminovaný 
lingvistickým a kulturním šovinismem, který vyzařoval z Rivarolova textu . 
Absence etnického partikularismu a  klasicistní odpor k  živelné poetice 
a metaforám romantismu by pravděpodobně učinila takovou intelektuální 
konfiguraci vůči pokušením megalothymické rasové ideologie rezistentní . 
Francouzský mír (pax gallica) by znamenal kulturní i biologickou kreoliza-
ci, patrnou ve francouzských zámořských državách, která by stírala hranice 
mezi západní a mimoevropskou společností, jež „britský mír“ (pax britanni-
ca) přeměnil v ostrý rasový předěl . Anglosasové by se nestali nadřazenou ra-
sou a Árijci by zůstali esoterickou lingvistickou spekulací o prehistorickém 
společenství spojujícím Evropu a  Indii . Pokud by jednoho dne sjednocené 
Německo zatoužilo po  světové hegemonii, za  vhodný prostředek k  jejímu 
dosažení by nemusela být pokládána rasová revoluce .

2.16. Franco-Gallia

Rozsáhlou a spletitou diskuzi o  trojském, galském či germánském původu 
francouzského národa zná každý čtenář Hannah Arendtové a Michela Fou-
caulta (Arendtová 1996; Foucault 2005,111–214) . Jádro této debaty, která ze-
jména ve francouzském vzdělaneckém prostředí trvala několik století, se pro 
oba autory stalo symptomem rozkladu tradiční politické kultury a radikali-
zace veřejného diskurzu . Zejména Hannah Arendtová se snažila zdůraznit 
úzkou souvislost mezi genealogickými fantaziemi raného novověku a raso-
vým totalitarismem dvacátého století . Skutečnost byla však poněkud složitěj-
ší . Badatel, který se podrobněji zabývá konkrétními dobovými texty a argu-
menty, za „spory o původu Franků“ tak nepochybně rozpozná více motivací, 
skrytých strategií a intelektuálních zájmů, než by vyplývalo z poněkud jed-
nostranných postojů obou autorů . 

Hannah Arendtová, silně ovlivněná výkladem Ernesta Seillièra 
(1903), vylíčila ve  své knize Původ totalitarismu vzestup rasové ideologie 
na přelomu osmnáctého a devatenáctého století jako výraz snahy konfronto-
vat „rasu“ aristokratů s „národem občanů“ (1996, 249–260) . Podle Arendtové 
někteří představitelé francouzské aristokracie rehabilitovali starý mýtus 
o pokrevním svazku francouzské šlechty s Franky, kteří koncem pátého sto-
letí po Kristu okupovali Galii, podrobili si místní romanizované galořímské 
obyvatelstvo a ustavili se jako dědičně vládnoucí vrstva . Zrodila se ideolo-
gická zbraň zaměřená proti politickým aspiracím třetího stavu a usilující 
o paralyzování „nové národní ideje“ . Rasová jednota se měla stát prostředkem 
zachování privilegií aristokratické kasty a náhražkou za skutečnou národní 
emancipaci . Hannah Arendtová zdůraznila, že rasismus je s  to vyvolat 
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občanské konflikty v  každé zemi a  je jedním z  nejchytřejších triků, jaké kdy 
byly pro připravování občanské války vynalezeny (Arendtová 1996, 248–249) . 
Tyto občanské války měly umožnit vítězství kontrarevoluce . Podle Hannah 
Arendtové rasová teorie vznikla jako nástroj polemiky a odporu konzervativ-
ní aristokracie vůči hodnotám a idejím Francouzské revoluce .

Hannah Arendtová poměrně často uváděla Francii jako zemi, která 
ve svých dějinách předznamenávala extremistický vývoj v německy mluvící 
střední Evropě . Francie naznačila to, co Německo později mnohem důsledněji 
(a ke své škodě) realizovalo . Německá „zvláštní cesta“ (Sonderweg) tak měla 
francouzský precedens, kterého si povrchní pozorovatel nevšimne a o němž 
většina učebnic historie mlčí . V  Původu totalitarismu Hannah Arendtová 
například srovnává francouzskou třetí republiku s republikou výmarskou 
(1996, 147–148): 

To, k čemu v osmdesátých a devadesátých letech ve Francii došlo, se 
do určité míry stalo o třicet až čtyřicet let později ve všech evrops-
kých národních státech. Přes časové rozdíly měla výmarská a rak-
ouská republika historicky mnoho společného s  třetí republikou, 
a určité politické a společenské modely v Německu a Rakousku jako 
by téměř úmyslně kopírovaly model z francouzské fin-de-siècle.

Obdobně, dlouho před tím, než Adolf Hitler učinil z rasového výkladu dějin 
prostředek k  radikální rekonstrukci evropského politického, sociálního 
a etnického řádu, považoval hrabě Henri de Boulainvilliers sto padesát let 
před skutečným rozvojem imperialistického rasismu původní obyvatele Fran-
cie za „domorodce v moderním smyslu“, podřízené rasově nadřazené aristo-
kracii vládnoucí „právem dobyvatele“ (Arendtová 1996, 250–251) . Boulainvil-
liers údajně jako první upozornil na  osudový etnický zápas mezi 
autochtonními Galořímany a alochtonními germánskými Franky, který té-
měř sedmdesát let po jeho smrti vyústil do Francouzské revoluce (Arendtová 
1996, 250) . Je skutečností, že revoluční vášně obohatily politický slovník 
o nové pojmy a metafory, z nichž mnohé čerpaly z etnického anachronismu 
sahajícího hluboko do  „temného věku“ . Například abbé Emmanuel Joseph 
Sieyès plamenně vyzýval k vyhnání starých urozených rodin zpátky do ba-
žin Germánie (cit . Poliakov 1996, 28; cit . Furet 1994, 12): 

Proč by (třetí stav, pozn. aut.) neměl zahnat nazpět do franckých lesů 
všechny ty rodiny, které si uchovávají absurdní nárok na  to, že 
pocházejí z rasy přemožitelů a že svá práva zdědily? Věřím, že Národ, 
takto očištěn, by byl schopen se smířit s  myšlenkou, že jej tvoří 
výhradně potomci Galů a  Římanů. Vpravdě, pokud trváme 
na rozlišování našeho původu, neměli bychom přesvědčit naše méně 
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šťastné spoluobčany, že jejich pokrevní pouto s Galy nebo Římany je 
přinejmenším stejně hodnotné jako oněch, kteří se hlásí k  údaj-
nému příbuzenství s Kimbry, Welschi a ostatními divochy, kteří se 
vynořili z bažin a pralesů staré Germánie?

Ruská carevna Kateřina II . napsala v dubnu 1793 německému osvícenci Mel-
chioru Grimmovi (cit . Poliakov 1996, 29): 

Nepozorujete, co se děje ve Francii? Galové vyhánějí Franky. Ale uvi-
díte, že se Frankové vrátí, a  potom budou ty zuřící bestie lačnící 
po lidské krvi buď vyhlazeny, nebo zahnány do úkrytů.

Marc Bloch k tomu poznamenal (cit . Budil 2002, 24): 

Vědomí, že naše jméno Francouzi bylo jménem dobyvatelů 
a nájezdníků, vyvolalo záhy – u hloubavějších z našich myslitelů – 
pocity téměř tragického znepokojení.

Později uvidíme, do  jaké míry byly podobné reakce výsledkem četby fran-
couzské literatury osmnáctého století .

Tam, kde se projevily různě motivované individuální pohnutky 
a zájmy, Hannah Arendtová hledala kolektivní spiknutí . Nastínila hrozivý 
obraz šlechtických emigrantů (émigrés), kteří odcházeli do německého nebo 
anglického exilu, aby apelovali na stavovskou solidaritu, jež nabývala stále 
výraznější rasový charakter (Arendtová 1996, 251) . Sdílela přesvědčení Erne-
sta Seillièra, že historické árijství má svůj počátek ve feudalismu osmnáctého 
století a bylo udržováno germanismem devatenáctého století (cit . Arendtová 
1996, 253) . Věřila Seillièrovu tvrzení, že hrabě Louis Gabriel Du Buat-Nançay 
vyzýval v předvečer Francouzské revoluce jakožto mluvčí francouzského feu-
dalismu k  vytvoření jakési aristokratické internacionále lidí barbarského 
původu, která by se postavila vůči emancipačním snahám třetího stavu .569 
Byla přesvědčena o tom, že Francouzi – dříve než Němci či Angličané – trvali 
nadále na  této idée fixe o  germánské nadřazenosti (Arendtová 1996, 253) . 
Ve skutečnosti se však většina autorů píšících celá desetiletí před Francouz-
skou revolucí vyjadřovala o germanismu skepticky či odmítavě a vyzdviho-
vala vlasteneckou vizi jednotné národní monarchie . Rasové pojetí dějin, kte-
ré vyvrcholilo například v Gobineauově eposu, se objevilo až v době restaurace 

569)  Je zajímavé, že Hannah Arendtová citovala v Původu totalitarismu ze Sellièrovy knihy 

z roku 1903 větu, která v této podobě není ve zdroji uvedena (viz Arendtová 1996, 252; 

Seillière 1903, xxxii) .
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pod vlivem dramatických a  krvavých událostí Francouzské revoluce a  ro-
mantismu . Rasová imaginace pochopitelně čerpala z odkazu genealogické 
tradice, která hrála tak důležitou úlohu v  myšlení západní civilizace 
ve středověku a raném novověku, ale ve své moderní podobě je produktem 
romantismu a palingenetických aspirací, nikoliv aristokratické reakce . 

Hannah Arendtová se snažila – podobně jako například Ernest Seil-
lière (1903) a Léon Poliakov (1996) – prokázat kontinuitu mezi Boulainvillierso-
vým germanismem a rasovou ideologií devatenáctého a dvacátého století . Tako-
vý předpoklad je nejen faktograficky neprůkazný, ale zásadně přehlíží odlišný 
historický, intelektuální a geopolitický kontext, ve kterém takové koncepty vz-
nikaly . Hannah Arendtová se zmýlila, když tvrdila, že Augustin Thierry, význa-
mný francouzský historik údobí restaurace, pevně se držel ztotožnění tříd a ras 
a rozlišoval mezi germánskou šlechtou a keltskou buržoasií, jak lze snadno zji-
stit nahlédnutím do jeho děl .570 Rovněž její hodnocení Arthura Gobineaua jako 
posledního dědice Boulainvillierse a francouzské exulantské šlechty, která se bez 
psychologických komplikací jednoduše (a správně) obávala o osud aristokracie 
jako kasty, je sporný (Arendtová 1996, 262; Budil 2009) . V této souvislosti Han-
nah Arendtová citovala politika a historika první poloviny devatenáctého sto-
letí Françoise Guizota, že Francouzská revoluce byla válkou mezi cizími národy 
(Arendtová 1996, 252) . Mezinárodní germánská solidarita by se tak utkala s pa-
triotismem třetího stavu, požadujícího nejen svou vlastní politickou emancipa-
ci, ale ustavujícího rovněž moderní francouzský národ . Podívejme se nyní 
stručně na okolnosti výše zmíněného Guizotova výroku, abychom demonstro-
vali problematičnost přístupu Hannah Arendtové . 

François Guizot pocházel ze staré hugenotské rodiny v Cevennes . 
V  dubnu 1794 byl jeho otec André Guizot v  Nîmes gilotinován . Sedmiletý 
François Guizot odešel s matkou do ženevského exilu . Již v raném mládí byl 
ovlivněn kalvinismem, učením Jeana Jacquese Rousseaua a  stal se 
přesvědčeným liberálem . V  roce 1805 se Guizot vrátil do  Francie a  začal 
v Paříži studovat práva . Kromě toho se věnoval literatuře a překládal Edwar-
da Gibbona . Od roku 1812 přednášel historii na Sorbonně . Do politického 
života vstoupil v roce 1814, kdy se stal generálním tajemníkem ministra vni-
tra abbé Montesquieua-Fézensaka ve  vládě Ludvíka XVIII . Po  Napoleonově 
návratu z Elby následoval v květnu 1815 krále do Gentu . Během druhé re-
staurace působil na ministerstvu spravedlnosti a vnitra . Svoji pozici (dočasně) 

570)  Případ hraběte Françoise Dominiqua de Reynauda de Montlosiera, kterého Hannah 

Arendtová charakterizovala jako jednu ze spíše pochybných osobností mezi francouzský-

mi emigranty a jenž údajně otevřeně vyjádřil své pohrdání nad tímto novým národem, 

který vznikl z otroků … nad (směsí) všech ras a všech dob (Arendtová 1996, 252), si zaslouží 

samostatné pojednání . 
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ztratil po pádu liberálního předsedy vlády Decazese, který v únoru 1820 re-
zignoval v důsledku zavraždění vévody z Berry, syna konzervativního hraběte 
z Artois, bratra Ludvíka XVIII . 

Na  rozdíl od  Ferdinanda VII . ve  Španělsku, který bezprostředně 
po návratu na trůn obnovil inkvizici a rozpustil cortesy, a piemontského pa-
novníka Viktora Emmanuela I ., jenž zrušil všechny zákony, které byly přijaty 
po jeho nuceném odchodu v roce 1798 (s výjimkou zákonů zvyšujících daně), 
Ludvík XVIII . založil obnovení bourbonské moci ve Francii na Chartě, která 
směrovala zemi k liberální konstituční monarchii .571 Tento králův umírněný 
přístup zdůrazňující „šlechetné zapomenutí na minulost“ (oubli généreux du 
passé) nebo „všeobecné usmíření“ (réconciliation générale) vyvolal polarizaci 
francouzské politické scény na zklamané ultraroajalisty a kontrarevolucionáře, 
sdružené kolem hraběte z Artois, a na liberály či doktrináře, jejichž vůdcem byl 
Pierre Paul Royer-Collard a k nimž náležel François Guizot (Mansel 2005, 185) . 

Ludvík XVIII . se 5 . září 1816 pokusil rozpuštěním „neviditelné 
sněmovny“ (Chambre introuvable) posílit liberální křídlo, ale ultraroajalisté 
úspěšně využili atentátu na vévodu z Berry k politickému vzestupu, který v září 
1824 vyvrcholil nástupem Karla X . na trůn po smrti Ludvíka XVIII . François 
Furet charakterizoval Guizotovo politické myšlení jako přesvědčení, že rok 
1789 položil základy společnosti, nikoli však způsobu vlády, a že úkolem restau-
race je vytvořit takový způsob vlády, který by této společnosti odpovídal (Furet 
2007, 67) . V roce 1820 vydal rozčarovaný François Guizot, který se načas stáhl 
z  politiky zpět na  Sorbonnu, pojednání O  francouzské vládě od  restaurace 
a současném ministerstvu (Du gouvernement de la France depuis la Restaurati-
on et du ministère actuel), ve kterém se skutečně vrátil k určitým historickým 
a etnickým metaforám, jež používal Henri de Boulainvilliers (1820,1–3):

Tím, že král dal Francii Chartu, přihlásil se k revoluci. Přihlásit se 
k  revoluci znamená spojit se s  jejími přáteli a  postavit se jejím 
protivníkům. Používám tato slova, protože jsou jasná a pravdivá. Re-
voluce byla válkou, skutečnou válkou, jakou svět zná, když se vede 
mezi národy. Více než třináct století Francie zahrnovala dvě skupiny, 
lid dobyvatelů a  lid podmaněný. Více než třináct století bojoval 
podmaněný lid, aby se osvobodil od jha dobyvatelů. Naše dějiny jsou 
dějinami tohoto boje. Rozhodující bitva byla svedena. Jmenovala se 
revoluce. Válka mezi dvěma lidy, které nesou stejné jméno, hovoří 
stejnými jazykem a žijí třináct století na stejné půdě, je zarmucující. 
Navzdory všemu, co je dělí, neustále probíhající veřejné zápasy 
a  tajnosti, běh času je sbližuje, mísí a  spojuje bezpočetnými pouty, 

571) Kritická diskuze Charty, viz Furet 2007, 19–26 . 
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sjednocuje ve  společném údělu, který dospěje k  jednomu a  témuž 
národu tam, kde ještě existují dvě odlišné rasy, dva hluboce rozdílné 
sociální stavy. Frankové a Galové, rytíři a rolníci, šlechtici a neuro-
zení, tito všichni byli dlouho před revolucí shodně nazýváni Francou-
zi a oprávněně prohlašovali Francii za svoji zemi. Zápas pokračoval 
během všech věků, ve všech podobách a všemi druhy zbraní. Když se 
v  roce 1789 představitelé celé Francie společně setkali v  jediném 
shromáždění, oba národy si pospíšily, aby znovuobnovily dávný spor. 
Nadešel konečně den, který jej přivedl k samotnému závěru.

Podle Françoise Guizota revoluce skončila vítězstvím podmaněného lidu, kte-
rý byl v roce 1814 bez jakékoliv pochyby pánem země . Ludvík XVIII . tuto sku-
tečnost prostřednictvím Charty uznal a postavil se do jeho čela (Guizot 1820, 
3) . Liberálové (jakožto mluvčí lidu) jsou tak spojenci krále v politickém boji 
proti zbytkům aristokracie, která stále nepochopila smysl historického vývoje 
a neuznala svou konečnou porážku . Ernest Seillière na základě výše zmíně-
ných výroků označil Guizota za  přímého pokračovatele abbé Sieyèse .572 
François Guizot, velký a neprávem opomíjený liberální myslitel, který výrazně 
inspiroval například Alexise de Tocquevilla, skutečně použil etnický a histo-
rický odkaz připomínající Boulainvillierse nebo Sieyèse, nicméně jako kolorit . 
Jeho účelem bylo zdůraznit mnohem významnější otázku, kterou byla pro 
Guizota povaha francouzské monarchie v době restaurace . Ve druhém vydání 
O francouzské vládě od restaurace a současném ministerstvu Guizot tuto tezi 
o střetu dobyvatelského a podmaněného lidu na francouzské půdě zmírnil .573

Doktrináři, kteří se pokládali za liberální pokračovatele třetího stavu, 
považovali Henriho de Boulainvillierse nanejvýše za zdroj metafor, ale nikoliv 
relevantního filosofa dějin . Také jejich odpůrci, konzervativní ultraroajalisté, 
na hraběte Henriho de Boulainvilliers zapomněli . Vikomta Louise de Bonalda, 
kterého François Furet nazval zlým našeptavačem ultraroajalistů (Furet 2007, 
55), nenapadlo, aby svou vlastní vizi společnosti jako hierarchicky uspořádané 
korporace spojené vazbami závislosti opřel o rasový esencialismus . 

572)  Zdá se, že autor navázal přímo na Sieyèse, protože si přisvojil jeho rozlišení dvou národů, 

které tvořily jeden lid před rokem 1789 pouze zdánlivě, a protože vyzýval potomky otroků 

k odplatě (Seillière 1903, xxiii) .

573)  Když jsem řekl, že od zrodu naší monarchie probíhal ve Francii zápas mezi dvěma národy 

a že revoluce představovala triumf nových vítězů nad starými pány, neměl jsem v úmyslu 

naznačit historické příbuzenství nebo hlásat, že duch dobytí a poddanství prostupuje sta-

letími. Takové tvrzení by odporovalo realitě. V průběhu času se vítězové a poražení, vlast-

níci a vlastnění, to znamená dvě rasy, sblížili a vzájemně promísili (Guizot 1820, iii–iv) .
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To neznamená, že by údobí, o němž hovoříme, nebylo významné 
pro další rozvoj rasové ideologie . Přispěli však k němu i jiní autoři, než které 
zmínila Hannah Arendtová .574 Německá filosofka a žačka Martina Heidegge-
ra, která byla nucena pro svůj židovský původ opustit nacistické Německo, 
byla stržena brilantní a přesvědčivou výmluvností barona Ernesta Seillièra . 
Tento myslitel psal většinu svých děl před první světovou válkou jako pole-
miku s pangermanismem, v němž viděl ideologické dvojče německého eko-
nomického a  vojenského militarismu . Pokud měla Francie v  osudovém 
střetu se svým úhlavním protivníkem obstát, musela se zbavit veškeré ná-
kazy historického germanismu, který proudil v jejích žilách . V duchu ideo-
logie třetí republiky pokládal Ernest Seillière za jeho nositele představitele 
staré feudální aristokracie a její údajné mluvčí, Boulainvillierse, Montlosie-
ra, Buata a zejména Gobineaua (Seillière 1903, xxxii) .

Fenomén, který můžeme nazvat podle známého pojednání Fran-
çoise Hotmana Franco-Gallia, spočívá v přesvědčení, že hypotetická pokrev-
ní spřízněnost s archaickými Germány představuje prostředek vymezení se 
vůči imperiálnímu i církevnímu Římu, sebeoslavy a dosažení národní revi-
talizace . Franco-Gallia tak spojuje Tacita a genealogickou imaginaci archaio-
logie (o  níž jsme hovořili již dříve) s  novověkou rasovou ideologií, která 
považovala rehabilitaci germánského či árijského prvku (pomocí moderních 
politických nástrojů a  vědy) za  nejúčinnější prostředek kolektivní obrody . 
Zrod Franco-Galliae nelze pochopit bez obšírnějšího výkladu diskuze 
o kořenech francouzské národní identity, která probíhala prakticky tisíc let . 
Ve  druhé polovině sedmnáctého století rozlišil Audigier celkem dvanáct 
různých teorií o původu Francouzů/Franků:

1)  Frankové se zrodili na severu ve Skandii (Skandinávii), přičemž 
předky Francouzů byli Firassové, o nichž se zmínil Plinius (Le-
ber 1838,19) . Tento názor zastávali Flavius Vopiscus, Fréculfe 
z Lisieux575 a Adrièn Turnèbe .576

574)  Nejvýznamnější dílo, které analyzuje údajný zrod rasové ideologie mezi francouzskou 

aristokracií v  údobí „starého režimu“ (ancien régime) je Očištěná krev, Rasové 

předsudky u francouzské šlechty za starého režimu, 1560-1720 (Le sang épuré, Les pré-

juges de race chez les gentilshommes français de l’Ancien Régime (1560–1720) od André 

Devyvera (1973) .

575)  Fréculfe z Lisieux (Freculfus Lexovensis), karolinský historiograf působící na počátku 

devátého století, autor Kroniky světa od stvoření až po smrt Řehoře I.

576)  Adrièn Turnèbe (1512–1565), francouzský básník a humanista, profesor řečtiny a latiny 

na Collège Royal. 
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2)  Někteří autoři umisťovali původní vlast obyvatel Francie 
do střední Germánie, přibližně na území Cherusků (Leber 1838, 
19) . Philipp Clüver (Cluverius)577 pokládal za původní obyvatel-
stvo Germánie, Galie, Hispánie, Británie a  Ilýrie Kelty, jejichž 
společným předkem byl Aškenáz, Gomerův syn a Jáfetův vnuk . 
Frankové, nejsilnější národ starověké Germánie, žijící mezi Rý-
nem a Labem, byli původně částečně podmaněni Římany, ale 
za vlády císaře Caracally získali znovu svobodu . Při této příleži-
tosti se nazvali Franken, svobodní lidé .578 Frankové, kteří poz-
ději překročili Rýn, se pod vlivem latiny přejmenovali na Franci 
(Leber 1838, 19–20) . Mezi zastánce uvedené teze náleželi Eras-
mus Rotterdamský, německý historik Melchior Goldast,579 Fri-
edrich Lindenbrog, autor komentářů k Ammianu Marcellinovi, 
Denis Petau,580 Jean-Jacques Chifflet,581 Nicolas Vignier582 
a Wolfgang Lazius .583

577)  Philipp Clüver (Cluverius, Philip Cluwer, Cluvier, 1580–1622), německý geograf a histo-

rik, narodil se v  Gdaňsku, mimořádně jazykově vybavený, přednášel na univerzitě 

v Leidenu, autor Tří knih o starobylé Germánii (Germania antiqua libri tres, 1616), Dvou 

knih o starobylé Sicílii (Siciliae Antiquae libri duo, 1619), Pojednání o starobylé Sardínii 

a Korsice (Sardinia et Corsica Antiqua, 1619) a Pojednání o starobylé Itálii (Italia anti-

qua, 1624) . 

578)  Filip Clüver odvozoval název Franků od frey a fry, což ve staroněmčině znamenalo svo-

bodný a vznešený . 

579)  Melchior Goldast ab Haiminsfeld (1576/78 – 1635), švýcarský historik a literát, autor Sue-

vicarum rerum scriptores (1605) a Rerum alamannicarum scriptores (1606) .

580)  Dionysius Petavius (1583–1652), francouzský jezuita a teolog, znalec řečtiny, odborník na 

chronologii, přítel a spolupracovník Isaaca Casaubona a Josepha Justa Scaligera .

581)  Jean-Jacques Chifflet (1588–1660), francouzský lékař, starožitník a archeolog, dvorní lé-

kař španělského krále Filipa IV . Ve spise Pulvis Febrifugus Orbis Americani z roku 1653 

se zabýval problematikou léčení malárie . Studoval předměty objevené v roce 1653 v hrob-

ce franckého panovníka Childerika I . v Tournai . Jeho nálezová zpráva Anastasis Childe-

rici I. Francorum Regis, sive Thesaurus Sepulchralis Tornaci Nerviorum (1655) je poklá-

dána za vůbec první vědeckou archeologickou studii . 

582)  Nicolas Vignier (1530–1596), kalvinistický právník, lékař, po své konverzi ke katolicismu 

osobní historiograf francouzského krále Jindřicha III ., autor Pojednání o stavu a původu 

starých Franků (Traité de l’état et de l’origine des anciens Français) . 

583)  Wolfgang Lazius (Laz, 1514–1565), rakouský lékař, kartograf a dvorní historiograf císaře 

Ferdinanda I .
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3)  François de Belleforest584 v  návaznosti na  některé středověké 
kronikáře označil za předky Franků germánské Sugambry sídlí-
cí v ústí Rýna a Maasy (Leber 1838, 21) . Tento výklad má určitou 
návaznost na trojskou legendu, protože podle anonymního auto-
ra kroniky Liber Historia Francorum z roku 727 se po pádu Tró-
je dvanáct tisíc uprchlíků vedených Priamem a Anténorem usa-
dilo v Panonii za řekou Tanais (Donem) poblíž Azovského moře, 
kde vzniklo město Sicambria . Později (přibližně za dvě generace) 
se Frankové přesunuli k Rýnu .

4)  Byzantský historik Zosimus, řecký rétor a  sofista Libanius, 
Abraham Ortelius,585 Beatus Rhenanus, François Hotman 
a Joachim Vadian586 umisťovali pravlast Franků na pobřeží 
Severního moře do mokřin a bažin Zeelandu a Fríska (Leber 
1838, 22) .

5)  Řehoř z Tours píše o příchodu Franků z Panonie (2006, 76; II, 9) 
a stejného názoru byl rovněž Etienne Forcatel,587 který ztotožnil 
Franky s balkánskými Skordisky (Leber 1838, 23) .

6)  Autor Fredegarovy kroniky a  jeho mnozí pokračovatelé, Adon 
z Vienne,588 Sigebert z Gembloux,589 Pierre Rigord,590 Guillaume 

584)  François de Belleforest (1530–1583), francouzský renesanční básník, překladatel, kos-

mograf a od roku 1568 královský historiograf, autor Všeobecné kosmografie celého 

světa (La Cosmographie universelle de tout le monde, 1575); ve spise Velké anály (Gran-

des Annales) polemizoval s Françoisem Hotmanem . Problematikou vzniku Franků se 

zabýval v práci Rozličné úvahy o původu Franků (Diverses considèrations sur l’origine 

des Français) . 

585)  Abraham Ortelius (1527–1598), vlámský kartograf a geograf, od roku 1575 působící ve 

službách španělského krále Filipa II ., tvůrce údajně prvního moderního atlasu Thea-

trum Orbis Terrarum .

586)  Joachim Vadian (Joachim von Watt, 1484–1551), švýcarský humanista, lékař, geograf, 

historik a náboženský reformátor . Studoval ve Vídni u Conrada Celtise; v roce 1513 mu 

císař Maxmilián udělil titul poeta laureatus . Později jako přítel Zwiglieho a starosta St . 

Gallen (od roku 1526) výrazně přispěl k šíření reformace ve Švýcarsku . 

587)  Etienne Forcatel (Stephanus Forcatulus, 1534–1573), francouzský právník, autor spisu 

O galské vládě a filozofii (De Gallorum Imperio et Philosophia) .

588)  Adon z Vienne (800–875), biskup ve Vienne a autor Všeobecné kroniky (Chronique uni-

verselle) .

589)  Sigebert z Gembloux (1030–1112), benediktinský mnich a kronikář .

590)  Pierre Rigord (Petrus Rigordi, 1145/1150–1207), mnich v opatství Saint-Denis, lékař, his-

torik, autor Skutků Filipa Augusta (Gesta Philipi Augusti) . Jako první udělil francouzské-

mu králi Filipu II . čestný titul „Auguste“ .
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le Breton,591 Conrad de Lichtenau, abbé Burchard z Uspergu,592 
Vincent z Beauvais,593 Jean de Marmoutiers,594 Tomáš z Loches, 
Paul-Constantine Fryžský, Robert Gaguin,595 Johann von Tri-
theim,596 Aeneas Sylvius Piccolomini (papež Pius II .), Flavio Bi-
ondo,597 Sebastian Münster,598 Jean Bouchet,599 slavný básník 
Pierre de Ronsard, Jean Lemaire de Belges600 a  Jacques Le 
Cassan,601 byli zastánci teorie o trojském původu Franků a ne-

591)  Guillaume le Breton (1165–1226), kaplan a životopisec krále Filipa Augusta; autor skladby 

La Philippide (1214–1224), jako kronikář navázal na Pierra Rigorda . 

592)  Burchard z Uspergu, kronikář Fridricha II . a křížových výprav žijící ve třináctém století .

593)  Vincent z Beauvais (1190–1264), dominikán, autor nejužívanější středověké encyklopedie 

Speculum maius .

594)  Jean de Marmoutiers, benediktin, kronikář druhé poloviny dvanáctého století, autor 

spisu Gesta Consulum Andegavorum, věnovaného anglickému králi Jindřichu II .

595)  Robert Gaguin (1433–1501), francouzský humanista, teolog, rétor, přítel Guillauma Fi-

cheta, autor De origine et gestis Francorum compendium (1495) .

596)  Johann von Tritheim (Johannes Trithemius, 1462–1516), německý benediktin, opat 

ve Sponheimu, teolog, historik, astrolog zabývající se okultismem, hermetickými vě-

dami, kabbalou a kryptologií . Ovlivnil Agrippu z Nettesheimu a Paracelsa . Autor De 

origine Francorum . Tritheim „objevil“ osmnáct knih, které údajně napsal kronikář 

Hunibald vyprávějící dějiny Franků od dobytí Tróje až po Chlodvíkovu vládu (Dela-

ruelle 1907, 19) . 

597)  Flavio Biondo (Flavius Blondus, 1392–1463), italský humanista, průkopník archeologie, 

autor Historiarum ab Inclinatione Romanorum Imperii Decades .

598)  Sebastian Münster (1488–1552), proslulý německý historik, kosmograf a hebraista .

599)  Jean Bouchet (1476–1555), francouzský renesanční básník, člen skupiny grands rhétori-

gueurs, autor Starobylé a moderní genealogie francouzských králů (Les Anciennes et mo-

dernes Généalogies des Roys de France, et mesmement du roy Pharamond, avec leurs épi-

taphes et effigies) .

600)  Jean Lemaire de Belges (1473–1525), vlámský renesanční básník a historik žijící pře-

devším ve Francii . Jeho práce o Tróji, O genealogii princů pocházejících z Trójanů, a to 

zejména Franků (De la Généalogie des princes descendus des Troyes, et nommément 

des Français) a Vyobrazení Galie a zvláštnosti Tróje (Illustrations de Gaule et singulari-

tes de Troye), ve kterých dokazoval spřízněnost Karla Velikého, případně příslušníků 

burgundského dvora s  trojským Hektorem, byly silně inspirovány básní Román 

o Tróji (Le Roman de Troie, 1155–1160), jejímž autorem byl Benoît de Sainte-Maure (viz 

Joly, Aristide, 1870) .

601)  Právník Jacques Le Cassan označil v pojednání Dynastie neboli Pojednání o starobylých 

králích Galů a Franků (Les Dynasties, où Traité des Anciens Rois des Gaulois et des Fran-

çais, 1621) za předka Galů Jáfetova syna Gomera (Leber 1838, 25) .
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zdráhali se přiřknout představitelům francouzského či bur-
gundského panovnického rodu předky trojských hrdinů z ho-
mérského panteonu .

7)  Francouzský historik italského původu Paul Émile (Paolus Emi-
lius) se v  šestnáctém století domníval, že o Francích se zmínil 
Marcus Tullius Cicero v dopise Pomponiu Attikovi .602

8)  Johannes Goropius Becanus603 soudil, že předkem Franků 
a Francouzů byl princ Urancus, který přišel od Azovského moře – 
Palus-Métiodes (Leber 1838, 28) .

9)  François Eudes Mézeray dal ve  spise Histoire de France avant 
Clovis Franky do souvislosti se Skythy, v jejichž domovině údaj-
ně Frankové pobývali a od nichž pochytili některé zvyky .604

602)  Desátý dopis čtrnácté knihy; v textu je uvedeno Frangones, což Paul Émile ve spise De 

Rebus Gestis Francorum libri decem přeložil jako Francones (Leber 1838, 28) .

603)  Johannes Goropius Becanus (Jan Gerartsen van Gorp, 1519–1572), nizozemský lékař 

a jazykovědec . Po studiích medicíny v Leuvenu působil v Bruselu jako dvorní lékař ses-

ter Karla V . Nabídku Filipa II ., aby vstoupil do jeho služeb však Becanus odmítl; namís-

to toho působil v Antverpách, kde se soustavně věnoval svým badatelským zájmům . 

Roku 1569 napsal Becanus v Origines Antwerpianae, že kimbrijština (lingua cimbrica) 

předcházela babylónskému lingvistickému zmatení (confusio linguarum) a  že bra-

bantský dialekt vlámštiny, jímž se hovoří v okolí Antverp, je s tímto prvotním jazykem 

příbuzný . Znamenalo to, že brabantština byla původním jazykem Ráje . Becanovu hy-

potézu podpořil Abraham Mylius (1563–1637) v Linguae belgicae (1612) a Adrian Schric-

kius (Adversariorum Libri III, 1620), který napsal, že „teutonský jazyk“, jímž se mluvilo 

v Antverpách, se zrodil bezprostředně po hebrejštině . Ještě v roce 1868 uvedl Philippe 

du Bois de Ryckholt, že vlámština je jediným jazykem, kterým se hovořilo v kolébce 

lidstva . Na druhé straně Wilhelm Leibniz používal pojem „goropismus“ pro označení 

„nesmyslné etymologie“ .

604)  Christoph Rouffiniac uvedl ve spise De Regnorum Galliae et Francorum origine, incre-

mento et continuatione: auctore Christophoro Roffiniaco, in senatu Burdegalensi prae-

side, že Frankové, Markomani, Skythové, Kimbrové a Sugambrové představovali stej-

nou populaci pojmenovanou v různých migračních obdobích . V roce 433 před Kristem 

175 658 mužů (!) putovalo pod vedením Marcomera ze Skythie k ústí Rýna (Leber 1838, 

29–30) .
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10)  Guillaume du Belley-Langeay,605 Guillaume Paradin606 a  Jac-
ques Charron de Monceau607 označili za přímé předky Franků 
starověké Salie, žijící v  Provence, odkud se později přesunuli 
do Germánie (Leber 1838, 30) .

11)  Jean Turpin,608 François Conan nebo Jean Lebon předpokláda-
li, že Frankové vzešli z různých populací žijících přímo na úze-
mí Galie (Leber 1838, 30–31) .

12)  Adrien Schrieck a Marin Le Roy de Gomberville609 považovali 
Franky za svaz kmenů vzešlý z Galie a Germánie, které spojoval 
boj za svobodu (Leber 1838, 31–32) .

Idea trojské genealogie, produkt antické archaiologie, přežila civilizační ko-
laps Říše západořímské a pronikla – vztažena k novým etnikům – do literár-
ních artefaktů raně středověké Evropy . V době raného císařství někteří římští 
autoři uváděli, že do Galie se uchýlili uprchlíci z Pergamu (Viennet 1863, 5) . 
Marcus Annaeus Lucanus uvedl, že se Arvernové pokládali za pokrevní pří-
buzné Italiků .610 Rovněž Ammianus Marcellinus611 nebo Sidonius Apollinaris 
zaznamenali svědectví o trojském původu obyvatel Galie . Jejich texty se bez-
pochyby inspirovali kronikáři, kteří na území bývalé římské provincie vytvá-
řeli novou historickou paměť . Frankové, kteří se na teritoriu dnešní Francie 
stali dominantní silou, ještě v šestém století věřili, že jejich předkem byl Tuis-
tův syn Mannus (Barzun 1932, 48) . Záhy se však projevila síla antické archa-
iologické imaginace, která byla součástí středomořské literární tradice . 

605)  Guillaume du Belley-Langeay (1491–1543), francouzský diplomat a historik, působil jako 

francouzský vyslanec ve Španělsku, Itálii, Anglii a Německu; ve spise Shrnutí starobylo-

sti Galů a Francie (Epitomé de l’antiquité des Gaulos et de France, 1556) obhajoval trojský 

původ francouzského národa .

606)  Guillaume Paradin (1510–1590), francouzský renesanční básník a historik, působící 

v Lyonu .

607)  Jacques Charron de Monceau (1568–1621), autor Všeobecné dějiny všech národů, a to zej-

ména Galů neboli Franků (Histoire universelle de toutes nations, et spécialement des Gau-

lois où François, 1621) .

608)  Jean Turpin, arcibiskup v Remeši, zemřel kolem roku 800, ztvárněný v Písni o Rolandovi, 

dříve pokládaný za autora Historie života Karla Velikého a Rolanda (Historia de vita Caro-

li Magni et Rolandi) . 

609) Marin Le Roy de Gomberville (1600–1674), francouzský jansenista, básník a historik .

610)  Arvernique ausi Latios se fingere fratres, Sanguine ab Iliaco populi (cit . Viennet 1863, 6; 

cit . Joly 1870, 118) .

611)  Ambigantes super origine prima Gallorum scriptores aiunt paucos fugientes Graecos post 

excidium Trojae loca haec occupassent tum vacua (cit . Viennet 1863, 6) .
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První známý kronikář Franků Řehoř z Tours legendu o trojském 
původu neznal a napsal, že Frankové přišli z Panonie (2006, 76; II, 9) . S troj-
skou genealogií se poprvé setkáváme ve Fredegarově kronice,612 líčící dějiny 
francké Galie přibližně v letech 584 až 641 . Aristide Joly tvrdil, že v této době 
musela již být legenda o trojském původu Franků mezi úzkou vrstvou vzdě-
lanců poměrně rozšířena (Joly 1870, 121–122) . Podle autora Fredegarovy kro-
niky byl prvním franckým králem trojský Priamos,613 který unesl Helenu 
(sic) a jemuž přišli na pomoc Amazonky a Memnón (Joly 1870, 120) . Od Pria-
ma se oddělila část jeho lidí, kteří se usadili v Makedonii . Z jejich řad vzešel 
Filip a Alexandr Makedonský . Zbývající populace, kterou oklamal Odysseus, 
opustila Frygii, unikla zajetí a zvolila si do svého čela jistého Frankiona (Bar-
zun 1932, 49; Joly 1870, 120) .614 Poté překonala celou Evropu a  usadila se 
mezi Rýnem, Labem a mořem . Tehdy héros eponymus Frankion zemřel (Joly 
1870, 120) . Menší část Franků zůstala zpočátku v Thrákii mezi tokem Dunaje 
a Oceánem; jejich králem se stal Turquotus a oni se nazvali Turci .615 Nakonec 
se rovněž usídlili v povodí Rýna (Joly 1870,121) .

Zdá se, že autor příslušné pasáže Fredegarovy kroniky při líčení 
franckého původu a migrace dezinterpretoval Kroniku svatého Jeronýma 
ze čtvrtého století,616 původní výraz „Frigi“ nahradil termínem „Franci“ 
a „Primus rex“ změnil na „Priamus rex“ . Colonia Trajana, bývalé římské 
město v Porýní, pojmenované podle císaře Trajána, se při přepisu Frede-
garovy kroniky proměnilo v  sídliště  Colonia Trojana, údajně založené 
franckými uprchlíky z maloasijské Tróje . Ve středověku se toto místo na-
zývalo Troja Minor či Klein Trojen a bylo dokonce pokládáno za rodiště 
německého národního hrdiny Siegfrieda (Barzun 1932, 49) . V  průběhu 
následujících staletí byla trojská legenda v závislosti na historickém kon-

612)  Fredegarova kronika (Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV cum 

continuationibus) pravděpodobně pochází od více autorů (většinou se uvádějí dva až 

tři) . Jméno Fredegar použil nejspíš jako první v roce 1599 Claude Fauchet v Antiquités 

gauloises .

613)  Priamovo jméno jakožto franckého krále se vyskytovalo již v Prosperi Tyronis Chronicon. 

Rer Gall. Script . (z konce čtvrtého století po Kristu), pravděpodobně však šlo o pozdější 

vložku (Joly 1870, 120) .

614) V jiných variantách legendy se užívá jméno Frankus .

615)  V šestnáctém století, v době osmanské expanze, byla trojská legenda ve Francii modifiko-

vána v tom smyslu, že Priamovi poddaní se následně rozdělili na Makedonce, Franky 

a Turky . Genealogické fantazie dokáží být v případě potřeby sensitivní vůči aktuální ge-

opolitické konstelaci .

616)  Chronicon neboli Temporum liber .
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textu a  aktuálních potřebách modifikována .617 Trojský mýtus, který se 
zrodil z mystifikace způsobené lingvistickým diletantismem, byl tehdy 
důležitým ideologickým nástrojem, jehož prostřednictvím se frančtí pa-
novníci, včetně Karla Velikého, snažili legitimizovat své postavení jako 
nástupců Římanů .618

Anonymní autor kroniky Kniha o dějinách Francie (Liber Historiae 
Francorum)619 z roku 727 označil za trojského krále Aenea (Barzun 1932, 50) . 
Poté, co byla Trója zničena, Aeneas uprchl do Itálie . Jeho dva synové, Priamos 
a Anténór, unikli společně s dvanácti tisíci muži na lodích k ústí Donu a přes 
Azovské moře dospěli do Panonie, kde založili město Sicambria, podle které-
ho pojmenovali svůj lid . Za vlády císaře Valentiniana bojovali s Alany . Byl to 
Valentinianus, který je jako první nazval Franky, což je v atické řečtině výraz 
pro „divoký“ (Joly 1870, 123) . Císař odpustil Frankům poplatek na dobu de-
seti let . Po uplynutí této lhůty se však Frankové odmítli podřídit . Byli napa-
deni početně silnější římskou armádou a po hrdinném odporu, během něhož 
padl Priamos, opustili Sicambrii a stáhli se na západ k Rýnu, vedeni Marco-
merem, Priamovým synem, a Sunnonem, Anténórovým synem .620 Po smrti 
Sunnona je Marcomer vyzval, aby si vybrali jediného krále, kterým byl zvo-
len Faramond (Joly 1870, 123) .

Trojskou legendu ve výše uvedené či mírně modifikované podobě 
převzali další středověcí kronikáři, například Aimoin působící koncem 
desátého století v klášteře ve Fleury (Historia Francorum), Adon z Vienne 

617)  Dictys Cretensis uvedl, že Hektor měl dva syny, Astyanaxe a Laodamase, který byl ztož-

ňován s Frankem či Frankionem . Achillův syn Frankiona zajal . Frankion měl zřejmě 

dar dlouhověkosti, protože po téměř devíti stoletích se s ním setkáváme v podání jiných 

autorů (například Johanna von Tritheima) jako se zajatcem krále Pyrrha (který se sám 

vydával za Achillova potomka) . Frankion uprchl do Ilyrie a Panonie . V době renesance 

Pierre de Ronsard připustil, že Hektor měl jediného syna, Astyanaxe, kterého identifi-

koval jako Frankiona (Viennet 1863, 22) . 

618)  V souvislosti s králem Dagobertem bylo na jedné listině údajně uvedeno, že pochází ze 

vznešené a starobylé trójské krve: Ex nobilissimo et antiquo Trojanorum reliquiarum san-

guine nati (Joly 1870, 122); u Karla Velikého byla obdobná poznámka: Ex praeclaro et 

antiquo Trojanorum sanguine orti (Leber 1838, 26) . 

619)  Původní název Gesta regum Francorum změnil v roce 1888 Bruno Krusch .

620)  Jména Marcomer a Sunnon byla převzata od Řehoře z Tours, jenž je označil za „krale-

vice“ (subreguli nebo regales), s nimiž v roce 389 Arbogast uzavřel smlouvu (2006, 74–

75; II, 9) .
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(De sexta mundi aetate), Sigebert z  Gembloux, Hugo ze Saint Victoire,621 
Jean de Marmoutiers, Aymeric de Peyrac a abbé z Moissaku; uvádí ji Stručný 
výtah francké kroniky (Chronica rerum Francorum breviter digesta), 
a  ve  druhé polovině dvanáctého století použil Étienne de Rouen trojský 
motiv v  artušovské básni Draco Normannicus . Paulus Diaconus, který 
působil ve službách Karla Velikého, tvrdil, že Arnulf, biskup v Métách, je 
potomkem Aeneova otce Anchíse . Hugo de Saint Victoire622 ve  spise 
Na počátku věcí (In exordiis rerum) odhadl, že Trója byla dobyta 3977 let 
po stvoření světa, to znamená 1190 před narozením Ježíše Krista . Aristide 
Joly dokonce označil skladbu Historie zničení Tróje (De excidio Troiae histo-
ria), připisovanou Darétu Fryžskému, jako „první národní skladbu“ .623 Be-
noît de Sainte-Maure, pravděpodobně normanský básník působící na dvoře 
anglického krále Jindřicha II ., převyprávěl přibližně v padesátých letech 

621)  Teolog a filosof Hugo ze Sainte Victoire uvedl, že Hektorův syn Frankion a jeho bratři, 

které doprovázel Turcus, Troilův syn, a Helenus, jejich strýc a vyhlášený astrolog, společ-

ně uprchli do Panonie, kde založili Sicambrii (Budín) přibližně v době, kdy král David 

vládl v Judeji . Po asi dvě stě třiceti letech je země již nedokázala uživit a dvaadvacet tisíc 

mužů, které vedl Ubros, se proto vydalo na západ do Germánie, překonali Rýn a pronikli 

až k Seině; zde ustavili francouzský národ (Joly 1870, 124) .

622)  Hugo de Saint Victoire (1096–1141), teolog a filosof saského původu, působící v opatství 

Saint Victoire v Paříži .

623)  Ve středověkých skriptoriích byl její název Geste des Troyens, explicit Gesta Trojanorum, 

doplňována o Geste des Français, incipit Gesta Francorum, případně Historia Daretis de 

Origine Francorum nebo Et exinde origo Francorum fuit.
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dvanáctého století ve skladbě Román o Tróji (Le Roman de Troie) líčení trojs-
ké války od Daréta Fryžského624 a Diktyse (Joly 1870, 123–125) .625

Francouzi nebyli jediným evropským národem, který se dovolával 
trojského původu . Renesanční básník Jean Lemaire de Belges napsal, že 
veškerá evropská aristokracie přišla v dávných dobách z Asie .626 Otto z Frey-
singu, německý kronikář dvanáctého století, syn Leopolda III . Rakouského 
a strýc císaře Fridricha I ., uvedl, že císař Konrád pochází z matčiny strany 
z galských předků, a koluje mu proto v žilách trojská krev (Joly 1870, 126) . 
Známý je průnik trojské genealogie na Sever, kde ovlivnila skaldské básníky 
a jejich prostřednictvím nejznámějšího z básníků Severu Snorriho Sturluso-
na . Severští bohové, kteří měli být rivaly středomořského panteonu, se tak 
ocitli v područí klasické mytologické imaginace . V Prologu Prozaické Eddy 
Snorri Sturluson představil Ódina jako Thórova potomka pocházejícího 
z  královského rodu v  Tróji (nebo též Turklandu v  narážce na  panství 

624)  Darés Fryžský byl údajný trojský velekněz Héfaistova kultu . Homér jej zmínil v pátém 

zpěvu Iliady: Jakýsi Darés žil v Tróji, muž zámožný, beze vší hany, Héfaistův obětní kněz; 

dva synové rostli mu v domě, Fégeus a Ídaios s ním – ti v každé se vyznali bitvě (Homér 

1980, 81; V, 9, přeložil Rudolf Mertlík) . Vergilius jej zase představil jako schopného bo-

jovníka, který doprovázel Aeneia během jeho putování: Rázem povstane Darés, muž 

obří síly, a zvedne hlavu a hlučný šum je u všech přítomných slyšet; Darés jediný byl, jenž 

pouštěl se s Paridem v zápas, on, jenž u hrobu též, v němž leží veliký Hektór, Búta kdys 

obrovského a vítěze, který se v Tróji pyšnil, že jeho je rod prý z Amyka, Bebrýků krále, 

zdolal a v pravý písek jej napolo mrtvého srazil (Vergilius 1970, 150; V, 369–375, přeložil 

Otmar Vaňorný) . Latinský text Historie zničení Tróje (De excidio Troiae historia) z pře-

lomu pátého a šestého století po Kristu měl být překladem původní Darétovy skladby . 

Isidor ze Sevilly označil Daréta za prvního historika, předchůdce Hérodota .

625)  Ve čtvrtém století po Kristu zveřejnil Q . Septimius údajný latinský překlad řeckého spisu 

Dictys Cretensis Ephemeridos Belli Troiani . Mělo jít o údajné svědectví aktivního účastníka 

trojské války, kterého před Tróju přivedl krétský král Ídomeneus . Krétský panovník naří-

dil, aby byl Diktův rukopis pohřben v uzavřené truhlici zároveň s ním . Naštěstí po mnoha 

staletích byl Ídomeneův hrob narušen zemětřesením a  truhlici objevili pastýři, kteří ji 

odnesli svému pánu Praxidovi či Eupraxidovi . Nakonec se dostala do rukou Neronových 

(Viennet 1863, 9) . Spis pokládali za věrohodný pramen například byzantští historici nebo 

později Petrarka . Dictys Cretensis Ephemeridos Belli Troiani a De excidio Troiae historia se 

ve středověku těšily značné oblibě (zachovalo se přes dvě stě manuskriptů); zastínily do-

konce Homéra . Dnešní badatelé se nedokáží shodnout na tom, zda existovala původní řec-

ká verze; španělský autor Louis Vivès označil v devatenáctém století Diktův text a pojedná-

ní De excidio Troiae historia Dareta Fryžského za falsa pocházející z pozdního císařství .

626)  De toute ancienneté la fleur de la noblesse d’Asie s’est venue rendre en Europe, dont elle n’a 

depuis bougé (cit . Joly 1870, 125) .
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seldžuckých Turků v Malé Asii) .627 Jednoho dne Ódin Tróju opustil a společně 
s ostatními Ásy putoval přes Německo do Skandinávie, kde se usadil v Sigtuně, 
spravované podle trojského vzoru .628 Normané se dovolávali příbuzenství 
s Anténórem, rádcem trojského krále Priama . Po pádu Tróje Anténór uprchl 
do Ilýrie a stal se předkem Dáků, které Normané zaměnili za Dány .629 Vilém 
z Poitiers ve svém životopise Viléma Dobyvatele srovnával vylodění Normanů 
v Anglii a vítězství nad Haraldem s trojskou válkou . Spisovatel Aristide Joly 
viděl v  tomto kulturním působení Jihu na Sever snahu, která vyvrcholila 
v době renesance, totiž jak „odnárodnit“ lokální historickou paměť a začlenit 
ji do jednotného rámce klasické tradice (Joly 1870, 127–128) .

Na  přelomu patnáctého a  šestnáctého století trojskou legendu 
sdílelo ve Francii mnoho předních vzdělanců . V oné době se francouzští 
panovníci Karel VIII . a  Ludvík XII . snažili aplikovat na  Apeninském 
poloostrově asertivní politiku, a  tato skutečnost se výrazně projevila 
i  ve  francouzském kulturním životě . Francie znovuobjevila Itálii a  s  ní 
i nový pohled na klasickou tradici . Po smrti Nicolase z Clémanges630 v roce 
1437 intelektuální život na Pařížské univerzitě stagnoval . Představitelé teo-
logické fakulty se aktivně zapojili do procesu s Janou z Arku . Člen fakulty, 
mistr Tomáš z Coucelles, přečetl sedmdesát článků obžaloby a požadoval 
mučení obviněné (Renaudet 1916, 78) .631

Pařížská univerzita čelila novým konkurenčním vysokým školám 
založeným v Dôle, Poitiers, Caen nebo Bordeaux . V závěru patnáctého století 
se proto Sorbonna snažila obnovit své dominantní postavení . Na univerzitě 
začali působit významní tomisté a  následovníci Dunse Scota a  projevil se 
silný vliv italské renesance a humanismu . To byl v dějinách idejí důležitý ob-
rat, protože předcházející generace francouzských vzdělanců, Pierre d’Ailly, 

627)  Ztotožnění germánských bohů Ásů s lidmi pocházejícími z Asie nalezneme již u kroniká-

ře Ariho Moudrého (1068–1148) a v dánském epickém díle Sága o Skjöldunzích (vzniklé 

kolem roku 1200) .

628)  V Gylfiho oblouzení, následující části Eddy, Snorri identifikaci Asů a Asiatů do určité míry 

zpochybnil .

629)  Dudon ze Saint-Quentin napsal v  tomto smyslu v  roce 1015: Igitur Daci nuncupantur 

a suis Danai vel Dani (Joly 1870,127) .

630)  Nicolas z Clémanges (1360–1437), francouzský teolog a humanista, žák filosofa a teologa 

Jeana Charliera de Gersona (1363–1429) a kardinála Pierra d’Aillyho (1351–1420), v letech 

1393 až 1395 rektor Pařížské univerzity; usiloval o svolání všeobecného koncilu, který 

by řešil otázku schizmatu; v tomto smyslu oslovil dopisem papeže Bonifáce IX . a Klemen-

ta VII .; působil jako tajemník Benedikta XIII . v Avignonu; aktivně se účastnil Kostnické-

ho koncilu; od roku 1425 přednášel znovu na Pařížské univerzitě . 

631)  Viz rovněž France 1950, 439–488 .
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Jean Charlier de Gerson nebo Nicolas z Clémanges (Delaruelle 1907, 4), měly 
sice hluboké znalosti latinského jazyka a literatury, ale nepřekračovaly hori-
zont francouzské středověké kultury a nevzhlížely k Itálii jako ke kulturnímu 
vzoru . V roce 1457 začal Gregorio z Città de Castello vyučovat v Paříži řečtinu 
podle metody převzaté z Neapole, Říma a Milána (Renaudet 1916, 78–82) . Jean 
Reuchlin na něj navázal helénistickými studiemi roku 1473 . 

Klíčovou úlohu ve  zprostředkování vlivu italského humanismu 
(studia humanitatis) ve  Francii sehrál Guillaume Fichet (Delaruelle 1907, 
10–11) . Narodil se roku 1433 v Savojsku, studoval v Avignonu, kde se sezná-
mil s  Petrarkovým dílem, a  později v  Paříži; doktorát získal na  Sorbonně 
v roce 1468 . Humanistická akademie, kterou založil, byla po něm nazvána 
Fichetistes . Diplomatická mise u  milánského vévody, již vykonal v  letech 
1469 až 1470, mu umožnila poznat bohatství a rozmanitost italské renesance 
(Renaudet 1916, 83) . Guillaume Fichet otevřel v Paříži roku 1470 tiskárnu, 
jejímž prostřednictvím šířil ve  Francii klasická díla .632 Kardinál Basilios 
Bessarion,633 který pobýval jako papežův vyslanec na dvoře Ludvíka XI ., jej 
zasvětil do platonismu . Fichet doprovázel Bessariona do Itálie, v Římě vstou-
pil do služeb papeže Sixta IV . a do Paříže se již nevrátil (Renaudet 1916, 88) . 

Fichetovo místo mezi pařížskými humanisty zaujal Robert Ga-
guin (Delaruelle 1907, 14) . V Paříži se Gaguin stýkal s řadou zahraničních 
humanistů, kteří nalezli v hlavním městě francouzského království útočiště 
a mezi něž náležel Jiří Hermonymius ze Sparty, Gregorio z Città de Castello 

632)  Guillaume Fichet napsal Robertu Gaguinovi: Cítím velké zadostiučinění, učený Roberte, 

když vidím múzy a všechny druhy výmluvnosti, které předchozí věk neznal, konečně vzkvé-

tat v tomto městě. Když jsem v době svého mládí opustil kraj Baux a vydal se do Paříže, 

abych se věnoval studiu Aristotela, překvapilo mě, že v  Paříži byl rétor nebo básník 

vzácnější než pták fénix. Nikdo nestudoval dnem a nocí Cicerona tak, jak to mnozí dělají 

dnes, nikdo nedokázal vytvořit správně verš nebo recitovat verše jiných. Pařížská škola 

přezírala latinu a všichni její doktoři poklesli téměř na úroveň barbarského jazyka. Dnes 

jsme se konečně dočkali lepších dní, neboť – budeme-li hovořit řečí básníků – bohové 

a bohyně u nás znovuvzkřísili vědu o dobré promluvě (cit . Delaruelle 1907, 12) .

633)  Basilios Bessarion (1403–1472), řecký učenec, který významně přispěl k obrodě humanis-

tické a klasické vzdělanosti . Byl žákem platonisty Gemisty Plethona; na koncilech ve Fer-

raře a Florencii, probíhajících v letech 1438 až 1445 podporoval sjednocení ortodoxní 

a západní církve; zůstal v Itálii, kde podporoval překlady řeckých textů do západních 

jazyků . Papež Evžen IV . jej jmenoval kardinálem a Pius II . mu udělil symbolický titul la-

tinský patriarcha v Konstantinopoli . V roce 1455 (kdy byl zvolen papež Kalixt III .) nále-

žel ke kandidátům na nového papeže . Předsedal papežské konklávě a jako papežský legát 

byl pověřen řadou diplomatických misí . Diskuze o motivech Bessarionova prozápadního 

postoje a jeho obdivu k evropskému technologickému rozvoji viz Keller 1955 .
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a Beroaldo z Bologni . Mezi Gaguinovy žáky patřili Erasmus Rotterdamský, 
Beatus Rhenanus, Johann Reuchlin a  Guillaume Budé (Huppert 1965, 
230) .634 Robert Gaguin, který se ve  spise Kompendium o  původu a  činech 
Franků (Compendium de origine et gestis Francorum) z roku 1495 pokusil 
vylíčit dějiny francouzského národa, obšírně rozvedl trojskou genealogii; 
z jeho poznámek byl nicméně patrný jistý kritický odstup .635 Na legendární 
trojský rodokmen Franků se mnohem jednoznačněji odvolal tajemník fran-
couzského krále Ludvíka XII . Nicole Gilles ve  Francouzských kronikách 
a análech od zničení Tróje do Ludvíka XI. (Les Chroniques et Annales de Fran-
ce depuis la destruction de Troye jusques au Roy Louis unziesme, 1492),636 
práci, která vlastenecky adorovala Karla Velikého . Gilles překládal pojmy 
Francus a Francicus jako François a nerozlišoval mezi franckými a galský-
mi kořeny francouzského národa (Poujol 1957, 901; Barzun 1932, 87–88) . 
Doba Karla VIII . a Ludvíka XI . přinesla vlnu renesančního patriotismu, kte-
rý byl do jisté míry imitací římských a řeckých vzorů . Trojský mýtus orga-
nicky souzněl s touto intelektuální atmosférou . 

Gaguinovým úspěšnějším rivalem při soupeření o prestižní mís-
to královského historiografa byl Paolus Emilius, který se narodil kolem 
roku 1460 ve  Veroně; do  Paříže přijel jako devětadvacetiletý (Delaruelle 
1907, 24) . Ludvík XII . jej pověřil, aby napsal dějiny Francie v novém ital-
ském duchu, imitujícím Thukydida a Cicerona .637 Výsledkem Emiliovy prá-
ce byl rozsáhlý latinsky psaný spis publikovaný v roce 1517 . Pokud šlo o pů-
vod Franků, Paolus Emilius citoval (mylně) Cicerona, aby prokázal, že slavný 
rétor a státník znal Franky jakožto germánský kmen . Žádná další přímá 
svědectví, která by doložila starší genealogii, podle Emilia neexistují (Hup-
pert 1965, 231) .638 Odborná obec tak poprvé navzdory svým sympatiím 

634)  Guillaume Budé viz Delaruelle 1907 . 

635)  Ve francouzském překladu svého díla, které vyšlo roku 1514 pod názvem Velké kroniky 

(Les Grandes chroniques), Gaguin uvedl: Les Françoys (comme plusieurs autres nations) 

se donnent gloire et honneur de estre produits et issus des Troyans. Lesquels mis en evil 

pour tant que Paris avait ravi Helene: partie diceut avec la conduite de Francion s’en alla 

habiter et faire residence au plus pres des Alains: sur le lac meotide qui remplit le fleuve 

Tanais coulant par la region de Scythie auquel lieu appelles François a cause du nom de 

leur duc Francion edifierent une ville de grand prix nommee Sycambri: pres des hongrois 

(cit . Huppert 1965, 230) . 

636)  Les très elegantes, très veridiques et copieuses Annales des très preux, très nobles, très chre-

tiens et très excellents moderateurs des belliqueuses Gaules (Huppert 1965, 229–230) .

637)  Paolus Emilius obdržel za tímto účelem důchod ve výši sto osmdesáti liber (Renaudet 

1916, 259) .

638)  Pauli Aemilii Veronensis de rebus gestis Francorum libri III (1517) . 
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k antické civilizaci a renesančnímu patriotismu vyjádřila skepsi o účelo-
vém spojování starověké archaiologie se středověkou etnickou a politickou 
situací v Evropě . Trojská legenda odcházela ovšem pomalu a zejména v umě-
leckých kruzích byla ještě dlouho živá . 

Snahu ukotvit francouzskou národní identitu ve středomořském 
prostoru v  šestnáctém století výrazně ztělesňoval básník Pierre de Ron-
sard .639 V roce 1574 se Ronsard pokusil na žádost Karla IX . vytvořit po vzoru 
Aeineidy francouzský národní epos La Franciade (Epos o Frankovi) líčící pu-
tování bájného Frankiona, Hektorova syna, z Tróje do jeho nové domoviny . 
Vzorem bylo dílo Vyobrazení Galie a zvláštnosti Tróje (Illustrations de Gaule 
et singularites de Troye) od Jeana Lemaire de Belges . Ronsardovi se nepodařilo 
zopakovat úspěch Torquata Tassa (1544–1595), jehož Osvobozený Jeruzalém 
z roku 1580 dosáhl nesmrtelnosti . Ronsardův epos o čtyřech zpěvech zůstal 
nedokončen . Epika však nebyla Ronsardovou silnou stránkou . Ronsard odvo-
dil jméno Hektorova syna Franka od dvou řeckých slov phero a enchus, to 
znamená „nositel oštěpu“ .640 Na počátku Ronsardova eposu shromáždil Zeus 
ostatní bohy a vyjádřil politování nad tím, že souhlasil se zničením Tróje . 
Naštěstí se zachránil Astyanax (Francus) pobývající v Epeiru, jehož údělem 
bude založit Lutécii a podmanit si Galii . Tím začíná anabáze končící po sta-
letích vznikem mocné francouzské monarchie (Viennet 1863, 22–23) .

Vergiliovské téma Frankionova či Frankova putování však 
z  francouzské literatury zcela nezmizelo . Jean Godard uvedl na  scénu 
v roce 1594 hru na vlastenecké téma věnovanou Jindřichu IV . Jeho hrdi-
na Frankion opustil město Sicambria (které založil), překročil Rýn 
a  po  mnohých peripetiích se zmocnil vlády v  Galii (Viennet 1863, 26) . 
V  roce 1863 dokončil mimořádně plodný dramatik, veterán napole-
onských válek a  člen Académie française Jean Pons Guillaume Viennet 
drama ve verších o deseti zpěvech La Franciade . Od Voltairovy Henriady 
mělo jít – po sto čtyřiceti letech – o první skutečný francouzský epos . Vien-

639)  Pierre de Ronsard se narodil v roce 1524 jako syn hofmistra Františka I . Louise de Ron-

sarda . Mladý Ronsard byl dauphinovým pážetem; poté působil dva roky ve Skotsku na 

dvoře Jakuba Stuarta . Částečná nevyléčitelná hluchota mu znemožnila dvorskou a vo-

jenskou kariéru . Ronsard sedm let studoval v Collège de Coqueret a v roce 1549 stál spo-

lečně s s Joachimem du Belleyem u zrodu skupiny Plejády (Pléiade) . Jeho vzorem byli 

Petrarca, Aischylos, Pindaros a Aristofanes . V letech 1550 až 1565 vydal Odes, Bocage, 

Amours a Hymnes, sbírky, které mu vynesly pověst největšího francouzského básníka, 

nového Homéra či Vergilia . Ronsard se vyjadřoval k různým veřejným otázkám a polemi-

zoval s hugenoty . Po smrti Karla IX . a nástupu Jindřicha III . se stáhl do ústraní . 

640)  Hektor by ovšem – jak poznamenal Jean Pons Guillaume Viennet – těžko zvolil pro po-

jmenování svého syna slova z jazyka svých úhlavních nepřátel (Viennet 1863, 22) .
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net uvažoval o napsání skladby během velkého mocenského vzepětí Fran-
cie, která se prostřednictvím svých výbojů vydala cestou starověkého 
Říma .641 Zdálo se, že Napoleonův pád znemožní Viennetovy plány . Au-
gustus Vergiliovo očekávání nenaplnil . Do francouzské imaginace proni-
kli severští duchové romantismu, kteří vytlačili klasický panteon, jímž se 
zaštiťovala La Franciade (Viennet 1863, ix–x) . Teprve v  době druhého 
císařství byla Francie opět připravena na  návrat Homéra a  Vergilia, 
s jejichž pomocí chtěl Viennet vyjádřit svůj imperiální patriotismus . Vien-
netovi nešlo o historickou pravdu; byl si dobře vědom toho, že národní 
dějiny jsou utkány z mýtů a legend . Jeho cílem bylo vytvořit moderní epos 
zachycující zápas dvou dědičných nepřátel: Velké Británie a Francie .642

Alsaský humanista Beatus Rhenanus, který na sklonku patnácté-
ho století žil v renesanční Paříži, představoval prostředníka mezi německy 
mluvícím prostředím (které si připomínalo Tacitovu idealizaci starověkých 
Germánů), a francouzskými vzdělanci, kteří se vzdalovali od trojské legendy 
a hleděli na Germánii jako na pravlast Franků . Beatus Rhenanus ve spise Tři 
knihy o Germánii (Rerum Germanicorum libri tres, 1531) konstatoval, že nee-
xistují žádné doklady o Francích, které by předcházely třetímu století; trojs-
ká legenda je fikce a kronikáře Hunibalda, jenž ji dokládal, si vymyslel Jo-
hann von Tritheim . Rhenanus, který citoval Jordana, Paula Diakona 
a  Liutpranda, dokazoval, že Frankové (které ztotožňoval s  Francouzi) jsou 
germánského původu (Huppert 1965, 232) . Obývali pobřeží Severního moře 
v sousedství Sasů a Chauků . Za vlády císaře Konstantina, kolem roku 304, 
napadli území Batavů a v době panování Konstantinových synů obsadili pra-
vý břeh dolního Rýna, odkud expandovali do  římské Galie . Beatus proto 
rozlišoval mezi France teutonique, ležící v Germánii, a France romaine, roz-
kládající se v Galii (Leber 1838, 22) .

Beatus Rhenanus odmítl trojský mýtus a  prokazoval, že fran-
couzská společnost se skládá z potomků franckých dobyvatelů, kteří přišli 
z  tacitovské Germánie, a podmaněných Galořímanů, původních obyvatel 
římské provincie Galie . Alsaský humanista se tak stal skutečným zaklada-
telem myšlenky Franco-Gallie, která měla pro vývoj Francie (i celé Evropy) 

641)  Na námět Franciady mě přivedla moje obrazotvornost v době, kdy Francii vynesly výboje 

a zázračná vojenská vítězství na místo, které kdysi zastával starý Řím, a kdy se říše hrou-

tily pod pouhým dechem Napoleonovým (Viennet 1863, 3–4) .

642)  Řekl jsem již, že na nosné téma skladby jsem připadl na sklonku na našeho prvního impé-

ria. Tradiční antagonismus dvou velkých evropských národů se v ní přirozeně odrazil. 

Ovzduší bylo prosyceno obavou z Anglie, které se tehdy říkalo proradný Albion. Postavil 

jsem proto proti Frankovi sicilského prince tohoto jména a učinil jsem jej zakladatelem 

britského národa (Viennet 1863, 28) .
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osudové následky . Myšlenka, že určité společenství je rozštěpeno konflik-
tem mezi historickou pamětí (do značné míry vykonstruovanou) a soudo-
bou politickou loajalitou, nebyla vzhledem k etnicky složitému vývoji kon-
tinentu ojedinělá . Francouzský religionista Georges Dumézil v  oblasti 
srovnávací religionistiky důkladně analyzoval fenomén války funkcí, le-
gendárního střetnutí vrstvy kněží a bojovníků s autochtonními zemědělci 
a pastevci, po kterém následovalo sjednocení v rámci nové silné společnosti . 
Vyprávění o válce mezi Římany a Sabiny, germánskými Ásy a Vany, mezi 
Aeneem a Turnem v Itálii, mezi Tuatha Dé Dananu a Bresem v keltské my-
tologii, mezi staroindickými bohy v  čele s  Indrou a Ašviny, mezi Achájci 
a Trójany nebo spor mezi skythskými Targitaiovými syny a osetskými rody 
spojuje snaha překonat prostřednictvím mytologického příběhu a rituálu 
vzpomínky na dávný akt dobytí a podmanění a zdůraznit soudržnost stáva-
jící komunity (Budil 2007, 618–624) .

Relativizace trojského mýtu, který již nemohl obstát před histo-
rickou kritickou metodou, neznamenala, že by se francouzská společnost 
náhle „rozpomněla“ na události, k nimž došlo přibližně před devíti stoletími 
na počátku „temného věku“, kdy Frankové „vpadli“ do Galie . Bylo by to stejně 
absurdní, jako kdyby byla dnešní česká společnost traumatizována důsledky 
bitvy na  Moravském poli v  roce 1278 . Spíše ve  Francii v  patnáctém 
a  šestnáctém století nastala taková politická a  sociální situace, s  jejíž po-
vahou diskuze o  počátcích franckého státu a  vztahu mezi Franky a  Galy 
z  určitých důvodů symbolicky rezonovala . Budeme-li parafrázovat Clauda 
Lévi-Strausse, pak myšlení o pátém a šestém století po Kristu představovalo 
pro příslušné aktéry, kteří se metaforicky identifikovali s Franky nebo Galy, 
optimální logický nástroj pro porozumění jejich aktuální situaci a stalo se 
vhodným idiomem pro artikulaci jejich politických aspirací . Michel Fou-
cault ve svých přednáškách na půdě Collège de France v letech 1975 až 1976 
prohlásil, že smyslem trojského mýtu nebylo vyprávět o  minulosti nebo 
o původu, ale předložit výklad o právu moci: Je to v podstatě lekce z veřejného 
práva (2005, 111) . Francouzský filosof zdůraznil zřejmou legitimizační funk-
ci oné legendy (Foucault 2005, 112): 

Říci, že Frankové jsou stejně jako Římané uprchlíky z  Tróje, to 
především znamená, že v  den, kdy zmizel římský stát (který byl 
koneckonců jen bratrem, možná nanejvýš starším bratrem), jsou 
dle mezinárodního práva jeho dědici zcela přirozeně jeho další – 
mladší bratři. 

Tato skutečnost měla zahraničněpolitické a vnitropolitické důsledky (Fou-
cault 2005, 112–113): 
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Avšak tvrzení, že Francie dědí říši, také znamená, že Francie, se-
stra nebo sestřenice Říma, má stejná práva, jaká měl Řím. Zna-
mená to, že Francie není závislá na univerzální monarchii, jež by 
chtěla obnovit římské císařství. Francie je stejně tak císařská jako 
všichni další potomci římského císařství; je stejně tak císařská, 
jako říše německá, není v ničem podřízena německým císařům. 
Žádný vazalský vztah ji nemůže legitimně poutat k  monarchii 
Habsburků, a tudíž ji podřizovat velkým snům o univerzální mon-
archii, jejichž nositelkou byla v onom okamžiku habsburská mon-
archie. To je tedy důvod, proč bylo nutné za těchto podmínek mlčet 
o Římu.643 Ale bylo rovněž třeba vyloučit římskou Galii, Caesaro-
vu Galii a kolonizace, aby se v žádném případě Galie a nástupci 
Galů nemohli jevit jako dlouhodobě podřízení nějaké říši. A stejně 
tak bylo třeba vyloučit francké invaze, které přerušovaly z nitra 
kontinuitu s římskou říší. Vnitřní kontinuita spojující římské im-
périum až s  francouzskou monarchií vylučovala přerušení, 
způsobené invazemi. Nepodřízenost Francie říši, dědicům říše 
(a především univerzální monarchii Habsburků) v sobě obsaho-
vala sdělení, že se neobjeví podřízenost Francie starému Římu; že 
tedy zmizí římská Galie; jinak řečeno, že Francie je jakýmsi jiným 
druhem Říma – to, že je jiným, zde sice vyjadřuje nezávislost 
na Římu, ale také to, že je přece jenom Římem. V tomto Římě pak 
platil královský absolutismus stejně jako v samotném Římě. Ta-
ková je zhruba funkce oné lekce z veřejného práva, kterou můžeme 
nalézt v  oživení nebo v  pokračování trojské mytologie až pozdě 
do renesance, v epoše, která přece velmi dobře znala římské texty 
o Galii, o římské Galii.

V šestnáctém století trojský mýtus v zásadě vytlačila „národní dualita“,644 
to znamená pojetí dějin Francie jako soupeření antagonistických skupin 
hlásících se k franckému nebo galskému původu . Proč zaznamenala deba-
ta o „národní dualitě“ ve francouzském historickém myšlení takový ohlas? 
Podle Augustina Thierryho, francouzského historika, který se v roce 1840 
pokusil v pojednání Considérations sur l’histoire de France definitivně vy-
rovnat s debatou o soužití mezi Franky a místním obyvatelstvem v dobyté 
římské provincii Galia, etnické rozdíly mezi germánskými Franky a auto-

643)  Michel Foucault upozornil na skutečnost, že v trojské legendě se prakticky nevyskytuje 

Řím, ačkoliv on byl onou historickou silou a horizontem, který dával celé genealogické 

imaginaci náplň a význam (Foucault 2005,111) . 

644)  Výraz Augustina Thierryho; viz rovněž Foucault 2005, 113 . 
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chtonními podmaněnými Galořímany vymizely postupně do dvanáctého 
století . Zrodila se populace, jejíž příslušníci se nazývali Francouzi (Fran-
çais), a označení Franc pozbylo etnografického významu, protože se již ne-
vztahovalo k žádné z existujících populací . Veškeré okolnosti, které dopro-
vázely dobytí římské provincie Galie – vraždění, vypalování a zotročování 
– byly zapomenuty nebo přiřčeny jiným nájezdníkům, Hunům, Vandalům 
nebo Saracénům . Vzdělanci a mniši šířili legendu o trojském původu Fran-
ků, která se stala nejenom účinným prostředkem symbolické imitace 
Říma, ale také nástrojem sjednocení etnicky a lingvisticky doposud hete-
rogenní země . V  řadách aristokracie sice přetrvávalo mlhavé povědomí 
o „dobytí“, které však nebylo prezentováno jako vpád barbarů na území 
zesláblé civilizace, nýbrž v  duchu středověkých představ jako ušlechtilé 
křížové tažení, jež skončilo rozdělením země za Karla Velikého mezi jeho 
pobočníky (Thierry 1840, 3−5) . Postupná rozluka mezi francouzskou a ně-
meckou identitou změnila pohled na  germánskou minulost, která byla 
nyní v kronikách a v písních o hrdinských činech (chansons de geste) při-
způsobena povaze křesťanské kultury vrcholného středověku . „Pohana“ 
Chlodvíka nyní zatlačili do pozadí Dagobert, Karel Martel a „francouzský 
král“ Karel Veliký .645

První zjevný třídní antagonismus propukl ve  dvanáctém 
a třináctém století ve vztahu mezi šlechtou a církví, jejíž příslušníci se podle 
názoru aristokracie vetřeli do vzniklého společenského řádu a uzurpovali 
léna a hodnosti . Protagonisté konfliktu se účelově odvolávali na průběh údaj-
ného etnického střetu v  pátém století . V  roce 1247 vytvořili vévoda bur-
gundský, hrabata z Bretaně, Angoulême a Saint-Pol a další vysocí aristokraté 
ligu, požadující, aby bylo církvi odňato ve  prospěch potomků franckých 
dobyvatelů právo vykonávat spravedlnost ve světských záležitostech (Thierry 
1840, 6) . V prohlášení přijatém reprezentanty nejvyšší šlechty se projevila 
anachronická nedůvěra vůči psanému zákonu,646 který byl ztotožněn 

645)  Karel Veliký byl v Písni o Rolandovi (Chanson de Roland) zobrazen následujícím způso-

bem: … le roi qui tient douce France. Il a la barbe blanche et le chef tout fleuri. Il a le corps 

noble et la contenance fière (cit . Barzun 1932, 51) .

646)  V šestnáctém století rozlišoval Jean du Tillet mezi římskou tradicí zemí s psaným prá-

vem (pays du droit écrit) a germánskou tradicí zemí se zvykovým právem - pays du droit 

coutumier (Kelley 1966, 342) .
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s poraženou stranou z dob franckého vpádu .647 Představitelé církve byli et-
nicky v  zásadě indiferentní; církevní tradice byla jednoznačně římská, 
předpokládala univerzální a absolutní královskou autoritu a rovnost odvo-
zenou z křesťanského učení . Církev tak zachovala v náboženské podobě ideu 
imperiální jednoty ztělesněnou ve státu stojící proti egocentrickému parti-
kularismu, nezávislosti a privilegiím šlechty, která se vzhlížela v etnickém 
partikularismu Franků (Thierry 1840, 14–15) .

V souvislosti s budováním silné monarchie se do popředí dostala 
otázka panovníkových pravomocí a lokálních svobod a výsad . Součástí ko-
lektivní paměti středověké aristokracie bylo pravidlo, že panovníka volí 
šlechta, jejíž sněm má silné rozhodovací pravomoci v duchu zásady: My to 
chceme, my to schvalujeme, nechť tomu tak je! (Nous le voulons, nous 
l‘approuvons, que cela soit!) . Proslulý výnos, který vydal Chlotar II . v roce 
614 a který omezil moc merovejských vládců ve prospěch sněmu, dokonce 
jeden spisovatel v  osmnáctém století přirovnal k  Magně Chartě (Barzun 
1932, 55) . Jistý šlechtic na  shromáždění generálních stavů v  roce 1484 
prohlásil: Jak nám historie vypráví a  jak jsem se naučil od  svých otců, 
na počátku vytvářel lid krále svojí volbou (Thierry 1840, 9) . Oním „lidem“ byl 
sněm aristokracie, který v podmínkách primitivní demokracie rozhodoval 
neomezován církví ani měšťanstvem . Na  rozdíl od  šlechty, církve 
a měšťanstva se rolníci a námezdní dělníci nemohli opírat o obdobnou in-

647)  Augustin Thierry (1840, 7–8) citoval prohlášení aristokracie z roku 1247 takto: Les clercs, 

avec leur momerie, ne songent pas que c’est par la guerre et par le sang de plusieurs que, 

sous Charlemagne et d’autres rois, le royaume de France a été converti, de l’erreur des 

païens, à la foi catholique; d’abord, ils nous ont séduits par une certaine humilité, et main-

tenant ils s’attaquent à nous, comme des renards tapis sous les restes des châteaux que 

nous avions fondés; ils absorbent dans leur juridiction la justice séculière, de sorte que 

des fils de serfs jugent, d’après leurs propres lois, les hommes libres et les fils des hommes 

libres, tandis que, selon les lois de l’ancien temps et le droit des vainqueurs, c’est par nous 

qu’ils devraient être jugés... à ces causes, nous tous, grands du royaume, considérant que 

ce royaume a été acquis non par le droit écrit et par l’arrogance des clercs, mais à force de 

fatigues et de combats, en vertu du présent acte et de notre commun serment, nous statu-

ons et ordonnons que, désormais, nul clerc ou laïc n’appelle en cause qui que ce soit devant 

le juge ecclésiastique ordinaire ou délégué, si ce n’est pour hérésie, mariage ou usure, sous 

peine de perte de tous ses biens et de mutilation d’un membre. En outre, nous députons 

certaines personnes chargées de l’exécution de cette ordonnance, afin que notre juridic-

tion, près de périr, se relève, et que ceux qui, jusqu’à ce jour, sont devenus riches de notre 

appauvrissement, soient ramenés à l’état de la primitive église, et que, vivant dans la 

contemplation, pendant que nous, comme il convient, nous mènerons la vie active, ils 

nous fassent voir les miracles qui, depuis longtemps, se sont retirés du siècle .
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stituci . To ovšem neznamenalo, že by svůj stav a  požadavky nebyli občas 
schopni velmi explicitně formulovat .648

Funkce vyprávění o francké minulosti byla zřejmá: Zdůraznit hi-
storickou kontinuitu mezi germánskými sněmy a generálními stavy s tím, že 
tato „skutečnost“ byla postavena proti centralizačním a  absolutistickým 
snahám středověké francouzské monarchie .649 Tradiční „germánská“ 
shromáždění zanikla již v  merovejských dobách (Barzun 1932, 54) .650 Ge-
nerální stavy651 se poprvé sešly v roce 1302, aby se vyjádřily k bule, kterou 
vydal papež Bonifác VIII . proti francouzskému králi Filipu IV . Sličnému .652 
Výsledkem byla roztržka mezi Francií a papežstvím, která po smrti Bonifáce 
VIII . vyústila do  avignonského zajetí, přesídlení papežů do  Avignonu pod 
mocenskou kontrolu francouzského krále (Duby 2003, 233) .653 Generální sta-
vy z  roku 1317 vyloučily ženy z  následnictví francouzského trůnu a  roku 
1328 odmítly nárok anglického krále Eduarda III . na francouzskou korunu . 

648)  Augustin Thierry (1840, 14) citoval v této souvislosti truvéry z dvanáctého století: Les sei-

gneurs ne nous font que du mal, nous ne pouvons avoir d‘eux raison ni justice; ils ont tout, 

prennent tout, mangent tout, et nous font vivre en pauvreté et en douleur. Chaque jour est, 

pour nous, jour de peines; nous n‘avons pas une heure de paix, tant il y a de services et de 

redevances, de tailles et de corvées, de prévôts et de baillis... Pourquoi nous laisser traiter 

ainsi? Mettons-nous hors de leur pouvoir, nous sommes des hommes comme eux, nous avons 

les mêmes membres, la même taille, la même force pour souffrir, et nous sommes cent contre 

un... Défendons-nous contre les chevaliers, tenons-nous tous ensemble, et nul homme n‘aura 

seigneurie sur nous, et nous pourrons couper des arbres, prendre le gibier dans les forêts et 

le poisson dans les viviers, et nous ferons notre volonté, aux bois, dans les prés et sur l‘eau.

649)  Mnohem později, v roce 1787, v době shromáždění notáblů, které předcházelo svolání 

generálních stavů na jaro 1789, vyšly v Paříži Seznamy notáblů, kteří se účastnili shro-

máždění konaných v letech 1596, 1626 a 1627, které předcházel Chronologický přehled 

všech národních shromáždění svolaných od roku 422 do roku 1627 (Listes des notables qui 

ont assisté aux assemblées tenues en 1596, 1626 & 1627, précédées du Tableau chronologi-

que de toutes les assemblées nationales, convoquées depuis l’an 422 jusqu’à l’année 1627), 

jejichž autor nepochyboval o souvislosti mezi generálními stavy a předchozími národní-

mi shromážděními, z nichž první se údajně sešlo již v roce 422 .

650)  S  výjimkou Austrasie (horního Porýní, povodí Moselly, Champagne, Auvergne, Poitou 

a Toraine) .

651)  Termín „generální stavy“ byl ovšem použit až v roce 1461; shromáždění v roce 1484 na-

zval spisovatel a diplomat Philippe de Commynes (1447–1511) les trois Estatz tenuz à 

Tours (Hay 2010, 104) .

652)  Právní základy ke svolání generálních stavů položil Ludvík IX . Svatý, který uznal úlohu 

poradních sborů složených z poddaných (Barzun 1932, 60) .

653) V letech 1309 až 1378 sídlili papežové v Avignonu .
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Sbory, které se ustavily v kritické době stoleté války (1347 a 1359), vybíraly 
daně na tažení proti Angličanům . Aspirace francouzských generálních stavů 
v  mnohém anticipovaly politické požadavky anglického parlamentu ze 
sedmnáctého století, jež vyústily do zrodu konstituční monarchie . V letech 
1355 až 1439 zasedaly stavy ve Francii prakticky periodicky . Generální stavy 
shromážděné v  roce 1468 trvaly na  svém právu schvalovat zákony a daně 
obdobně jako sbory z  roku 1356 (Barzun 1932, 60–64; Duby 2003, 249) . 
Po  smrti Ludvíka XI . se 5 . ledna 1484 za  regentství královny Anny sešly 
v Tours generální stavy, jejichž příslušníci byli všichni volení (Duby 2003, 
280; Barzun 1932, 61; Hay 2010, 105); velký senešál burgundský Phillipe Pot 
označil na jejich půdě – s odvoláním na Cicerona – stát za „věc veřejnou“ – re-
spublica (Duby 2003, 281): 

Stát je záležitostí lidu; nejvyšší moc nenáleží vladařům, kteří existu-
jí jen z vůle lidu …. Lidem nazývám veškeré obyvatelstvo království. 

Rouenský kanovník Jehan Masselin zde hájil právo lidu a národa na politic-
kou reprezentaci . To, co z dnešního pohledu vypadalo – pravděpodobně ana-
chronicky – jako příležitost k položení základů konstituční monarchie, bylo 
promarněno ochotou poslanců odhlasovat daně před získáním politických 
záruk (událost, z níž delegáti shromáždění v květnu 1789 ve Versailles vyvo-
dili náležité ponaučení) . Stavy byly tedy na  prahu raného novověku příliš 
slabé a rozdělené, než aby získaly významnější podíl na vládě tak, jak se to 
stalo v Anglii sedmnáctého století (Barzun 1932, 62–63; Hay 2010, 105) .

Mezitím se objevil nový faktor, který významně ovlivnil další vývoj 
francouzského státu . V  průběhu dvanáctého století vznikla v  městském 
prostředí škola, která s odvoláním na tradici římského práva hlásala ideu 
francouzské svrchované monarchie vládnoucí všem společenským vrstvám 
bez omezení . Feudální výsady aristokracie představovaly překážku 
uskutečnění takové vize a musely být jako pozůstatek barbarského anachro-
nismu odstraněny . Psané zákony byly nadřazeny „hanebným“ nepsaným 
lokálním zvyklostem reprodukujícím moc šlechty . Univerzalistická ideolo-
gie měst a  církve se spojily na  základě společného odporu vůči aristokra-
tickým privilegiím a promluvily prostřednictvím třetího stavu jednotným 
hlasem na  velkých politických shromážděních v  průběhu patnáctého 
a šestnáctého století (Thierry 1840, 15–17) .

Pro vývoj politického myšlení ve  Francii mělo klíčový význam 
přesvědčení mnoha autorů, že „Frank“ znamenalo původně „svobodný“ . 
Silný král byl hrozbou pro výsady aristokracie, která se nostalgicky upínala 
k  archaickým dobám svobodných germánských sněmů . Zdálo se, že takto 
chápaná svoboda je v ohrožení v důsledku postupujícího civilizačního pro-
cesu, který radikálně měnil podobu země . Básník třináctého století vyjádřil 
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politování nad tím, že se Francie změnila z vlasti „svobodných mužů“ v „zemi 
otroků“ . Na druhé straně si obyvatelé měst jako Remeš, Mety, Lyon, Bourges, 
Boulogne, Arles, Marseille, Périgueux, Angoulême nebo Toulouse zachovali 
povědomí o kontinuitě místního práva a svobod za římských časů ještě před 
příchodem Franků . Etnická identita se stala součástí politického diskurzu, 
jehož těžištěm byla otázka „germánské“ či „římské“ svobody . Jestliže jsou 
Francouzi potomky Franků, kteří se scházeli ve shromážděních rovnopráv-
ných mužů, pak je požadavek na svolání generálních stavů historicky legi-
timní . Jestliže se Francie zrodila vpádem germánských franckých válečníků, 
kteří si podmanili autochtonní Galořímany, pak je právem šlechty „nosit 
zbraň“ a povinností měšťanů, řemeslníků a rolníků platit daně (Barzun 1932, 
55–57; Poujol 1957, 905; Thierry 1840, 11–12) . Francký mýtus byl patriotický 
a  partikularistický a  projevoval se bojem za  politické zastoupení . Galský 
mýtus, zdůrazňující kontinuitu s keltskou a římskou Galií, byl zaměřen holi-
sticky a nacionalisticky a vyznačoval se snahou o univerzální monarchii . 

Jak uvedl Georges Duby, sedmdesát let od osvobození Paříže v roce 
1436 až po nástup Františka I . na francouzský trůn roku 1515, se země dra-
maticky změnila . V roce 1435 byla Francie slabá a chudý dvůr Karla VII . kon-
trastoval s okázalostí sídla Filipa Burgundského v Dijonu . Koncem patnácté-
ho století usilovala země o  postavení první mocnosti Západu . Po  vyhnání 
Angličanů konsolidovali království Karel VII . a Ludvík XI . Královská doména 
se rozšiřovala na úkor lokálních knížat, která se až doposud těšila značné 
míře autonomie . Vzpoura vazalů, jíž se narážkou na husitské války říkalo 
Praguerie, byla v roce 1440 zlomena (Hay 2010, 134–135) . Jan II ., vévoda alen-
çonský, byl uvězněn . Jan V ., hrabě armagnacký, byl poslán do vyhnanství . 
Ambice ctižádostivého burgundského vévody Karla Smělého, pomýšlejícího 
na  královskou korunu, zlomili Švýcaři v  lednu 1477 poblíž Nancy . Příjem 
z daní, jejichž výběr za vlády Karla VII . činil 1 800 000 liber za rok, vzrostl 
na 3 900 000 v roce 1490 a udělal z francouzského krále nejbohatšího mon-
archu v  Evropě (Duby 2003, 269–277) . Obnovila se zemědělská a  řemeslná 
výroba; Francouzi obchodovali ve  Středomoří a  v Levantě; na atlantickém 
pobřeží konkurovali Angličanům a Holanďanům . Výnos (ordonnance) z roku 
1445 zavedl první stálou armádu v  západní Evropě, gens d’ordonnance, 
tvořenou patnácti setninami jízdy .654 Výrazem impozantního vzestupu, 
kterým Francie prokázala (stejně jako po  náboženských válkách, válce 
o dědictví španělské, sedmileté válce, napoleonských válkách, prusko-fran-

654)  Každá setnina měla 100 oddílů kopiníků; oddíl kopiníků zahrnoval šest mužů, z nichž 

jeden byl ozbrojenec (coutilier), páže, dva lukostřelci a buď druhé páže, nebo třetí luko-

střelec . Ludvík XI . zvýšil počet na 2636 oddílů kopiníků, to znamená 15 816 mužů (Hay 

2010, 102) .



496

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

couzské válce a druhé světové válce) mimořádnou schopnost regenerace, byla 
expanzivní politika na Apeninském poloostrově Karla VIII . a Ludvíka XII . 

V  roce 1518 vydal Claude de Seyssel, rádce Ludvíka XII ., biskup 
v  Marseille a  arcibiskup v  Turíně, spis Velká francouzská monarchie (La 
Grande Monarchie de France), ve kterém označil staré zákony, tradici a zvyky 
za přirozenou obranu proti všem trendům směřujícím k absolutismu nebo 
tyranii (Barzun 1932, 64–65) . Mnozí zahraniční pozorovatelé si v prvních de-
setiletích šestnáctého století nemohli nepovšimnout patrného posílení 
královské autority . Marino Cavalli, benátský vyslanec působící v letech 1544 
až 1546 na dvoře Františka I ., roku 1546 napsal (cit . Barzun 1932, 65): 

Francouzi odevzdali veškeré své svobody do  rukou panovníka. 
Stačí pouze, aby řekl – chci takovou a  takovou částku, požaduji, 
nařizuji, a vše je provedeno tak rychle, jako by šlo o výraz vůle ce-
lého národa.

Mocenský a  hospodářský vzestup Francie, okázalost renesančního dvora 
Františka I . a  konfrontace s  fenoménem italské renesance představovaly 
v době, která těsně předcházela reformaci, kontext, v němž probíhaly další 
genealogické diskuze a spory . Imaginární Frankové, Galové a jejich vzájem-
ný vztah se stal nedílnou součástí francouzského politického diskurzu prak-
ticky až do počátku třetí republiky . 

Jak napsal humanista a právník Étienne Pasquier, po roce 1500 
se zrodilo nové humanistické studium práva založené sice na důkladné 
znalosti latiny a řečtiny, ale přihlížející rovněž k lokální právně historické 
tradici přesahující horizont římského práva .655 Reprezentovali jej Guillau-
me Budé, Francouz původem z  Paříže, Andrea Alciato, Ital z  Milána,656 
a Udaric Zaze, německý učenec pocházející z Kostnice . Na podněty této hu-
manistické školy významně navázali nejvýznamnější francouzští myslite-
lé šestnáctého století François Hotman a Jean Bodin . Středověcí právníci 
středomořského světa vycházeli z  tradice římského práva, aplikovaného 
na novou historickou situaci, aniž se příliš zamýšleli nad dějinným kon-
textem či pramennou kritikou . Císař Svaté říše římské byl podle právníků 
Boloňské univerzity jednoduše nástupcem římských césarů a mezi oběma 
Římy existovala právní kontinuita (Dareste 1850, 17–18) . Tento pohled se 
s nástupem humanistické kritické metody, založené na lingvistické kom-

655)  Průkopníky studia francouzského právního humanismu šestnáctého století byli především 

John A . Pocock, Julian Franklin, Donald Kelley a George Huppert, více viz Schiffman 1987 . 

656)  Andrea Alciato (1492–1550), působil od roku 1521 jako profesor práva v Avignonu, poté 

přednášel v Bourges a severní Itálii; přítel Erasma Rotterdamského .
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petenci změnil . François Duaren657 vytýkal svým předchůdcům užívání 
„barbarských“ jazyků a  zanedbávání vlastních textů ve  prospěch 
komentářů . François Baudouin658 zdůrazňoval historický přístup; římské 
právo je třeba dekonstruovat a dospět tak k jeho nejprimitivnější variantě 
(Dareste 1850, 18–19) . Francouzští právníci začali vyzdvihovat galské 
způsoby a tradici (mos gallicus) a tím implicitně tematizovat problém hi-
storického relativismu (Schiffman 1987) .

Étienne Pasquier byl představitelem raného germanismu ve fran-
couzském historickém myšlení .659 Tento významný právník, historik, básník 
a  státník zavrhl z  odborných důvodů trojskou legendu, i  když zároveň uz-
nával, že řada jeho současníků ji bere vážně (Huppert 1965, 233) . Ve  Zk-
oumáních o  Francii  (Recherches de la France, 1560)660 Pasquier kritizoval 
italské autory, kteří pohrdali Galy jakožto barbary . Skutečnými barbary však 
byli podle Pasquiera Germáni, zatímco Galové, „milovníci spravedlnosti 
a svobody“, představovali nejstarší národ, který si kdysi podmanil celou Evro-
pu včetně Germánie (jak přesvědčivě ukázal Caesar) a dobyl Řím (Caesar 1972, 
188–189; Schiffman 1987, 507) . Pasquierovy úvahy o zrodu francouzské poe-
zie z jedinečného druidského substrátu odrážely kulturní patriotismus a sna-
hu odlišit francouzský kulturní okruh od latinské tradice (Schiffman 1987, 
512) . Pasquier nazval starověké Franky a Galy Francouzi (Français) a nesouh-
lasil s Françoisem Connanem,661 podle něhož byli Frankové „navracející se“ 
Galové, kteří předtím kolonizovali Germánii . Na druhé straně Pasquier od-
mítal německé autory, kteří se vychloubali tím, že „jejich předkové“ dobyli 

657)  François Duaren (1509–1559), právník, profesor na univerzitě v Bourges, advokát Paříž-

ského parlamentu, autor komentářů k římskému právu .

658)  François Baudouin (1520–1573), právník a humanista, působil jako advokát v Arrasu, při-

klonil se k hugenotům, ale dostal se v Ženevě do sporu s Kalvínem a vrátil se zpět ke kato-

licismu . Přednášel od roku 1549 na univerzitě v Bourges a zabýval se římským právem . 

659)  Étienne Pasquier (1528–1615), žák významného právníka Jacquese Cujase; od roku 1549 

advokát pařížského parlamentu (Feugère 1848, 9); v roce 1565 zastupoval Pařížskou uni-

verzitu při sporu s řádem Tovaryšstva Ježíšova, který se dožadoval plnohodnotného prá-

va výuky na půdě Collège de la société de Jésus (Feugère 1848, 151–200); v roce 1588 opus-

til Paříž a přidal se na stranu Jindřicha IV ., kterého doprovázel při jeho vstupu do bran 

Paříže 22 . března 1594 (Feugère 1848, 38) .

660)  Monumentální dílo Recherches de la France se začalo rodit po roce 1558, kdy vážná ne-

moc načas Pasquiera vyřadila z  veřejného života . Zatímco první kniha pojednávající 

o starověké Galii vyšla již roku 1560, kompletní studia byla dokončena až v roce 1615 

a posmrtné vydání bylo doplněno o některé dodatky (Schiffman 1987, 506–507) .

661)  François Connan, právník, žák Andrea Alciata na univerzitě v Bourges, autor Komentáře 

o občanském právu (Commentaria Iuris Civilis, 1538) .
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Galii . Poměr mezi Galy a Franky (kterým přisoudil germánský původ) Pas-
quier nezobrazoval jako konfliktní . V jeho historické vizi se obě etnika shodně 
zbavila římské tyranie a sjednotila se na bázi nového patriotismu zaštítěného 
králem . Na otázku, proč se starověcí spisovatelé, včetně Tacita, Caesara, Pli-
nia, Strabóna nebo Ptolemaia, nezmínili o Francích, odpověděl Pasquier tvr-
zením, že Frankové, „svobodní lidé“, si zvolili nové jméno (nom de guerre), 
které posléze vztáhli na  celý region či kmenový svaz . V  přímé pokrevní 
příbuzenství mezi Franky a  soudobou francouzskou aristokracií nevěřil, 
i když uznával tradiční válečnické zaměření šlechty (Barzun 1932, 67–70) .662

Římskou nadvládu spojil Pasquier s tyranií a otroctvím . Účast pro-
stých lidí v poradních sborech, o kterých hovořil Caesar, byla podle Pasquie-
ra klamem . Parlamenty šestnáctého století pokládal za dědice starých ger-
mánských shromáždění, které Chlodvík přesadil na galskou půdu (souzněla 
se starou druidskou demokracií) . Pokračovala za  Merovejců, Kapetovců 
a Karlovců a ve čtrnáctém a patnáctém století nabyla stávající podoby (Schiff-
man 1987, 509) . 

Étienne Pasquier považoval generální stavy, v jejichž rámci hraje 
důležitou úlohu třetí stav, za novodobou invenci . Obdobně jako historik Clau-
de Fauchet663 nebo právník Pierre Pithou664 se Étienne Pasquier zamýšlel nad 
postavením francouzské církve, která vzhledem ke  své funkci ve  státě na-
vázala na  druidskou tradici; galikanismus spočíval podle Pasquiera 
na zásadě, že papež nemůže exkomunikovat francouzského krále, který mu 
není podřízen ve  světských záležitostech, a  hlavní autoritou francouzské 
církve je všeobecný sněm prelátů (Schiffman 1987, 510) . Autentickou Francii, 
zbavenou římského vlivu, označil Étienne Pasquier za zemi svobodných lidí 
(Barzun 1932, 70–71) . Jeho důraz na  harmonické etnické soužití Franků 
a Galů předznamenal ideologii legitimizující královský absolutismus sedm-
náctého a osmnáctého století . Pasquier byl spíše předchůdcem Dubose a Mab-
lyho než Boulainvillierse, zároveň jako jeden z prvních ukázal, jak účinně 
lze historické imaginace využít při obhajobě královské moci . Étienne Pas-

662)  Étienne Pasquier se důkladněji seznámil s dílem Beata Rhenana v šedesátých letech šest-

náctého století díky skupině pařížských právníků a historiků, kteří představili alsaské-

ho učence v samostatné práci o francouzských dějinách . Od této chvíle Pasquier nepo-

chyboval o germánském původu Franků a moderního francouzského národa (Huppert 

1965, 234) .

663)  Claude Fauchet (1530–1602), literát a humanista; v mládí pobýval v Itálii; překládal Taci-

ta; později jej náboženské války donutily opustit Paříž, kam se vrátil až s Jindřichem IV ., 

který mu udělil titul královského historiografa .

664)  Pierre Pithou (1539–1596), právník, kalvinista, který v závěru života vstoupil do služeb 

Jindřicha IV ., autor Vizigótských zákonů (Leges Visigothorum, 1579) . 
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quier byl – obdobně jako Petrarca nebo Gibbon – představitelem „whigovské-
ho pojetí dějin“,665 to znamená intelektuální tradice, která účelově a současně 
anachronicky hodnotí minulost z  hlediska potřeb a  aspirací přítomnosti 
(Schiffman 1987, 511) .

Pasquierovo historizující a  relativistické pojetí práva sdíleli 
v pozdně renesanční a humanistické Francii další autoři, například Fran-
çois Baudouin, Pierre Pithou, Jacques Auguste de Thou,666 Antoine Loysel,667 
Louis le Caron,668 Claude Fauchet, René Choppin669 nebo Jean du Tillet .670 
Byli to čtenáři Tacita, který je svým ambivalentním, stoickým, nicméně mo-
ralizujícím vztahem k ranému římskému císařství oslovoval více než Cicero, 
jehož pozdně republikánský aktivismus v prostředí rodící se absolutistické 
monarchie zastaral .

Claude Fauchet, prezident Finanční komory (Chambre des Mon-
naies), v díle Galské a francké starožitnosti (Antiquitez gauloises et françoi-
ses) zdůraznil rozdíly mezi Franky a Galy (Barzun 1932, 90) . Výše zmíněný 
Jacques Auguste de Thou napsal, že nikdo nerozumí tolik právu 
a starožitnostem Galů a Franků jako Jean du Tillet (Kelley 1966, 339) . Je 
skutečností, že zatímco Andrea Alciato nebo Jacques Cujas671 usilovali o ob-
novu klasické velikosti římského práva, Jean du Tillet věnoval obdobnou 
pozornost starým franckým institucím . Když v  roce 1551 vypukla krize 

665)  Pojem, který zavedl Herbert Butterfield; naráží na politickou stranu whigů v anglickém 

politickém životě (Schiffman 1987, 511) .

666)  Jacques Auguste de Thou (1553–1617), státník, historik a humanista kalvinistického za-

měření; po krátké církevní dráze a pobytu v  Itálii a v  jižní Francii (Guyenne) působil 

v pařížském parlamentu, později se připojil k Jindřichu IV . a hrál důležitou politickou 

úlohu v době regentství .

667)  Antoine Loysel (1536–1617), právník a humanista; žák Jacquese Cujase; působil jako ad-

vokát a generální prokurátor v Paříži .

668)  Louis le Caron (1534–1613), právník a literát; pocházel z potomků řecké rodiny, která se 

usadila na Západě po koncilu ve Ferraře; studoval práva v Bourges; autor básnického díla 

Zamilovaná jasnost (La Clarté amoureuse) . 

669)  René Choppin (1537–1606), právník a historik, který polemizoval s Françoisem Hotmanem .

670)  Existovali dva bratři stejného jména Jean du Tillet, z nichž starší zdědil otcův titul Sieur 

de la Bussière a úřad soudního úředníka (greffier civil) pařížského parlamentu; později 

zasedal v královské radě; mladší působil jako biskup v Brieux (1553–1564) a Meaux (1564–

1570), účastnil se tridentského koncilu a věnoval se odborné práci; oba bratři zemřeli 

v roce 1570 (Kelley 1966, 339–340) .

671)  Jacques Cujas (1520/22–1590), právník a představitel humanismu; narodil se v Toulouse, 

kde zahájil studia práv; přednášel v Cahors, Bourges, Valence a Turíně; odborník na řím-

ské právo .
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ve vztazích mezi Jindřichem II . a papežem Juliem II ., naléhal Jean du Tillet 
společně s jinými poradci na francouzského krále, aby neváhal následovat 
příkladu Jindřicha VIII . (Kelley 1966, 341) . Tillet zdůraznil germánský 
původ Franků (cit . Barzun 1932, 91): 

Ti, kteří napsali, že Francouzi byli původně pravými Germány, si 
jich cení více než ti, kteří se domnívají, že pocházejí z Trojanů, neboť 
čest pochází výlučně z ctnosti. Žádný národ nepodlehl méně rozkla-
du mravů a nedokázal déle a odhodlaněji hájit se zbraní svoji svo-
bodu než Germáni, kteří i dnes by se nacházeli v nejlepším stavu, 
pokud by byli sjednoceni.

2.16.1. „Svobodný Gal“ Jean Bodin

S Jeanem Bodinem přišla na scénu francouzských politických věd osob-
nost, kterou ekonom Henri Joseph Léon Baudrillart (1821–1892) označil 
za Montesquieua šestnáctého století (Barzun 1932, 74–75) .672 Jak napsal his-
torik Jacques Barzun, jedna revoluce přináší druhou, protestantská revo-
luce vyústila do  revoluce monarchů, jejímž cílem bylo prostřednictvím 
dualismu panovníka a národa přinést v časech destruktivních nábožen-
ských vášní stabilitu a mír (Barzun 2000, 239) .673Byl to zrod novověkého 
absolutismu, za jehož vizionáře můžeme bezpochyby pokládat Niccolò Ma-
chiavelliho (1986, 198): 

Není totiž šťastné, svorné a prosperující země, kde by slovo republi-
ky nebo panovníka nebylo zákonem. Stačí se podívat na  Francii. 
A že se Itálie dostala až tak daleko, že na ni neplatí autorita orgánů 
republiky ani panovníkova, za to vděčí právě a výhradně církvi. Ta 
si tu založila své sídlo a vykonává světskou moc, avšak nemá na jed-
né straně dostatek sil ani vážnosti, aby si podřídila celou zemi, 
a na druhé straně zas není tak slabá, aby se o svou světskou moc 
musela třást a volat si cizí mocnost na pomoc proti státům, jejichž 
moc v Itálii příliš zesílila. 

Ve  Francii tento proces bezpochyby souvisel s  konsolidací země po  stoleté 
válce za vlády Karla VII . a Ludvíka XI . Bylo třeba koncentrovat finanční zdro-

672)  Srovnání Jeana Bodina s Thomasem Hobbesem, viz Dunning 1896 . 

673)  Bodinovo pojetí suverenity viz Shepard 1930; Jean Bodin a náboženská tolerance viz 

Hornik 1961; ohlas Bodinových spisů v zahraničí, viz Popkin 1988 .
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je na financování zahraniční expanzionistické politiky Karla VIII . a Ludvíka 
XII ., zabezpečit velkolepý renesanční lesk dvora Františka I . a do menší míry 
Jindřicha II . a v době panování Jindřicha IV . vyléčit traumata a odstranit ni-
čivé následky náboženské občanské války . Kodex Jindřicha III . z roku 1587, 
sbírka zahrnující „francouzské ordonance sumárně shrnuté dle formy a mo-
delu římského práva“, předznamenala centralizační úsilí Jindřicha IV ., Ri-
chelieua a Colberta (Duby 2003, 304) .

Intelektuální vývoj Jeana Bodina odrážel protiklady a  rozpory 
francouzského politického života v druhé polovině šestnáctého století, kdy 
se na jedné straně setkáváme s náboženským partikularismem a etnickým 
nacionalismem, na  druhé straně Michel L’Hôpital hlásal univerzálnost 
přirozeného práva .674

Jean Bodin se narodil v roce 1529 jako syn měšťana v Angers . Pod-
le jedné pověsti pocházela jeho matka z  rodiny židovských uprchlíků ze 
Španělska .675 Mladý Bodin studoval na Collège de France v Paříži a poté práva 
na univerzitě v Toulouse, kde začal později působit . Zde také v  roce 1559 
pronesl veřejnou přednášku676 a  vydal své první spisy (například 
O  vyhláškách - De decretis) . O  dva roky později zahájil dráhu advokáta 
v Paříži . V roce 1566 Jean Bodin publikoval práci Cesta ke snadnějšímu poz-
nání historie (Methodus ad facilem historiarum cognitionem), na  kterou 
o deset let později navázal proslulou knihou Šest knih o republice (Les Six li-
vres de la République), v níž se zabýval vlivem klimatických a astrologických 
faktorů na variabilitu lidských institucí . Šlo o dílo spojující antický envi-
ronmentalismus s Montesquieuovými tezemi; Bodinovy astrologické gene-
ralizace o  nezměnitelné kolektivní povaze národů anticipovaly novověký 
rasový esencialismus; postrádáme nicméně například úvahy o degeneraci 
či negativním vlivu míšení různých populací, které se objevily již v textech 
některých antických autorů . 

Jean Bodin byl skeptický vůči univerzalismu římského práva 
a odmítal trojský původ Franků, o nichž se domníval, že jde o potomky 
galských kolonistů, kteří se kdysi vystěhovali na východ od Rýna . Franci 
pro něho byli totožní s Germani . Ve svém renesančním patriotismu srov-
nával Karla Velikého s Alexandrem Velikým a Svatého Ludvíka s Markem 
Aureliem (Barzun 1932, 73) . Značný ohlas vzbudilo Bodinovo pojednání 

674)  Tak jako v Paříži svítí stejné slunce, které svým světlem a teplem zavlažuje Řím a Konstan-

tinopol, stejně tak se božská spravedlnost a přirozený zákon neliší mezi americkými divo-

chy nebo evropskými křesťany (cit . Baudrillart 1853, 49) .

675)  Ve prospěch této hypotézy se uvádějí například časté kontakty Jeana Bodina s rabínským 

prostředím a jeho znalost hebrejštiny a židovské literatury (Baudrillart 1853, 112–113) .

676) Oratio de instituenda in republica juventute .
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o čarodějnictví (De la demonomanie des sorciers) z roku 1580, ve kterém 
požadoval systematický a nemilosrdný boj s čarodějnicemi, a to i za cenu 
brutálního mučení .677

V roce 1576 se v Blois shromáždily generální stavy, aby se pokusily 
obnovit náboženský mír v zemi, stabilizovat finanční situaci a nalézt op-
timální způsob koexistence s  panovníkem; součástí agendy bylo rovněž 
prozkoumání historických zvyků, které v minulosti omezovaly moc dědičné 
monarchie . Jean Bodin přijel do Blois jako představitel a jeden z hlavních 
mluvčích třetího stavu a  záhy si vydobyl všeobecnou vážnost . Bodin 
například požadoval, aby Francii reprezentovalo čtyři sta poslanců, a prote-
stoval proti jejich snížení na sbor šestatřiceti (po dvanácti za každý stav), jak 
to navrhovala šlechta a duchovenstvo . Mézeray později uznale poznamenal, 
že Jean Bodin v Blois vystoupil jako „svobodný starý Gal“ (Barzun 1932, 73–
74) . Bodin však svým odporem vůči politice aristokracie a kněží v  zásadě 
bránil přeměně generálních stavů v reprezentativní těleso s legislativní pra-
vomocí . Svrchovanost byla podle Bodina nedělitelná a spjatá s královskou 
autoritou . Francie „starého režimu“ (ancien régime) nevykročila cestou par-
lamentarismu a konstituční monarchie, ale stala se absolutistickou monar-
chií opírající se o místní parlamenty – soudní dvory ovládané dědičnou olig-
archickou byrokracií . Jean Bodin, který se pravděpodobně obával moci 
aristokracie, odmítl konsensus se dvěma zbývajícími stavy a tím otevřel ce-
stu královskému absolutismu . Jindřich III . přijal Bodinův přístup 
s potěšením (Ulph 1947, 289–296) .

V sedmdesátých letech šestnáctého století Bodin podporoval krá-
le a  sblížil se především s  bratrem Jindřicha III ., vévodou z  Alençonu . 
Po jeho smrti v roce 1584 se Jean Bodin přiklonil na stranu Jindřicha Na-
varského . K překvapení řady současníků a historiků se roku 1589 připojil 
ke katolické Lize ostře se stavějící proti hugenotům a nárokům Jindřicha 
Navarského a  odmítající i  relativně smířlivou politiku Jindřicha III . 
Někteří autoři naznačili, že jeho důvody mohly být čistě oportunistické; 
v době vzpoury Ligy proti Jindřichu III . počátkem roku 1589 působil jako 
královský prokurátor (procureur du roy) v Laonu, to znamená ve městě, 
které bylo výrazně katolické, a  podporovalo proto Ligu . Jean Bodin se 
v tomto období ve stále výraznější míře stylizoval do úlohy krajně morali-
zujícího vizionáře a  starozákonního proroka odsuzujícího „nehodného“ 
panovníka, kterého přirovnával ke  Caligulovi (Rose 1978a, 783–787) . 
Probíhající válku považoval nejen za boží trest, ale rovněž za způsob, jehož 

677)  Historici Heinsohn Gunnar a Otto Steiger (1999) se pokoušeli objasnit Bodinovo stanovis-

ko v kontextu demografické stagnace Francie, klimatických výkyvů „malé doby ledové“, 

dovozu amerického stříbra a počínajícího merkantilismu .
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prostřednictvím Bůh přímo zasahuje do  lidských záležitostí .678 Někteří 
autoři v této souvislosti dokonce hovoří o Bodinově konverzi k judaismu 
(Horowitz 1982) . Důraz na záměry Prozřetelnosti dovedl Bodina až k milé-
naristickým úvahám o blížícím se konci světa . Vyjádřil rovněž přesvědčení, 
že blaho lidu je nejvyšším zákonem (salus populi suprema lex est) a  že 
vražda tyrana stavějícího se proti lidu je omluvitelný čin .

Bodinova radikální rétorika se zdála být ospravedlněna začátkem 
srpna 1589, kdy byl Jindřich III . zavražděn; Bodin neskrýval své uspokojení .679 
Nicméně i on byl vystaven persekuci, když byl 20 . ledna 1590 z podnětu jezuity 
Antoina le Toulousaina zatčen a jeho spisy veřejně spáleny . Po smrti kardinála 
Karla Bourbonského, dalšího možného kandidáta na francouzský trůn (jakožto 
Karla X .), v  květnu 1590, dospěl Jean Bodin – obdobně jako řada dalších 
katolíků – k názoru, že vnitropolitickou krizi lze vyřešit korunovací Jindřicha 
Navarského za předpokladu, že konvertuje ke katolicismu .680 Tuto podmínku 
Jindřich Navarský splnil, v únoru 1594 se stal francouzským králem a do Paříže 
vstoupil v březnu 1594 . Následujícího měsíce Jean Bodin opustil Laon a připojil 
se k novému panovníkovi, který Laon oblehl . Město po obléhání v srpnu 1594 
kapitulovalo (Rose 1978a, 793–802) . Náboženské války skončily . 

V  průběhu krize francouzského státu ve  druhé polovině 
šestnáctého století se objevila řada vizí, koncepcí a  tezí, jejichž smyslem 
bylo předložit  řešení stávajícího nežádoucího stavu . V  této souvislosti se 
objevily metafory přirovnávající společnost k lidskému tělu a reformního 
politika k lékaři .681 Rovněž pro Jeana Bodina bylo příznačné spojování po-
litického vývoje lidské společnosti s přírodním řádem (Soll 2002, 1264) . 
Tato naturalizace lidských dějin měla však své meze . Nepřekračovala envi-
ronmentalistický horizont vytyčený antickými autory (Hippokratem, 
Galénem, Polybiem, Strabónem a  Titem Liviem) a  nedospěla tak k  raso-
vému esencialismu, který byl charakteristickým znakem velkých roman-
tických historických imaginací devatenáctého století . Montaignův žák 

678)  Jean Bodin uvedl, že Jindřich III . je třicátým šestým panovníkem od zvolení Faramonda, 

což je pro panovníka osudové číslo (Rose 1978a, 788) .

679)  Bůh budiž pochválen za to, že nás zbavil moci zlého a nebezpečného tyrana. ... Můžeme 

právem blahořečit Bohu, děkovat mu a obdivovat jeho soudy (cit . Rose 1978a, 790) .

680)  Bodinovo pojetí následnictví na francouzském trůně, viz Rose 1978b . 

681)  Již v roce 1399 uveřejnil florentský kancléř Coluccio Salutati (1331–1406) pojednání De 

nobilitate legum et medicinae, ve kterém s odvoláním na Aristotela (Etika Nikomachova) 

a Cicerona (De officiis) aplikoval lékařské přístupy na sociální politiku (Soll 2002, 1262) . 

Tento přístup by nebyl myslitelný bez pokroku v lékařské vědě a obnovení tradice pitev 

lidského těla, o které se zasloužili například Mondino dei Liuzzi (1270–1326) a Andreus 

Vesalius (1514–1564) . 
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Pierre Charron, hlásící se k odkazu Senecy a Tacita a inspirovaný dílem 
Justa Lipsia, varoval v Pojednání o moudrosti (Traité de la Sagesse, 1601) 
před kolektivními vášněmi vycházejícími z lidského těla, které podlamují 
společenský a politický řád . 

Tělo bylo podezřelé a nebezpečné nikoliv jako nositel hříchu, ale 
jako zdroj destruktivních emocí, platónského thymu (vznětlivosti 
a žárlivosti) . Byl to odlišný intelektuální svět oproti Západu devatenáctého 
a počátku dvacátého století, jehož „přirozenou“ sociální hierarchii mnozí 
příslušníci doporučovali obnovit na  základě přírodních zákonů odha-
lených darwinismem a tím revitalizovat společnost . Jak ukázal Peter Bur-
ke, v šestnáctém století došlo ke konvergenci studia Hippokrata a Tacita,682 
jejímž výsledkem byla syntéza lékařské teorie a sociální politiky (Soll 2002, 
1270) . Osobní lékař a rádce Jindřicha IV . Rodolphe Le Maistre, autor didak-
tického spisu Princova výchova: Souhrn moudrosti starých autorů 
(L’Institution du Prince: Ensemble La Sagesse des Anciens, 1613), Abraham-
Nicolas de La Framboisière683 nebo Jean Héroard, lékař Karla IX ., Jindřicha 
III . a Ludvíka XIII . byli typickými představiteli tohoto pozdně renesančního 
intelektuálního přístupu .

2.16.2. François Hotman a hugenotský germanismus

Skutečným tvůrcem raně novověkého francouzského germanismu, který 
propojil Tacita s  dobovými politickými aspiracemi, byl François Hotman . 
Narodil se 23 . srpna 1524 v zámožné rodině pocházející z Vratislavi ve Slez-
sku (Harsin 1926, 608) . Jeho otec Pierre Othman (Hotman) byl radou paříž-
ského parlamentu . Ve čtrnácti letech François Hotman odešel studovat práva 
na  tehdy proslulou univerzitu v  Orléansu .684 Získal doktorát a  po  návratu 
do Paříže působil krátce u soudu; ve dvaadvaceti letech začal přednášet řím-
ské právo na Pařížské univerzitě . Jedním z jeho posluchačů byl již zmíněný 

682)  Na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století se ve Francii projevil zvýšený zájem o Ta-

citovo dílo, které překládali často vzdělanci spjatí se dvorem (Soll 2002, 1271) . 

683)  Abraham-Nicolas de La Framboisière (1560–1636), lékař, královský rádce, profesor a dě-

kan Lékařské fakulty v Remeši .

684)  Zde přednášel slavný Pierre de l’Estoile, kterého Théodore de Bèze nazval nejpronikavějším 

ze všech právníků Francie (le plus aigu juriconsulte de tous les docteurs de France, cit . 

Dareste 1850, 1) .
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Etienne Pasquier .685 Právě v této době se ve Francii přes odpor krále a parla-
mentu začalo šířit Kalvínovo učení zejména mezi obyvateli měst a mezi vzdě-
lanci . Hotman se stal jeho horlivým stoupencem . 

Nebylo to bezbolestné . Rozešel se s rodinou a otec Pierre, přesvědčený 
katolík, jej vydědil . François Hotman se uchýlil do  Lyonu, kde se živil 
především jako překladatel a publicista, a poté odešel ke Kalvínovi do Ženevy . 
Na doporučení místních kalvinistů, z nichž jeden se stal jeho tchánem, zís-
kal místo na protestantské akademii v Lausanne . Jeho přednášky o Cicero-
novi, Platónovi, Aristotelovi a  Plutarchovi měly velký ohlas a  Hotman se 
sblížil se samotným Kalvínem . Záhy se k němu připojil Théodore de Bèze, 
který zde vyučoval řečtinu . V  roce 1555 François Hotman přesídlil 
do Štrasburku . Na zdejší akademii působil François Baudouin . Tento advokát, 
který musel opustit v roce 1545 kvůli kalvinismu svoji praxi v Arrasu a jenž 
se po srážce s Kalvínem navrátil roku 1563 ke katolicismu, se stal Hotmano-
vým nesmiřitelným protivníkem (Dareste 1850, 2–3; Harsin 1926, 608) . 

Ze Štrasburku se Hotmanův věhlas rozšířil po  celém Německu 
i mimo něj . Albert Braniborský jej lákal do Královce a nabízel mu čestnou 
pozici poradce . Lanckrabě hessenský zval Hotmana do  Marburku; saský 
vévoda do Lipska a Vitenberku, královna Alžběta na univerzitu v Oxfordu . 
Všechny tyto nabídky Hotman odmítal . Chtěl zůstat poblíž Francie, čekat 
na  lepší časy a  ukončení pronásledování . V  roce 1556 doprovázel Kalvína 
na synod do Frankfurtu (Dareste 1850, 4–6) .

Jindřich II ., syn a nástupce Františka I . na francouzském trůnu 
v letech 1547 až 1559, uzavřel v roce 1551 spojenectví s princem Mořicem 
Saským, namířené proti císaři Karlu V . Francouzské vojsko vpadlo v násle-
dujícím roce do  Lotrinska, kde dobylo Mety, Toul a  Verdun . Neúspěšně 
skončila francouzská invaze do Toskánska; maršála Blaise de Monluc pora-
zilo říšské vojsko 22 . srpna 1553 v bitvě u Marciana a přinutilo jej v Sieně 
ke  kapitulaci . Karel V . se pokusil o  protiofenzívu v  Pikardii, utrpěl však 
porážku 12 . srpna 1554 ve střetu u Renty; po uzavření příměří ve Vaucelles 
v  říjnu 1556 rezignoval . V  úřadě císaře jej vystřídal bratr Ferdinand; 
ve Španělsku se ujal trůnu syn Filip II . Francouzi, kterým anglická královna 
Marie, manželka Filipa II ., vyhlásila válku, okupovali severozápadní Itálii 
v okolí Turína . Již v létě 1557 vyslal Filip II . do severní Francie padesátitisí-

685)  Etienne Pasquier později napsal v dopise Antoine Loyselovi (cit . Dareste 1850, 1–2): Jedna 

z největších událostí mého mládí se přihodila v roce 1546 v předvečer dne Narození Panny 

Marie, kdy Hotman a Balduin zahájili své první přednášky o právu v Paříži. Zatímco Hot-

man začínal v sedm hodin ráno četbou spisu De novationibus, Balduin předčítal ve dvě 

hodiny odpoledne před množstvím posluchačů pojednání De publicis judiciis. Toho dne 

jsem pod vedením těchto dvou učenců započal studium práv.
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cové vojsko (včetně anglických oddílů) vedené Emmanuelem Philibertem 
Savojským, které v  srpnu 1557 u  St . Quentinu porazilo nepočetnou fran-
couzskou armádu v čele s admirálem Gaspardem de Coligny . Ačkoliv byla 
severní Francie včetně Paříže prakticky nechráněná, Filip II . slibné 
příležitosti nevyužil a přikázal vévodu Savojskému, aby ustoupil zpět do Ni-
zozemí . Jindřich II . tak získal oddechový čas, stáhl francouzské síly z Itálie 
a  zahájil protiútok . Vévoda François de Guise dobyl začátkem ledna 1558 
Calais a podnikal výpady do Champagne . Francouzský maršál Paul de Ther-
mes pronikl dokonce až do španělských Flander a 30 . června 1558 obsadil 
Dunkerque . V bitvě u Gravellines, svedené 11 . července 1558, však utrpěli 
Francouzi těžkou porážku . Vévoda de Guise zabránil svou duchapřítomností 
katastrofě a  3 . dubna 1559 byl uzavřen mír v  Cateau-Cambrésis, který 
ukončil mnohaletou ozbrojenou rivalitu mezi královským rodem z Valois 
a Habsburky (Dupuy a Dupuy 1996, 499–500) .

V době vlády Františka I . a Jindřicha II . byli hugenoti stále málo 
početní na to, aby se stali skutečně vlivnou vnitropolitickou silou . Rychle 
jich však přibývalo . V květnu 1559 se v Paříži konal synod všech reformo-
vaných církví, který se shodl na čtyřiceti článcích věrouky (Dareste 1850, 
39) . Smrt francouzského krále Jindřicha II . v červenci 1559 a nástup pat-
náctiletého Františka II, za nímž stála mocná katolická klika Guisů, vévo-
da František de Guise a jeho bratr kardinál Lotrinský, vyhrotila střet mezi 
katolíky a hugenoty (Baird 1896, 613) . Čtyři sta francouzských protestants-
kých rodin nalezlo útočiště ve Štrasburku (Dareste 1850, 6) . V březnu 1560 
se početná skupina protestantských aristokratů podporována princem 
Condém686 pokusila v  Amboise zmocnit krále a  vymanit jej tak z  vlivu 
Guisů . Jejich konspirace byla prozrazena a půl druhého tisíce osob bylo – 
často velmi brutálně – popraveno: Tak se rodila dědičná a divoká nenávist 
(Maurois 1994, 131; Baird 1896, 613) . Devítiletý Agrippa d’Aubigné, který 
byl svědkem exekuce, přísahal, že ji pomstí (Duby 2003, 295) . Guisové, 
snažící se hugenoty diskreditovat, rozhlašovali, že Kalvínovi stoupenci 
chtějí odstranit veškerou královskou autoritu, povraždit nejvyšší aristo-
kracii a  Francii rozdělit podle vzoru Švýcarska na  autonomní kantony 
a republiky (Dareste 1850, 42) . Hugenoti zase podezírali Guisy, že hodlají 
přeměnit Francii v  orientální despocii .687 François Hotman, který byl 
do  přípravy spiknutí v  Amboise zasvěcen, reagoval pamfletem Epištola 
určená tygru Francie (Epistre adressée au tygre de la France), mimořádně 

686)  Ludvík I . de Bourbon-Condé (1530–1569), vůdce protestantských sil během prvních tří 

náboženských válek . 

687) Ponížit Francii na životní úděl Turka (cit . Dareste 1850, 42) .
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útočným textem zaměřeným proti kardinálu Lotrinskému .688 Francouzs-
ký romantický spisovatel Charles Nodier poznamenal, že Hotman, Cicero 
šestnáctého století, byl jediným, kdo v  oné době dokázal vytvořit takto 
účinný hanopis (Dareste 1850, 45) .

Náhlé úmrtí Františka II . 5 . prosince 1560 otřáslo postavením 
Guisů . Protestanté nabývali na síle . Novému panovníkovi Karlu IX ., mladšímu 
bratru Františka II ., bylo deset let . Regentství se ujala královna matka 
Kateřina Medicejská (Maurois 1994, 131): 

Protože věděla, že autoritu nemá, usmívala se na oba znepřátelené 
tábory. Neuspěla, a proto je pokládána za pokryteckou; kdyby byla 
zvítězila, měla by v dějinách proslulost Jindřicha IV. 

V prosinci 1560 se v Orleánsu sešly generální stavy (poprvé od roku 1484) . 
Ukázalo se, že většina jeho účastníků si sice přeje reformy, ale zachovává věr-
nost katolicismu . Nový kancléř Michel de l’Hopital pronesl slavnou smířli-
vou řeč (cit . Duby 2003, 295): 

Napříště se musíme vyzbrojit ctnostmi a dobrými mravy a pak na ně 
(protestanty) zaútočit zbraněmi lásky, modliteb, přemlouvání, 
Božího slova, jež jsou vhodné pro vedení takového boje… Nůž málo 
zmůže proti duchu… Zrušme ďábelská slova luteráni, hugenoti, 
papeženci; držme se jména křesťané. 

V  září 1651 bylo v  Poissy zahájeno kolokvium, během něhož se dvanáct 
protestantských pastorů (byl mezi nimi Théodore de Bèze) snažilo své uče-
ní vyložit před shromážděním francouzského kněžstva (Duby 2003, 295) . 
François Hotman mezitím jednal jménem Antoina Bourbonského, krále 
navarského, a Karla IX . s německými vládci, pobýval v Hesensku a Sasku 
(Dareste 1850, 7) . V obavě z nadcházející občanské války se hugenoti snaži-
li zajistit podporu říšských knížat, především velkovévody saského a lanc-
kraběte hessenského . 

1 . března 1562 došlo k incidentu ve Vassy, kde ozbrojenci vévody 
Františka de Guise pobili sedmdesát čtyři hugenoty a sto dalších zranili . 
Byl to počátek mnohaletého náboženského konfliktu, který rozvrátil 
zemi . Hotman se v  Orléansu, který hugenoti obsadili, připojil k  prote-
stantským oddílům prince de Condé . Jeho diplomatickým úkolem bylo 

688)  Pamflet začínal následujícími větami (cit . Dareste 1850, 43): Zuřivý tygře, jedovatá zmije, 

hrobko ohavnosti, žalostný tvore! Jak dlouho budeš zneužívat mládí našeho krále? Kdy 

skončí tvoje nepřiměřené ambice, podvody a krádeže? 
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zajistit německou pomoc a  právě z  Orléansu napsal v  tomto smyslu 17 . 
května 1562 dopis lanckraběti hesenskému . Hotman posléze navštívil 
říšský sněm ve Frankfurtu, kde promluvil v přítomnosti císaře Ferdinan-
da (Dareste 1850, 7–8) . Španělský král Filip II . podporoval katolickou stra-
nu, anglická královna Alžběta I . zase hugenoty . Anglické vojsko pod ve-
dením Johna Dudleyho z Warwicku dobylo Le Havre . Katolíci se 26 . října 
1562 zmocnili Rouenu, důležitého střediska protestantů; tehdy zahynul 
Antoine Bourbonský (Dupuy a Dupuy 1996, 501) . Katolická a protestants-
ká strana svedly 19 . prosince 1562 nerozhodnou bitvu u Dreux . Během 
obléhání Orléansu byl František de Guise 18 . února 1563 zavražděn huge-
notským šlechticem Poltrotem de Méré (kterého poté nechali rozčtvrtit 
na  náměstí de Grève) . Protivníci uzavřeli 19 . března 1563 z  podnětu 
Kateřiny Medicejské v  Amboise příměří . Katolíci a  protestanti se pak 
společně vypravili k  Le Havru, kde donutili místní anglickou posádku 
ke kapitulaci .

Condé se vrátil ke královskému dvoru sídlícímu ve Fontainebleau . 
Zde se François Hotman seznámil s  kancléřem a  významným právní-
kem Michelem de L’Hopital a Jeanem de Montluc, biskupem ve Valence, 
který Hotmanovi nabídl profesorské místo na  nově zřízené univerzitě 
v jeho sídelním městě . François Hotman působil ve Valence v letech 1563 
až 1566 a s pomocí rektora Enimonda Bonnefoie (Bonefidius) se významně 
zasloužil o  prestiž zdejšího vysokého učení . Jean de Montluc dokonce 
dosáhl toho, že byla zrušena konkurenční univerzita v Grenoblu . Michel 
de L’Hopital jmenoval Hotmana královským historiografem (Harsin 1926, 
609; Dareste 1850, 9) .

V září 1567 se opět rozhořely plameny občanské války . Hugenoti se 
zmocnili Orléansu; jejich pokus zajmout v Meaux královskou rodinu však 
nevyšel . Katolický konstábl Montmorency padl 10 . listopadu 1567 u  Saint 
Denis, kde se marně pokoušel zlomit odpor hugenotů . Mírová dohoda, 
uzavřená z  iniciativy Kateřiny Medicejské 23 . března 1568 v Longjumeau, 
byla vstřícná vůči požadavkům protestantů, nevydržela však dlouho . V srp-
nu téhož roku se opět bojovalo v údolí Loiry . Katolickému maršálovi Gaspar-
du de Tavannes se podařilo 13 . března 1569 rozdrtit v bitvě u Jarnaku huge-
notské oddíly . Condé byl zajat a  zavražděn . Následovalo velké vítězství 
katolických sil 3 . října 1569 u Moncontour . Přesto Coligny ohrožoval v jarních 
měsících 1570 Paříž . Mírová smlouva uzavřená 8 . srpna 1570 v  Saint-Ger-
main přiznala hugenotům širokou náboženskou svobodu a politickou auto-
nomii (Dupuy a Dupuy 1996, 502) .

Po  uzavření míru v  Saint-Germain se Hotman usadil v  Bourges, 
kde vyučoval římské a zvykové právo . Poté přišla katastrofa, v podvečer svát-
ku svatého Bartoloměje 24 . srpna 1572 byly v  Paříži povražděny tisíce 
protestantů . Když se François Hotman dozvěděl o  atentátu na  Colignyho, 
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který předznamenal masakr Bartolomějské noci, skrýval se před rozvášněnou 
lůzou v okolí města a poté uprchl do Ženevy . Do Francie se již nikdy nevrátil . 
V  Ženevě, kde se shromáždila početná skupina exulantů, včetně bývalého 
rektora Bonnefoie, Denise Godefroye a Estienna, Hotman přednášel římské 
právo na  místní akademii . Nepřijal profesuru na  univerzitě v  Marburku 
a raději snášel ženevskou hmotnou bídu poblíž francouzských hranic (Dare-
ste 1850, 12–13) . 

Vstoupit na  půdu Francie se však Hotman obával . Když v  roce 
1576 po vydání ediktu z Beaulieu dostal nabídku funkce poradce prote-
stantského soudního dvora v Montpellier, Hotman odmítl .689 Ženeva neby-
la před výpady vévody savojského dostatečně zabezpečená, a François Hot-
man – doprovázen manželkou a  dětmi – hledal proto nové útočiště . 
Ve Štrasburku, který připadal v úvahu, byli kalvinisté persekvováni vlád-
noucími luterány . Na druhé straně princ oranžský a nizozemské stavy lá-
kali Hotmana na  Leidenskou univerzitu, aby zde vyučoval právo .690 Hot-
man dal přednost Basileji, kde žil v letech 1578 až 1584 . Veřejnou činnost 
nezanedbával; v roce 1580 jej navarský král jmenoval členem státní rady 
a pověřil tajným posláním ve švýcarských kantonech . Ve francouzské kato-
lické armádě tehdy sloužilo dvanáct tisíc Švýcarů a v hugenotském vojsku 
přes dvacet tisíc (Dareste 1850, 15–16) . 

Koncem roku 1582 zemřela Hotmanova manželka na mor; jeden 
z  jeho synů zahynul v navarských oddílech v Guyenne . François Hotman, 
trpící chudobou, nemocí a  osaměním, usiloval o  profesuru v  Heidelbergu 
a v dalších německých městech, ale tentokrát již říšská knížata, přiklánějící 
se k  luteránství, o  starého kalvinistu nestála . Hotman se mezitím vrátil 
do Ženevy, kterou zachvátila ničivá epidemie a již ohrožoval vévoda savojský . 
Zoufalství plynoucí z bídy přivedlo Hotmana koncem osmdesátých let k hle-
dání kamene mudrců . Saský vévoda poslal Hotmanovi menší částku, která 
mu umožnila opustit spolu s dcerou na podzim roku 1589 Ženevu a vydat se 
do Basileje, kde po těžké nemoci 12 . února 1590 zemřel v chudobě (Dareste 
1850, 16; Harsin 1926, 609) .

Ve Francii se během Hotmanova exilu prolnul nový historizující 
přístup v  právních vědách, který razil Étienne Pasquier, Guillaume Budé 

689)  Hessenskému lanckraběti, který mu svěřil výchovu svých dětí, François Hotman 1 . srp-

na 1576 napsal (cit . Dareste 1850, 14): Quum, sedatis, ut sperare mihi videor, saevissimis 

Galliae tempestatibus, honorificentissimis bonorum virorum decretis a patria mea revo-

cer, et ad eas dignitates evocer quibus sustinendis ingenue me imparem agnosco, non 

prius mihi de discessu cogitandum putavi quam.

690)  Françoise Hotmana v tomto duchu oslovil především Justus Lipsius (Dareste 1850, 15; 

Harsin 1926, 609) .
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nebo Andrea Alciato, se snahou udržet jednotu země, kterou narušil 
náboženský antagonismus . Chceme jednu víru, jeden zákon a jednoho krále, 
prohlásil Jean Quintin před Generálními stavy v Orléansu (cit . Dareste 1850, 
20) . Kancléř Michel de L’Hopital usiloval o právní reformu založenou na sjed-
noceném zákonodárství, a vysloužil si proto od Françoise Hotmana přízvisko 
„francouzský Solon“ (Dareste 1850, 20–21) . Hotman spojil L’Hopitalovy aspi-
race (navazující na úsilí Karla VII . a Ludvíka XI .) s kritikou římského práva, 
které podle jeho mínění společně s právem kanonickým ve Francii zadusilo 
výuku práva zvykového (Dareste 1850, 22) . Justiniánova byrokracie 
a  středověká amnézie překroutila a  deformovala původní živou římskou 
právní tradici, která přestala být inspirativní . Proto je třeba, aby budoucí 
právníci studovali do věku dvaceti až dvaadvaceti let klasickou literaturu, 
humanitní vědy a zejména morální filosofii a teprve poté se věnovali jedno 
až dvouletým právním studiím, zakončeným důkladnou praktickou 
průpravou (Dareste 1850, 23–24) .

Revolta vůči římskému právu nedosáhla svých zamýšlených cílů, 
nicméně obrátila pozornost řady právníků a vzdělanců, jako byli Eguinari-
us Baro nebo François Connan, ke germánskému substrátu, z něhož údajně 
zvykové či feudální právo (lombardské Velké lenní knihy – Libri feudorum) 
vzešlo (Dareste 1850, 27) . Francouzská intelektuální elita se tak na počátku 
novověku poprvé výrazněji osvobodila od  Středomoří a  přihlásila se 
k  dědictví „barbarského“ Severu . Germanismus či nordismus se však 
ve Francii nikdy zcela neprosadil, a  to navzdory úsilí řady pozdějších ro-
mantických autorů . Francie Ludvíka XIV . a později Bonapartova se cítila na-
tolik vojensky silnou a kulturně vlivnou, že se pokusila o svéráznou „třetí 
cestu“ – civilizaci ani latinskou ani germánskou, ale francouzskou . Byl to 
jediný vážný pokus v dějinách Západu o překonání fatálního civilizačního 
dualismu Severu a Jihu . Bitva u Waterloo však „francouzský experiment“ 
definitivně ukončila . Během poslední „rasové války“ na půdě Západu byla 
Francie stínem sebe sama . 

Nejznámějším Hotmanovým spisem bylo bezpochyby pojednání 
Franco-Gallia z roku 1573, ve kterém se autor, traumatizován tragickými 
událostmi bartolomějské noci,691 obrátil k  francouzským dějinám, aby 
v nich nalezl lék na překonání občanské války . Byl přesvědčen, že pouze 
návrat k politické moudrosti předků umožní náboženský a občanský kon-

691)  François Hotman napsal kromě toho ještě dvě další pojednání o událostech bartoloměj-

ské noci: O galském šílenství (De furoribus gallicis) - pod pseudonymem Ernestus Vara-

mundus – a Život Gaspara Colliniho, bývalého velkého francouzského admirála (Gasparis 

Colinii Castellonii, magni quondam Franciae Amirallii, vitae) .
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flikt ve Francii ukončit .692 Spis, který je opakovaně označován za „politický 
manifest hugenotů“ (Dareste 1850, 53–54), byl věnován bavorskému vévo-
dovi Fridrichovi, příteli Franco-Galiae . François Hotman předložil pseudo-
historickou syntézu, v níž hlásal kontinuitu mezi Tacitovým svědectvím 
o shromážděních svobodných mužů v pralesích Germánie a generálními 
stavy scházejícími se za vlády dynastie Valois (Barzun 1932, 77) . Podle Au-
gustina Thierryho sloučil Hotman politické zásady luteránů s étosem staré 
tradice aristokratické svobodomyslnosti, s  biblickým demokratismem 
a s republikánskou tradicí Řecka a Říma . Distancoval se od myšlenky abso-
lutní a dědičné monarchie a v duchu protestantského politického manife-
stu Konání státních rad a svobodných shromáždění (Tenue d‘états et conci-
les libres) dával přednost volitelné monarchii, v níž byla moc panovníka 
podřízena národnímu shromáždění – to znamená permanentně zaseda-
jícím generálním stavům . Franco-Gallia, podobně jako radikální spis 
Žaloba proti tyranům (Vindiciae contra tyrannos) od  Huberta Langueta, 
hlásala myšlenku, že skutečná svrchovanost náleží pouze národu . Hotman 
se pokusil ukázat, že ve Francii spočívala vždy moc v rukou velké národní 
rady (un grand conseil national), jejíž členové volili a  odvolávali krále, 
vyhlašovali války a  uzavírali mír, schvalovali zákony, jmenovali vysoké 
hodnostáře a ve státních záležitostech měli vždy poslední slovo . Tento sy-
stém má své počátky v archaických shromážděních germánských kmenů 
popsaných Tacitem či zaznamenaných v  Galii Caesarem (Dareste 1850, 
55) .693 Shromáždění konaná v  dobách Karlovců a  Kapetovců, antické 
shromáždění na Martově poli, římský senát, španělské cortesy nebo brits-
ký parlament náleží do této liberální tradice (Thierry 1840, 20–23; Harsin 
1926, 612–614; Baird 1896, 613) .

Římská okupace, které Galové podlehli až po statečném boji, zname-
nala tyranii, římské posádky, soudy a nesnesitelné daně (Baird 1896, 620; Har-
sin 1926, 612) . Původní keltští obyvatelé Galie pociťovali pro svoji svobodo-
myslnost vůči římské nadvládě nesmiřitelný odpor (Dareste 1850, 56) . 
Uchylovali se ke vzpourám a posléze vytvořili se svými germánskými sousedy 
na druhém břehu Rýna jakousi ligu, jejímž smyslem byl neustávající boj za ob-
novení nezávislosti . Veškeré germánské invaze do římské Galie je třeba chápat 
jako součást tohoto odboje válečníků, u nichž se postupně pojmenování svo-

692)  Před několika měsíci, kdy jsem přemýšlel o dnešních velkých pohromách, jsem listoval 

starými dějepisci naší francké Galie a za pomoci jejich spisů jsem sestavil přehled poli-

tického systému, který existoval více než tisíc let, jenž zázračným způsobem dokazuje mou-

drost našich předků a k  němuž by se měla naše země v  zájmu dosažení míru navrátit 

jakožto ke svému prvotnímu a přirozenému uspořádání (cit . Thierry 1840, 22) .

693)  Commune totius Galliae concilium (všeobecné shromáždění Galie) .



512

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

bodných mužů (hommes libres), Frank (Franck), stalo etnickým názvem .694 
Francisia se stala synonymem pro „asyl“ a francisare znamenalo akt emanci-
pace (Baird 1896, 620) . Po dvou staletích bojů osvobodily Galii od římského jha 
ozbrojené družiny Franků, které se usadily podél řek Meuse a Escaut . Obě spo-
jené populace – Galové a Frankové – poté svobodně zvolily do čela nové galo-
francké monarchie (reges Francogallorum) prvního Merovejce – Childerika, 
který vypudil zbytky Římanů, vyhnal Góty a podmanil si Burgunďany . Vznik-
la tak politická tradice přímé volby krále a účasti dvojího lidu na řízení fran-
couzského státu, kterou nenarušil ani Karel Veliký (Thierry 1840, 24–26) . Král 
může vládnout pouze se souhlasem lidu695 a nesmí se protivit vůli tří stavů 
zastoupených šlechtou, soudci, obchodníky a řemeslníky .696 Stavovský systém, 
který Hotman doporučoval jako optimální politické uspořádání, existoval 
v německých zemích, v Anglii a ve Španělsku, znali jej staří Germáni a Galové; 
François Hotman připomněl, že císař Honorius svolal generální stavy do Are-
late (Dareste 1850, 59) . Teprve v průběhu staletí – mezi vládou Hugo Kapeta 
a Ludvíka XI . – si panovníci postupně přisvojili moc, která původně náležela 
zástupcům lidu (Thierry 1840, 26) . Parlamentů, kdysi svobodných shromáždění 
zástupců národa, se zmocnili legisté, kteří (vyzbrojeni římským právem) je 
proměnili v pouhé soudní dvory (Harsin 1926, 615) . Jak napsal v době regentst-
ví počátkem osmnáctého století v Perských listech Montesquieu (1955, 142):

Parlamenty se podobají zříceninám, po nichž šlapeme nohama, ale 
které připomínají stále představu nějakého chrámu proslulého sta-
robylým náboženstvím národů. Nemísí se téměř již do ničeho nežli 
do vykonávání spravedlnosti a jejich autorita je stále chabá, ledaže 
jim nějaká nepředvídaná shoda událostí dodá pojednou síly 
a života. Tato velká tělesa měla osud věcí lidských: neodolala času, 
který vše ničí, zkáze mravů, která vše oslabila, svrchované autoritě, 
která vše ubila.

694)  Označení Frank začali podle Hotmana údajně jako první kmen Kaninéfantové a teprve 

postupně se rozšířilo na všechny galo-germánské kmeny účastnící se národně osvoboze-

necké války (Thierry 1840, 24) . Hotman explicitně odmítl Turnèbeho názor, že Frankové 

přišli ze Skandinávie, a zavrhl jako bajku legendu o Priamovu synu Frankionovi, údaj-

ném praotci Franků (Dareste 1850, 56; Harsin 1926, 617) . François Hotman o trojské le-

gendě uvedl (cit . Huppert 1965, 235): Pokud jde o ty, kteří nalezli zalíbení v  bajkách 

a  pohádkách a hledají původ Franků v  Tróji a u jakéhosi Priamova syna Frankiona, 

neřeknu více, než že poskytují spíše látku pro tvorbu básníkům než skutečným historikům .

695)  Salus populi suprema lex esto .

696)  François Hotman odmítl (v návaznosti na Clauda de Seyssela) přiřadit církev ke třem 

stavům (Dareste 1850, 58–59) .
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Krizi Francie druhé poloviny šestnáctého století způsobila rezignace na svo-
bodu udržovanou prostřednictvím institucí starých jedenáct set let (Thier-
ry 1840, 27) . François Hotman tak nestavěl Franky proti Galům; nelíčil ději-
ny Francie jako rasový konflikt mezi dvěma antagonistickými etniky, ale 
zdůrazňoval naopak soulad mezi Galy a Franky a revitalizační úlohu, kte-
rou při obnově galské svobody Frankové sehráli . Společným nepřítelem Galů 
a Germánů byla římská tyranie, kdysi se šířící v podobě impéria, nyní du-
chovní moci katolické cítkve (Harsin 1926, 614) . Hotmanův útěk ke germa-
nismu tak byl původně výrazem touhy po svobodě . Na Françoise Hotmana 
navázali Montesquieu, Madame de Staël, Augustin Thierry a François Gui-
zot . Ti všichni hledali zřídlo moderního liberalismu v „germánských prale-
sích“ . Teprve Fustel de Coulanges, který začal v  roce 1875 vydávat Dějiny 
politických institucí staré Francie (Histoire des institutions politiques de 
l’ancienne France), oddělil otázku svobodných institucí od vpádu starově-
kých Germánů (Harsin 1926, 621) .

Bylo by nespravedlivé vidět v Hotmanovi pouhého konstitučního 
utopistu ovlivněného protestantským politickým myšlením . François Hot-
man byl humanistickým učencem v  nejlepším slova smyslu, schopným 
prohlédnout za mlhu spekulací . V dialektu, jímž se mluvilo v Bretagni, roz-
poznal zbytky jazyka starých Galů; francouzštinu považoval za jazyk smíšený 
napůl z latiny, z šestiny ze starého galského jazyka, z šestiny ze starobylého 
germánského dialektu a z šestiny z řečtiny, kterou hovořili massalští kupci 
(Dareste 1850, 55–56) . V rozporu s míněním své doby Hotman zdůrazňoval, že 
sálský zákon (salické právo, Pactus legis Salicae, Lex Salica)697 se primárně 
týkal  soukromého práva a  teprve druhotně královského následnictví;698 
poměrně přesně identifikoval původní domovinu Franků (Thierry 1840, 28) .

Michel Foucault (2005, 114) zdůraznil, že François Hotman převzal 
germanistickou tezi Beata Rhenana a uvedl ji do francouzského prostředí . To 
znamenalo, že 

napříště se stane velkým problémem veřejného práva problém, 
který jeden z Hotmanových následovníků, Étienne Pasquier, nazve 

697)  Zákoník sepsaný v letech 507 až 511 na příkaz merovejského krále Chlodvíka I . Název 

podle kmene sálských Franků . Soubor franckého zvykového práva spojující následnictví 

v mužské linii (primogenituru) s rovnostářským dělením dědictví mezi syny . 

698)  S odvoláním na sálský zákon zamítl pařížský parlament nárok anglického krále Eduar-

da III . na trůn . François Hotman s tímto rozhodnutím souhlasil, zároveň ovšem argu-

mentoval, že pojem de alodis se vztahuje pouze na soukromé vlastnictví a že terra salica 

neznamená francouzské království . Anglické následnictví bylo vyloučeno francouzským 

zvykem obsazovat trůn prostřednictvím mužské linie (Dareste 1850, 57–58) .
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‘ jiným nástupnictvím’, to je, co se stane, když jeden stát nastupuje 
po jiném státu. Co se děje – a jak tomu je s veřejným právem a mocí 
králů – jakmile státy nenásledují po  sobě (v  důsledku) kontinuity, 
kterou nic nepřerušuje, ale rodí se, mají své období moci, potom 
úpadku a nakonec úplně mizí?

Tato teze však podle Foucaulta nebyla skutečným Hotmanovým problémem 
(2005, 114–115): 

To, co chtěl Hotman svým výkladem dějin říci, bylo něco zcela jiné-
ho. Byl to způsob, jak navrhnout právní model vlády, který oponoval 
římskému absolutismu, jejž si francouzská monarchie přála obno-
vit. Dějiny germánského původu invaze představují způsob, jak tvr-
dit: Ne, není to pravda, francouzský král nemá právo vykonávat 
nad svými poddanými impérium římského typu. Hotmanovým pro-
blémem tedy není disjunkce dvou heterogenních prvků v  národě, 
ale vnitřní omezení monarchické moci.

Hotmanova kniha měla značný ohlas, pozitivní i  krajně negativní reakce 
(Harsin 1926, 611) . Mnozí zaznamenali za sporem o politický systém silný 
etnický faktor . Spisovatel Antoine Matharel (1537–1586) na Hotmanovu obra-
nu napsal, že třicet tisíc dobrých Francouzů bylo během dvou dnů povraždě-
no „poitalštěnými“ Francouzi .699 Hotman sám se vyjádřil, že by dal přednost 
germanizaci Francie před její italianizací (Dareste 1850, 73) . Italové se zmoc-
nili francouzských financí, zemi vysávají a vedou k vnitřním a vnějším kon-
fliktům .700 François Hotman tak bezděčně přenesl náboženský střet mezi 

699)  Jakým právem, kdy a kým, stěžuje si Hotman, byl autor francké Galie vypovězen, vyštván 

a deportován? Neslouží mu ke cti, že uprchl ze země, kde bylo třicet tisíc dobrých Francouzů 

povražděno „poitalštěnými“ Francouzi? Není hanbou jeho vlasti, že ztratila podobného 

občana, proslulého právníka, na jehož přednášky se každý den hrnula nejbystřejší mládež 

(cit . Dareste 1850, 73)?

700)  Daně, poplatky, cla či tribut, všeho se zmocnili italští výběrčí. Lyon je přeplněn podobnými 

lidmi, Paříž zaříznuta. Do italských rukou upadly poplatky a renty biskupství a opatství. 

Italové sají krev nebohého francouzského lidu. Kdo vymyslel a provedl masakry a krvepro-

lití? Franko-Italové. Kdo vytvořil daně, které trýzní chudý lid? Franko-Italové. Kdo byl rád-

cem k válce a zapřičinil hanebnost utrpěnou v Dauphiné? Franko-Italové. Kdo ještě nyní 

zabraňuje důmyslnými výmysly dosažení míru ve Francii? Franko-Italové. Tedy budiž! Na-

zývejme tedy naši zemi italskou Galií, neboť Matharel a jemu blízcí dávají přednost tomuto 

jménu před franckou Galií (Dareste 1850, 73–74) .
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hugenoty a katolíky na rovinu etnického (a rasového) zápasu Italů (dědiců 
Říma) a Germánů o Francii (Galii) . 

 Vliv Franco-Gallie přetrval i za vlády Ludvíka XIV ., kdy se situace 
v zemi uklidnila, ovšem za cenu centralizace a potlačení lokálních svobod . 
Hotmanovo dílo v  rozporu s  oficiální doktrínou připomínalo 
volnomyšlenkářům a  svobodomyslným duchům, že vůči absolutismu 
Bourbonů existovala politická alternativa, rezonující s  archaickou tradicí 
francouzské monarchie (Thierry 1840, 29) . Franco-Gallia se těšila oblibě 
v době Frondy, jak o tom vypovídají spisy kanovníka Clauda Jolyho .701 Proti 
Bodinově a  Hotmanově úsilí mobilizovat nejstarší dějiny země v  boji 
za náboženský smír ve Francii se postavil ve spise Contr’un osmnáctiletý (!) 
Etienne de la Boétie, který dával přednost nenásilné rezistenci před „legen-
dami“ a podle historika Jacquese Barzuna předznamenal Rousseaua .702

2.16.3. Francouzské genealogické spekulace v době absolutismu

Skutečnost, že v době nástupu Jindřicha IV . na francouzský trůn byla legen-
da o trojském původu Franků prakticky zdiskreditována, neznamená, že by 
z dějin francouzského myšlení zcela zmizela .703 V sedmnáctém století navíc 
zaznamenala určitou, byť pomíjivou renesanci . Stoupenci germanismu na-
lezli ve Francii odpůrce v neznámém autorovi pojednání z roku 1557 . Tvůrce 
využíval zdroje, které se nezachovaly . Jeho existence potvrdila, že v  rene-
sanční Francii existoval silný intelektuální proud čerpající především z kla-
sických pramenů a antické mytologie vzdorující asertivnímu germanismu 
(Leber 1838, 34) . 

Podle jedné citované legendy se Hérakles, když hnal Géryonova stá-
da přes Galii, zastavil u  místního krále Brettana (odtud název Bretaně) . 
Brettanova dcera Celtina měla s  Héraklem syna Celta, následníka trůnu, 
po kterém se obyvatelé Galie nazývali Keltové (Leber 1838, 37–38; Poujol 1957, 
912) . Zrodila se postava „galského Hérakla“ (Hercule gaulois), silně využívaná 
k  propagandistickým účelům (Vivanti 1967; Hallowell 1962) . Básník Jean 

701)  Sbírka pravdivých a důležitých maxim pro vykonávání královského úřadu (Recueil de ma-

ximes véritables et importantes pour l’ institution du roy, 1652) a Pojednání o obnovení 

vysoké nobility (Traité de restitutions des grands, 1665; Harsin 1926, 619) .

702)  Větší část zmíněného textu vyšla v roce 1574 jako součást pojednání Réveille-Matin des 

Français, jehož autorem byl jistý Eusebius Philadelphus (Barzun 1932, 85–86) .

703)  Trojská legenda byla na sklonku šestnáctého století zcela na ústupu, ale její ztracenou 

pozici nezaujala ještě pravdivá historie; toto postavení si udržela po určitou dobu ještě 

hebrejská legenda vytvořená Anniem z Viterba (Joly 1871, 609) .
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Bouchet napsal ve  skladbě Triumf Františka I. (Triomphes de François Ier, 
1549), že mezi panovníkovy předky náležel libyjský Hérakles a Trójané .704 

V raném novověku se tak francouzští autoři mohli přiklonit k jed-
né ze tří hypotéz o původu svého národa: Francouzi jsou potomky Trójanů; 
Francouzi jsou potomky galských kolonistů, kteří se navrátili z Germánie 
do své původní vlasti; Francouzi jsou potomky germánských Franků, kteří 
po zhroucení římského impéria dobyli Galii . 

Nicolas Vignier, lékař a bývalý hugenot, který konvertoval ke ka-
tolicismu, aby se mohl stát historiografem Jindřicha IV ., byl autorem roz-
sáhlých děl o francouzské minulosti .705 Vignier odmítl genealogické fanta-
zie minulých staletí706 a  jednoznačně přitakal germánskému původu 
Franků .707 Rovněž Jean de Serres, jeho nástupce v úřadě, odmítl v pojed-
nání Všeobecný přehled francouzských dějin (Inventaire général de l’histoire 
de France, 1597) trojskou legendu (Huppert 1965, 237) . Prvním královským 
historiografem (který vystřídal tradičního kronikáře) byl jmenován 
Bernard du Haillan (1537–1610), autor Všeobecné dějiny francouzských králů 
(Histoire générale des rois de France), historického přehledu zaměřeného 
téměř výlučně na politické dějiny ze sedmdesátých let šestnáctého století 
(Barzun 1932, 89–90) . V  roce 1579 vydal své dějiny Francie François de 
Belleforest, jenž rovněž zdůraznil germánské kořeny Franků, kteří dobyli 
římskou Galii a  jejichž vládu ukončil nástup Hugo Kapeta .708 Antagonis-
mus Franků a Galů byl v dílech Pasquiera, Bodina, Hotmana a Haillana 
nahrazen tezí o jejich společném původu, přičemž většina autorů v duchu 
nového patriotismu pokládala Franky obdobně jako Bodin za  potomky 
Galů, kteří kolonizovali Germánii (Barzun 1932, 92–93) . Jezuita Jean Esti-
enne Taraut v díle Francouzské anály (Annales de France, 1635), věnovaném 

704)  Très ancien d’Hercule de Lybie 

Et des Troiens par généalogie (cit . Poujol 1957, 912) .

705)  Sohrn dějin Franků (Sommaire de l’histoire des François, 1579) .

706)  Quant aux longues & prolixes narrations que certains escrivains Allemans & Flemants de ce 

siècle ont digerées des fables de Trittemius & d’Annius de Viterbe, au d’autres aucteurs ... 

pour extraire les Francois des Troyens, ... : ie les quite a ceux qui font estat & gain de mettre 

toute matiere en oeuvre, sans discerner la vraye d’avec la faulse ... (cit . Huppert 1965, 236) .

707)  Zdá se, že můžeme s jistou oprávněností dospět k závěru, že původní vlastí Franků byla 

Germánie (cit . Huppert 1965, 236) .

708)  V závěru šestnáctého století se objevilo více rozsáhlejších historiografických děl věnova-

ných dějinám Francie, jejich autorem byl François Pithou (Grandeurs, droits, préémi-

nence des rois et royaumes de France), Jean de Serres (Inventaire général de l’histoire de 

France), Lancelot de la Popelinière (Dějiny Francie; Histoire de France), Ferrand de Bez’, 

Du Belley de Langeay (Epitome de l’antiquité des Gaules de France); Barzun 1932, 91–92 .
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Ludvíku XIII ., vyzdvihl galskou kolonizaci Germánie, z níž se osadníci pos-
léze vrátili do Galie .709 Genealogická imaginace byla úzce spjata se zápasem 
o charakter francouzského státu a s nostalgií po údajně ztracených svobo-
dách (Barzun 1932, 93) .

Nástup ideologie absolutismu byl dobře patrný například v  díle 
právníka Guye Coquilla (1523–1603), který ve spise o vývoji francouzské legis-
lativy (Institution au droit des Français) z roku 1608 přiznal parlamentům 
a generálním stavům ve vztahu ke královské moci pouhou poradní úlohu . 
Benátský vyslanec napsal, že podle mnoha Francouzů se králové v minulosti 
nazývali Reges Francorum (vládci Franků), zatímco nyní by se měli označovat 
jako Reges Servorum (vládci sluhů) . Pierre Victor Cayet, historik ve službách 
Jindřicha IV ., se zmínil kriticky o Hotmanově konceptu volitelné monarchie 
ve spise z roku 1608 . André Duchesne se v pojednání Starožitnosti a výzkumy 
velikosti a vznešenosti francouzských panovníků (Antiquites et recherches de 
la grandeur et majesté des Roys de France), publikovaném roku 1609, přihlásil 
k učení o božském původu královské vlády . Jérome Bignon hlásal v oslavě 
francouzské monarchie O  dokonalosti králů a  monarchie francouzské (De 
l’excellence des rois et du royaume de France) z roku 1610 nadřazenost fran-
couzského krále nad ostatními panovníky a  označil královský úřad 
za dědičný, nikoliv volitelný (Barzun 1932, 93–99) . Absolutismus ve Francii 
vznikal do určité míry jako výraz konsensu různých společenských vrstev, 
které si po náboženských válkách přály vnitřní mír . Jeho největším odpůrcem 
byla bezpochyby šlechta, která se uchylovala k otevřeným vzpourám, odchá-
zela do zámoří nebo rozvíjela různé ideologie vzdoru, v nichž se nacházely 
zárodky pozdější rasové pýchy . 

Charles Loyseau, pravděpodobně ovlivněný Jeanem Bodinem, 
uveřejnil v letech 1608 až 1610 několik statí, v nichž tvrdil, že francouzská 
šlechta se zrodila míšením dvou národů, Galů a Franků . Frankové si podma-
nili Galy, stali se držiteli veřejných úřadů, zbraní a lén . Galové, předchůdci 
třetího stavu, byli znevolněni a utiskováni na samotnou únosnou mez . Char-
les Loyseau tak hovořil jako mluvčí třetího stavu, který domnělou aroganci 
a útlak ze strany šlechty snášel méně než královský absolutismus . Jean Sava-
ron, zástupce třetího stavu na setkání generálních stavů v roce 1614, se od-
volával na údajnou franckou vzpouru proti přemrštěným římským daním, 
aby zdůraznil práva své třídy (Barzun 1932, 99–103) .

709)  Encore que ie face sortir les François de Vestfalie, de Frise, de Saxe, de Turinge, de Hesse & 

de Misnie Province de Germanie, & des terres arrousees des rivieres, Oemis, Elbe, Lippe, 

Isel, Vater, Veser, Adrana, Nexer, Meyor & du Rhin, fleuves d’Allemagne. Ie n’avoue pas neãt-

moins qu’ils en fussent originaires ; ie dis que les peuples appelez Francs estoiet une colo-

nie sortie des Gaules (cit . Huppert 1965, 228) .
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Když 14 . května 1610 projížděl kočár s Jindřichem IV . ulicí de la 
Ferronnerie, vyskočil na stupátko jistý Ravaillac a dvěma ranami dýkou pa-
novníka usmrtil . Jeho synovi, Ludvíku XIII ., bylo v té době devět let . Admini-
strátorem záležitostí království po dobu nízkého věku jejího pana syna byla 
parlamentem prohlášena královna vdova Marie Medicejská . Regentka údajně 
silně podléhala vlivu Leonory Galigaï, snědé a chamtivé čarodějnice, která 
s  ní přišla z  Florencie, a  jejího manžela Conciniho . Tato skutečnost její 
popularitě nepřidala a  velké aristokratické rody, Condé, Guise, Nevers 
a Bouillon, odstavené Jindřichem IV ., toužily po historické odplatě . Zdálo se, 
že se dějiny vrátí zpět do doby před centralizačním úsilím Karla VII . a Ludví-
ka XI . Doba králů je pryč. Nadešel čas knížat a velmožů, říkalo se (Maurois 
1994, 147–159) . Byl to hluboký omyl . Prozatím ale vzpoura princů a neklid 
v zemi přinutily vládu ke svolání generálních stavů (Duby 2003, 325) .

Generální stavy, které se sešly v Paříži 27 . října 1614, zahrnovaly 
140 zástupců církve (mezi nimiž byl mladý Richelieu, tehdy biskup z Luço-
nu), 132 reprezentantů šlechty a  192 delegátů třetího stavu, soudních 
úředníků, členů nejvyšších soudních dvorů a radních velkých měst (Duby 
2003, 325) . Samotný průběh zasedání generálních stavů ukázal, že šlechta 
se nehodlala smířit s touhou neurozených královských úředníků po rovno-
právnosti, čímž ovšem přispívala k  formování absolutistické monarchie . 
Třetí stav požadoval pravidelné jednání generálních stavů jednou za deset 
let, osvobození poddaných a zrušení vnitřních cel . Zaznívaly hlasy, že ari-
stokracie dávno neplní svoji původní funkci, obranu země, kvůli níž získa-
la svá privilegia . Šlechta na druhé straně trvala na odlišnosti v oděvu a zá-
kazu pro neurozené nosit zbraň či chovat lovecké psy (Barzun 1932, 
106–107) . Vybraná místa v armádě a správě měla být vyhrazena výlučně ari-
stokracii (cit . Duby 2003, 325): 

Velmi pokorně žádáme Vaše Veličenstvo, aby úřady nejvyššího správce 
financí, nejvyšších správců a místních správců vod a lesů byly svěřeny 
šlechtickému stavu … aby úřady prvního a  druhého prezidenta 
společně s  třetinou úřadů radů, kteří jsou v těchto nejvyšších parla-
mentních dvorech a účetních komorách, byly přiděleny šlechtě … aby 
v nich byli jen šlechticové tří pokolení a zabývající se vojenstvím. 

Jak uvedl francouzský historik Georges Duby, rozpory mezi stavy zachránily 
absolutismus (Duby 2003, 325) . 23 . února 1615 nařídila regentka královna 
Marie Medicejská uzavřít jednací sál a ukončila tak poslední zasedání gene-
rálních stavů před Francouzskou revolucí . Použila tak úspěšně strategii, kte-
rá později v osudovém roce 1789, selhala (Barzun 1932, 107) .

V roce 1614 vydal Claude Malingre spis o sálském zákoně a staré 
francouzské společnosti (Traité de la Loi Salique, armes, blasons, et devises 
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des Français), v němž rehabilitoval trojský mýtus . Podle Malingrova podání 
byli trojští bratři Turcus a Francio předky Turků a Francouzů, dvou jediných 
vznešených národů, v jejichž v žilách proudí krev Hektora a Troila . Brutus, 
kterého Aeneas vyhnal z Itálie, se usadil v Nantes v Bretani, na počest Turnu-
se založil Tours a dobyl Anglii, kde stál u zrodu Nové Tróje neboli Londýna 
(Leber 1838, 39) . Ve svém značně eklektickém a rozporuplném textu Claude 
Malingre tvrdil, že Trójané putovali na  Západ přes Panonii, kde založili 
město Sycambrii (Budín),710 pomohli Římanům porazit Alany, nicméně poté 
odmítli svým bývalým spojencům platit daně, násilím si vynutili přechod 
přes Rýn a v Galii prosluli jako Frankové . Jacques Charron, stoupenec mon-
archie, ve svém díle Všeobecné dějiny všech národů, a to zejména Galů neboli 
Franků (Histoire universelle de toutes les nations, et spécialement des Gau-
lois, ou François), vylíčil dějiny od Noemova vnuka Gomera po Ludvíka XIII ., 
přičemž vydatně čerpal z falsifikátora Annia z Viterba (Huppert 1965, 238) . 
Charron ztotožnil Galy s Franky, zároveň však odmítl uznat Karla Velikého 
za  „Němce“ . Rasové členění Francie podtrhl ve svém textu Dějiny a paměti 
(Historie et Mémoires) z  roku 1621 královský historiograf Scipion Dupleix 
(Barzun 1932, 108–113) .

Armand du Plessis de Richelieu, luçonský biskup, byl Concinim 
jmenován členem královské rady pověřeným zahraničními záležitostmi . 
Concini byl však na pokyn mladého krále 24 . dubna 1617 zavražděn a násle-
dující čtyři roky stál v  čele Francie Charles d’Albert de Luynes, blízký 
důvěrník Ludvíka XIII . Po Luynesově smrti v roce 1621 se Richelieu, působící 
jako tajemník Marie Medicejské, stal kardinálem, v dubnu 1624 byl jmeno-
ván členem královské rady a v srpnu téhož roku stanul v jejím čele . Smířil se 
s králem a předložil velkorysý reformní plán zahrnující katolickou obnovu, 
reformu financí a rozvoj obchodu a námořnictva (Duby 2003, 327) . Richelieu 
nechtěl zničit šlechtu, pouze se snažil usměrnit její sebestřednost, vznětlivost 
a  agresivitu tak, aby působily ve  prospěch státu . K  hugenotům se choval 
tolerantně, ale nemilosrdně rozdrtil jejich povstání v La Rochelle, ohrožující 
integritu země . 

François Eudes Mézeray psal své dějiny Francie, jejichž první sva-
zek vyšel v roce 1643, v Richelieuových službách . Kritická metoda francouz-
ského humanismu, která prostupovala Hotmanovým a  Bodinovým dílem, 
byla prakticky zapomenuta . Mézeray nezmiňoval většinu velkých francouz-
ských historiků minulosti a místy jen volně parafrázoval spis De rebus gestis 

710)  Antonio Bonfini (1427–1503), italský kronikář ve službách Matyáše Korvína, uvedl ve 

svém přehledu dějin Uherského království, že pozůstatky Sicambrie byly nalezeny pod 

Starým Budínem (Alt-Offen) . Za další důkaz byl pokládán údajný nápis svědčící o přítom-

nosti sikambrijského vojska (Joly 1870, 123) . 
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od italského biskupa a kardinála Paola Emilia Sfondratiho (1560–1618) . Vrátil 
se čas legend, ne proto, že by byly pravdivé, ale protože byly užitečné . Mézeray 
se stal svým patriotismem nesmírně populární . Jak napsal počátkem osm-
náctého století Mézerayův životopisec Daniel de Larroque (1660–1731), zdálo 
se, jako by existoval pouze jediný historik francouzských dějin . Přízvisko 
„otec francouzské historiografie“ nicméně získal André Duchesne za své dílo 
Historie francouzských dějepisců (Historia Francorum scriptores), které vy-
cházelo v letech 1636 až 1649 (Huppert 1965, 237; Barzun 1932, 115–125) .

Vzestup Francie zrodil Mézerayův pankeltismus . François Eudes 
Mézeray byl přesvědčen, že Keltové představovali původní plemeno, z něhož 
vznikli Galové, Germáni, Britové a možná i Ilyrové a Španělé . Galové, obávaní 
jako smělí válečníci, se rozšířili přes celou Evropu až do Asie a vynutili si re-
spekt Římanů . V  důsledku kontaktu s  řeckou kulturou, přicházející 
prostřednictvím marseillských obchodníků, však zeslábli natolik, že pod-
lehli Římanům a později Germánům . Germáni, kteří obsadili Galii, byli po-
tomky Galů, kteří přišli v čele se Sigovesem do Germánie o dvě staletí dříve . 
Galové i Germáni se vyznačovali shodným vzhledem; byli vysocí a plavovlasí, 
se světlou barvou pleti . Mézeray nebyl zcela konformní; zdůraznil například, 
že Francouzi se vždy vyznačovali touhou po svobodě, čemuž odpovídaly i je-
jich instituce, například volitelná monarchie . Za  snahu připomínat lidem 
jejich stará přirozená a neodcizitelná práva se mu mocný ministr Ludvíka 
XIV . Jean-Baptiste Colbert odměnil zastavením vyplácení penze (Barzun 
1932, 115–120) .

Poněkud ve  stínu oblíbeného Mézerayova díla se ocitl latinsky 
psaný spis Adriena de Valoise,711 který vycházel v letech 1646 až 1658 a za-
chycoval dějiny merovejské dynastie .712 Adrien de Valois navázal – na rozdíl 
od Mézeraye – na autory šestnáctého století, především Françoise Hotmana, 
a  jeho studie byla proto odborně a  metodologicky mnohem erudovanější . 
Ve Valoisově pojednání nalezneme některé postřehy, které postupně nabyly 
revolučního potenciálu: Frankové byli údajně císařem Valentiniánem osvo-
bozeni od daní a nikdy se nenechali o toto privilegium připravit . Původní 
obyvatelé Galie byli ujařmeni Franky právem dobyvatele, přičemž toto hier-
archické rozdělení francouzské společnosti přetrvalo minimálně do  roku 
1200 (Barzun 1932, 122–123) . Augustin Thierry nicméně ve svém komentáři 
poznamenal, že ačkoliv Adrien de Valois si dobře uvědomoval rozdíl mezi 
Galo-Římany a Franky, nepřikládal jejich vzájemnému antagonismu během 
formování francouzského národa velký význam (Thierry 1840, 30–31) .

711)  Gesta veterum Francorum sive rerum Francicarum usque ad Chlotarii senioris mortem.

712)  Původně měl Adrien de Valois v úmyslu vytvořit monumentální dějiny Francie, ale nako-

nec se vlastních aspirací zřejmě zalekl .
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Valoisovu dílu vzdorujícímu ideologii pankeltismu a  připomí- 
najícímu údajné rasové rozštěpení francouzské společnosti musíme rozumět 
v kontextu dramatických událostí spjatých s povstáním Frondy . Richelieu 
zemřel 4 . prosince, krátce nato, 14 . května 1643, Ludvík XIII . 19 . května 1643 
porazil v  Champagni u  Rocroi vévoda enghienský obávanou španělskou 
pěchotu (Duby 2003, 330) . Francouzská armáda přešla do ofenzívy v Porýní, 
v  bitvě u  Nördlingenu roku 1645 porazila bavorské a  císařské vojsko 
a po střetu u švábského Zusmarshausenu v květnu 1648 ohrožovala Vídeň . 
Výsledkem byl vestfálský mír uzavřený 6 . srpna 1648 v Osnabrücku a 17 . září 
1648 v Münsteru . Německo bylo rozděleno na tři sta padesát knížectví a svo-
bodných měst s vlastními ozbrojenými silami a zahraniční politikou . Knížata 
na  říšském sněmu výrazně posílila na  úkor císaře . Švédsko obsadilo ústí 
německých řek tekoucích na sever a Francie získala tři lotrinská biskupství 
(Mety, Toul, Verdun) a  deset alsaských měst (tzv . décapole) . Císař německé 
říše doopravdy vládl pouze v českých a rakouských zemích a v Uhrách . 

Tento diplomatický triumf však Francie nedokázala z vnitropoli-
tických důvodů náležitě využít . Kardinál Mazarin jako první ministr a Anna 
Rakouská jako regentka byli krajně nepopulární . Vláda se potýkala s finanční 
krizí, zvyšovala se nezaměstnanost a rostly ceny potravin . V této době obyva-
telé Neapole povstali proti králi a  v  Anglii probíhala revoluce . Nápodoba 
působí v životě národů jako mocný faktor a svou módu mají i vzpoury a vraždy, 
napsal mnohem později André Maurois (Maurois 1994, 170) . Pařížský parla-
ment  požadoval 13 . května 1648 reformu státní správy . Jeden z  jeho 
představitelů při této příležitosti prohlásil, že královský despotismus by se 
hodil pro Skythy, nejodlehlejší a nejsevernější barbary, jejichž tváře nejsou 
ani lidské (Barzun 1932, 123) . 

Anna Rakouská a  Mazarin se rozhodli zasáhnout silou . V  noci 
z 5 . na 6 . ledna 1649 opustila královská rodina město a armáda v čele s Con-
dém měla přivést Paříž k poslušnosti . Když byl zatčen jeden z hodnostářů 
parlamentu, Pierre Broussel, pařížský lid povstal . Chyběl však program 
a vůdci . Revoluční náladu mezi vyššími vrstvami zchladila zpráva o popravě 
Karla I . v Londýně . 11 . března 1649 byl v Rueil uzavřen mír, který ukončil 
parlamentní Frondu . Proti vládě se záhy postavil sám Condé, který ve svém 
quyenneském místodržitelství vyvolal povstání a  uzavřel spojenectví 
se španělským králem Filipem IV . Po porážce, kterou mu uštědřil Turenne, 
ustoupil v dubnu 1652 do Paříže, kde jeho vláda teroru vyvolala odpor (Duby 
2003, 334−335) . Ludvík XIV . skoncoval s Frondou princů 21 . října 1652 svým 
vstupem do bran hlavního města . Občanská válka způsobila Francii obrovs-
ké materiální a lidské ztráty a načas zbrzdila její vzestup jako dominantní 
evropské mocnosti .

V době vrcholu vlády Ludvíka XIV ., roku 1676, uveřejnil Audigier 
spis O původu Franků a jejich říše (De l’origine des Français et de leur Empire), 
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v němž převyprávěl příběh údajné galské migrace do Germánie (k níž mělo 
dojít v roce 590 před Kristem), odkud se později vrátili v úloze dobyvatelů 
(Leber 1838, 10, 15–32; Barzun 1932, 127) . Audigier vyšel z  následujícího 
svědectví Tita Livia (1972, II–III, 80–81; V, 34): 

Když kraloval v Římě Priscus Tarquinius, Biturigové měli svrchova-
nou moc nad Kelty, kteří obývali třetinu Gallie. Biturigové dávali 
Keltům krále. Tehdy to byl Ambigatus, velmi mocný vladař jak pro 
svou statečnost, tak i pro majetek, svůj soukromý i své obce. Za jeho 
panování byla totiž Gallie tak plodinami úrodná i  lidnatá, že se 
zdálo téměř nemožným vládnout nad tak početným lidem. Byl to už 
starší muž a sám si přál ulevit svému království od toho davu lidí, 
který byl na obtíž; proto prohlásil, že pošle syny své sestry Bellovesa 
a Segovesa, podnikavé to mladíky, do  těch sídel, která mu bohové 
ukáží svými věštnými znameními; měli k sobě povolat tolik lidí, kolik 
sami chtějí, aby nějaký kmen jim nemohl bránit, až tam přijdou. Tu 
byl Segovesovi losem určen Hercynský les. Belovesovi dávali bohové 
cestu o  něco příjemnější – do  Itálie; on si přibral přebytek kmenů 
jemu přiřčených, Biturgy, Arverny, Senony, Haeduy, Ambarry, Car-
nuty a Aulerky. 

Belovesův příběh na Apeninském poloostrově je dobře znám; kolem Sego-
vesových osudů v Germánii panovaly dohady . Podle některých autorů se 
Galové usadili na území Svévů; jiní se odvolávali na primitivní etymologii 
a upozorňovali na podobnost označení Vandalů a německého slova wan-
deln, „putovat“ (Leber 1838, 16) . Po osmi stech dvaceti šesti letech Vandalo-
vé a Svévové údajně ustoupili v důsledku římského tlaku na sever do Skan-
dinávie a  na  Jutský poloostrov . Zdejší klima však pro ně bylo krajně 
nepříznivé a pokusili se proto o návrat . Bylo však již pozdě; jejich původní 
vlast obsadili Markomani . Vydali se tedy na západ a pronikali do pomezí 
římské Galie (Leber 1838, 16–17) . Audigier byl nepochybným patriotem 
(cit . Budil 2002, 25):

Náš národ je stejného původu jako ona rasa, nejúctyhodnější, 
nejsmělejší a nejvznešenější, jakou kdy svět spatřil.

Historik Gabriel Daniel (1649–1728), který v roce 1667 vstoupil do jezuit-
ského řádu, proslul svými polemikami s karteziány a  jansenisty (Leber 
1838, 12) . Augustin Thierry jej ocenil jako prvního skutečného historika 
francouzských dějin (Thierry 1829, 49–51) . Daniel se ve Dvou předběžných 
pojednáních k novým dějinám Francie (Deux dissertations préliminaires 
pour une nouvelle histoire de France) z roku 1696 zabýval institucionál-
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ním uspořádáním francouzské monarchie, která byla podle jeho mínění 
dědičná za Merovejců, volitelná za Karlovců a opět dědičná za Kapetovců 
(Barzun 1932, 128; Leber 1838, 364–416) . Původní vlast Franků se podle 
Daniela nalézala v oblasti mezi Rýnem a Severním mořem .713 Franky vylí-
čil Daniel na základě starověkých a raně středověkých zdrojů jako barbar-
ské uchvatitele, kteří se zmocnili římské provincie Galie (Barzun 1932, 
130) . Daniel ztělesňoval vzpouru historického germanismu proti hegemo-
nii klasické dějepisné tradice . Byl přesvědčen, že Tita Livia by měl nahra-
dit autor líčící budování francouzského státu . První francouzští králové, 
počínaje Chlodvíkem, hráli na scéně světových dějin významnější úlohu 
než římští králové a první konzulové, A bitvy u Soissons,714 Tolbiaku,715 
Vouillé716 či Casilina717 byly důležitější než boje mezi Římany a  Sabiny 
nebo Fidenaty (Velly 1770, viii) . Na rozdíl od Gabriela Daniela benediktin 
Dom Liron považoval Franky za vesměs mírumilovné osadníky, kterým 
císař přiděloval na římském teritoriu půdu (Leber 1838, 416–423; Barzun 
1932, 131) . K zastáncům rasové identity mezi Galy a Franky náležel jezu-
itský učenec Gilles Lacarry (Thierry 1840, 38; Leber 1838, 33) .718 V březnu 
1664 dokončil Jean Le Laboureur dějiny francouzské šlechty (Traité de la 
pairie de France) zdůrazňující její francký původ . Dlouho kolovaly v ruko-
pise, než byly ve čtyřicátých letech osmnáctého století konečně vytištěny 
(Ellis 1988, 39–40) .

Vzestup francouzské monarchie za  vlády Ludvíka XIV . a  její 
mocenské aspirace nepřály představám o  cizím barbarském vpádu 
na  francouzské teritorium . Patrioti byli přesvědčeni, že Galie, tato 
předchůdkyně Francie, nebyla nikdy dobyta: Galie nemůže být pokládá-
na za dobytou zemi, ale za zemi nepřetržitě drženou jejími původními oby-
vateli .719 Hypotéza o  příbuzenství mezi Franky a  Galy, jejich odluce 
a opětovném sjednocení, byla zejména po roce 1660 posílena novým pa-
triotismem souvisícím s  bourbonským centralismem a  expanzionis-

713)  Tuto Danielovu myšlenku podpořil v roce 1751 jezuita Berthélemi Germon (Leber 1838, 32) .

714) V bitvě u Soissons v roce 486 zvítězil Chlodvík I . nad Syagriem .

715) V bitvě u Tolbiaku roku 496 porazil Chlodvík I . Alamany .

716) V bitvě u Vouillé v roce 507 podlehli Chlodvíkovi I . Vizigóti v čele s Alarichem II .

717) V bitvě u Casilina roku 554 porazili francké vojsko vedené Theudibaldem Byzantinci .

718)  Giles Lacarry (1605–1684), člen Tovaryšstva Ježíšova, vydal několik studií o původu Galů 

(Historia Galliarum sub Praefectis Praetorio Galliarum, 1672; Historia Coloniarum Gallis 

in exteras Nationes Missarum, 1677) .

719)  Galie nemůže být pokládána za zemi dobytou, nýbrž za neustále vlastněnou svými 

přirozenými obyvateli (cit . Thierry 1840, 35) .
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mem .720 Rozpor mezi Franky a Galy byl potlačen v zájmu pseudohisto-
rické teze o  jejich společném úspěšném protiřímském odporu . Podle 
anonymního autora knihy O původu Franků (De l’origine des Français) 
z roku 1676 byla všechna barbarská etnika, která v pátém století po Kri-
stu zničila Říši západořímskou – Gótové, Vandalové, Herulové a dokonce 
Hunové – příbuzensky spjata s Galy (Thierry 1840, 36–37) .721 Dom Pez-
ron, benediktinský mnich z  Bretaně a  doktor teologie na  Pařížské 
univerzitě, ztotožnil kolem roku 1700 Galy s Franky a za jejich společného 
předka označil v duchu biblické genealogie Gomera, jehož identifikoval 
jako jednoho z Titánů řecké mytologie (Gomerovi synové jsou Frankové, 
kteří obývají franckou zemi až k toku Seiny; filii Gomeri sunt Franci qui 
habitant in terra Franciae ad flumen Seinae) . Podle Pezrona byla prav-
lastí Titánů Baktrie nacházející se mezi Médií a  Tatarstánem (Budil 
2002, 25) .

Teze o odchodu galských kmenů za Rýn a  jejich pozdějším trium-
fálním návratu, která slavila úspěch ve Francii za vlády Ludvíka XIV ., byla kri-
tizována v Německu, jehož myslitelé se rovněž obraceli k hypotetické národní 
minulosti . Pro německé patrioty byla na  rozdíl od  Francouzů nepřijatelná 
myšlenka o galské invazi, jež údajně zrodila Franky, a zdůrazňovali naopak 
autochtonní původ tohoto germánského etnika (Thierry 1840, 37) . Byl to 
skutečný střet genealogických imaginací vypovídající o konfliktu mezi ambi-
cemi francouzského státu a  rodícím se sebevědomím středoevropského 
německy mluvícího obyvatelstva, který se stane určujícím faktorem konti-
nentální politiky až do druhé světové války . Rozvoj rasového myšlení v raném 
novověku nebyl tedy primárně spojen se sociálním konfliktem v předrevoluční 
Francii, ale mnohem více s rivalitou imperiální imaginace, která se legitimi-
zovala odkazy k rasovým počátkům národních komunit . 

Německý filosof a polyhistor Gottfried Wilhelm Leibniz ve svém 
Pojednání o původu Franků (Essai sur l’origine des Français) z roku 1705722 
uvedl, že francouzští autoři se řídí spíše přáním, než rozumem (Thierry 

720)  Hypotéza o příbuzenství mezi Franky a Galy existovala ve dvou variantách . Podle první 

z nich odešly z Galie kmeny Sigovèsů a Bellovèsů již v šestém století před Kristem, zastán-

ci druhé verze kladli rozluku do pozdějšího údobí a spojovali ji s útěkem části galských 

kmenů před římskou okupací (Thierry 1840, 35) . 

721)  Autor De l’origine des Français napsal (cit . Thierry 1840, 37): La nation se trouvera par là, 

d‘une manière aussi solide qu‘ imprévue, n‘avoir qu‘une même origine avec ce que le mon-

de a jamais eu de plus terrible, de plus brave et de plus glorieux . V dobovém časopise 

Journal des Savants bylo o tomto raně novověkém pojetí národa uvedeno: Il n’y en a pas 

qui soit allée plus avant et qui soit plus glorieuse qu’ à la nation (cit . Thierry 1840, 37) .

722) Leibnizův text, viz Leber 1838, 97–126 .
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1840, 38) . Trojskou legendu označil Leibniz za „směšnou“ .723 Údajný raně 
středověký kronikář Hunibald, který předložil dlouhý seznam franckých 
princů s trojskými kořeny, byl podle Leibnize výtvorem fantazie Johanna 
von Tritheima . Leibniz zdůraznil, že autor Fredegarovy kroniky byl zasle-
pen touhou po slávě a postrádal jakýkoliv kritický smysl pro historickou 
skutečnost . Podobně nemilosrdně naložil Leibniz i  s dalšími pozůstatky 
starověké genealogické imaginace a klasické archaiologie v západním hi-
storickém myšlení (Leber 1838, 98–100) . Přehnaný patriotismus údajně 
svedl celé generace francouzských autorů na scestí . 

Jak jsme již uvedli, Řehoř z Tours, nejstarší mezi francouzskými 
kronikáři, napsal, že Frankové přišli z Panonie, kde údajně založili město 
Sikambrie (které bylo občas ztotožňováno s Budínem) . To však byl podle 
Leibnize omyl . Germánští Sugambrové dostali jméno podle řeky Sieg 
poblíž Kolína nad Rýnem a neměli nic společného s Panonií . Tezi Gilese 
Lacarryho o galské kolonizaci části Germánie a opětovném návratu „svo-
bodných mužů“ do vlasti vyvrací skutečnost, že jazyk starých Franků byl 
teutonského či germánského původu . Leibniz se odvolával na  anonym-
ního geografa z Ravenny, jehož statě uveřejnil Dom Porcheron, mnich ze 
Saint Germain, a  který uvedl, že pravlast Franků se rozprostírala 
mezi pobřežím Baltského moře a ústím Labe v dnešním Meklenbursku 
a Pomořansku .724 Odtud se posléze přesunuli k pohoří Hartzu, poté mezi 
toky Vesery a Rýna a nakonec do Galie . Wilhelm Leibniz byl přesvědčen, 
že Frankové byli zdatnými námořníky, potomky Dánů a příbuznými s An-
gly, Sasy, Rugiy a  Kimbry (Barzun 1932, 159) . Básník a  duchovní karo-
linské éry Ernold le Noiret (Ermoldus Nigellus, 790−838) napsal počátkem 
devátého století Ludvíku Zbožnému, že Francouzi jsou spřízněni s Dány 
(Leber 1838, 102−106) . Leibniz, sdílející německý patriotismus, zpochyb-
nil představu, že by germánský hrdina a  vítěz nad Římany Arminius, 
jehož Luther nazval Hermanem a  kterého argentinský spisovatel Jorge 

723) Une opinion ridicule (cit . Leber 1838, 98) .

724)  A la quatrième heure de la nuit, est la patrie ou région des Normands, que les anciens 

appelaient la Danie, au-devant de laquelle est la région de l’Elbe, que les anciens appelai-

ent Mauringanie, et c’est dans cette région de l’Elbe où la ligne des Français a eu demeure 

durant plusieurs années … Il paraît donc par le géographe de de Ravenne, que la ligne des 

Français, c’est-à-dire leurs ancêtres, habitait entre l’Elbe et la mer Baltique, et apparem-

ment dans les pays situés environ entre l’Eider et l’Oder, et même un peu au-delà de ces 

rivières: ce qui, selon les noms modernes, comprend le Hoistein, le Lawenbourg, le Meckel-

bourg et la Poméranie, au moins en partie; de sorte que les premiers Français auraient été 

un detachement de plusieurs peuples qui habitaient alors dans ces provinces (cit . Leber 

1838, 104–105; Barzun 1932, 158–159) . 
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Luis Borges v jedné eseji označil za prvního budovatele německé říše, byl 
galského původu .725

Ve  Francii v  době regentství teorii o  jednotě Galů a  Franků dočasně 
zastínila vize rasové výlučnosti germánských Franků, kteří byli ztotožňováni se 
soudobou aristokracií . Relativní neúspěch expanzionistické politiky Ludvíka 
XIV ., který byl během války o španělské dědictví nucen čelit silné evropské koali-
ci, hospodářské potíže a morální otřes společnosti způsobily, že se mezi francouz-
skou aristokracií objevila opoziční a  reformně zaměřená skupina . Náležel k ní 
také François de Salignac de la Mothe-Fénelon, významný myslitel přelomu sedm-
náctého a osmnáctého století . V roce 1689 byl vybrán jako vychovatel vévody bur-
gundského, vnuka Ludvíka XIV . Mothe-Fénelonova díla Telemachos (Télémaque), 
Pro Ludvíka XIV, Stížnosti dotyčnému vládci na různé stránky jeho správy (A Louis 
XIV, Remontrances à ce prince sur divers points de son administration), Dialog 
mrtvých (Dialoque des Morts) nebo Zkouška svědomí pro krále (Examen de consci-
ence pour un roi) mu vynesla širokou oblibu, ale také nelibost nejvyšších míst . 
Mothe-Fénelon, který zdůrazňoval nutnost důkladné znalosti a výuky národních 
dějin, navrhoval zřízení tří typů shromáždění: místní, provinční a shromáždění 
generálních stavů . Zasedaly by jednou za tři roky a jednaly by o výběru daní, válce 
a obchodu . Jejich členové by byli voleni z řad staré šlechty a předních představitelů 
třetího stavu . Mothe-Fénelon věřil, že v zájmu zdraví celé společnosti musí aristo-
kracie projít důkladnou regenerací (Barzun 1932, 135–136) .

2.16.4. Henri de Boulainvilliers, Nicolas Fréret a rehabilitace Franků

Mothe-Fénelonovu víru, že šlechta je klíčem k obrodě Francie, sdílel hrabě 
Henri de Boulainvilliers, v mnoha směrech typický představitel údobí 1680 
až 1715, které ve třicátých letech dvacátého století charakterizoval Paul Ha-
zard (1973) jako přelomovou éru v dějinách západního myšlení .726 Henri de 
Boulainvilliers pocházel ze středně zámožné šlechtické rodiny; z finančních 
důvodů se vzdal vojenské dráhy a získal samostudiem rozsáhlé, i když údajně 

725)  Wilhelm Leibniz ve francouzské replice poznamenal, že pokud by Arminius náležel ke gal-

ské rase, představovali by Cheruskové galskou kolonii, což německý filosof pokládal za něco 

neslýchaného: Si Arminius a été de race gauloise, sentiment fort nouveau, il faut que les Ché-

rusques aient été une colonie gauloise, chose inouie que je sache (cit . Thierry 1840, 38) .

726)  O Boulainvilliersovi vydal Renée Simon tři práce pokládané dnes za klasické (Henry de 

Boulainvillier: Historien, Politique, Philosophe, Astrologue: 1658–1722, 1940; A la recher-

che d’un homme et d’un auteur. Essai de bibliographie des ouvrages du comte de Boulain-

villers, 1941; Un révolté du grand siècle, 1948); nejucelenější monografii o zmíněném 

hraběti uveřejnil v posledních desetiletích Harold A . Ellis (1988) .
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poněkud eklektické vzdělání . Vychovávali jej oratoriáni, seznámil se s Des-
cartovými, Newtonovými a Huyghensovými spisy a studoval Malebranchova 
a Lockova díla (Buranelli 1957, 475–476) . Převážná část jeho textů nebyla ni-
kdy publikována . Hannah Arendtová, v  jejímž výkladu vzniku moderního 
rasového extremismu zaujímá Henri de Boulainvilliers důležité postavení, 
o intelektuálních sklonech hraběte napsala (1996, 251): 

Boulainvilliers byl hluboce ovlivněn teoriemi sedmnáctého století 
‘kdo má moc, má i  pravdu’ a  určitě byl ve  své době jedním 
z nejdůslednějších Spinozových žáků, jehož Etiku přeložil a Traktát 
theologicko-politický okomentoval. V jeho přijetí a uplatnění Spino-
zových politických myšlenek byla moc změněna v  dobývání a  do-
bývání vytvořilo jakýsi jedinečný soud o přirozených vlastnostech 
a lidských výsadách lidí a národů. 

Boulainvilliers se bezpochyby významně zasloužil o šíření Spinozova učení 
ve Francii a věnoval tomuto filosofovi čtyři práce . Ke Spinozovým tezím měl 
řadu výhrad a rozhodně jej nelze označovat za „Spinozova žáka“ (Buranelli 
1957, 476) . Mothe-Fénelon prozradil, že s  Boulainvilliersem spolupracoval 
při práci na své vlastní kritice Spinozy (Barzun 1932, 138) . Za zmínku stojí 
vážný Boulainvilliersův zájem o kosmologii727 a astrologii .728 Určitý rozruch 
vyvolalo Boulainvilliersovo studium islámu . Mathieu Marais dokonce 
po Boulainvilliersově smrti napsal, že Boulainvilliers psal před svým sko-
nem Muhammadův životopis a podle svých slov zemřel jako muslim (Ellis 
1988, 1) . Je to legenda, stejně jako tvrzení Hannah Arendtové (1996, 251), že 

Boulainvilliers byl jedním z význačných volnomyšlenkářů své doby 
a že jeho útoky na křesťanskou církev byly sotva motivovány pouze 
antiklerikalismem. 

Ve skutečnosti podle dobových svědectví Henri de Boulainvilliers navzdory 
určitému intelektuálnímu excentrismu nepochyboval o  své příslušnosti 
ke katolické církvi . Zdá se však, že největší Boulainvilliersův přínos spočíval 
v  jeho historiografickém přístupu . V  práci Dopis slečně Cousinotové 
o dějepisectví a jeho metodě (Lettre à Mademoiselle Cousinot sur l’histoire et 
sa méthode, 1707), několik let před Fénelonem a Voltairem, anticipoval dějiny 

727)  Viz Boulainvilliersovy studie Fyzikální astronomie (Astronomie physique) a Idea obecné-

ho přírodního systému (Idée d’un système général de la nature) . 

728)  Astrologii věnoval Henri de Boulainvilliers například Pojednání o ospravedlnění právní 

astrologie (Essay de justification de l’astrologie judiciaire) .
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mravů (l’histoire des moeurs) překračující tradiční politické dějiny zájmem 
o  kulturní a  sociální dimenzi lidské existence (Buranelli 1957, 475–477) . 
Henri de Boulainvilliers byl ve spojení s reformním kruhem, který se v po-
sledních letech vlády Ludvíka XIV . vytvořil kolem jeho vnuka, vévody bur-
gundského, a psal rovněž pro regenta vévodu Orleánského (Ellis 1988, 2–3) .

Nicolas Fréret, člen a budoucí tajemník Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, napsal Boulainvilliersův nekrolog, ve  kterém uvedl 
nejdůležitější historické, genealogické a  astrologické práce svého přítele 
a učitele . Dva dny po Boulainvilliersově úmrtí požádal sám regent vévoda 
Ludvík Orleánský, aby mu z nebožtíkova normanského zámku v Saint-Saire 
byly přineseny veškeré rukopisy (Ellis 1988, 1–2; Barzun 1932, 140) . 
Nejznámější Boulainvilliersova díla jsou Pojednání o francouzské šlechtě ob-
sahující stať o jejím zrodu a úpadku (Essais sur la Noblesse de France conten-
ans une dissertation sur son origine et abaissement; vyšlo posmrtně v roce 
1732 v Amsterdamu) nebo Studie o prvních obyvatelích Francie a jejich zrodu 
(Dissertation sur les premiers François et sur leur origine) . V roce 1727, pět let 
po  autorově smrti, vyšlo Boulainvilliersovo pojednání o  nejstarších systé-
mech francouzské vlády (Mémoires historiques du comte de Boulainvilliers 
sur les anciens gouvernements de la France) . 

Boulainvilliersův exkurz do pradávné minulosti lidstva připomíná 
směs z Lucretia a Rousseaua – tak jako dnešní divoši v severní Asii, Africe 
a především v Americe, neznali archaičtí lidé zákony a vládu a žili v malých 
soběstačných tlupách, kterým sběr, lov nebo stáda zabezpečovala obživu 
a  vše potřebné . Tato prehistorická Arkádie podle Boulainvillierse zanikla 
v důsledku zrodu soukromého vlastnictví, kterým započal hésiodovský cy-
klus zlatého, stříbrného, bronzového a  železného věku, přivádějící lidstvo 
postupně z primordiálního stavu nevědomé blaženosti k nárokům novověké 
civilizace . Dějiny společnosti byly vždy založeny na dobytí a nadvládě silného 
nad slabým . Všichni lidé si jsou rovni . Násilí způsobuje sociální rozdíly a jeho 
užití je natolik prastaré, že nabylo povahy přirozeného zákona (Buranelli 
1957, 479–482) . Aristokracie existovala u všech archaických společností; její 
úpadek (například ve starém Římě) věstil zánik . Ctnost potřebuje urozenost 
k tomu, aby se náležitě projevila . Francouzské království se zrodilo díky krvi, 
potu a úsilí staré šlechty (Barzun 1932,140) .

Frankové žili kdysi za Rýnem, a i když Mézeray tvrdil, že Galové, 
Germáni a Britové vzešli z jednoho plemene, nelze pochybovat o tom, že 
Galové posléze podlehli Římanům a Frankové dobyli Galii . Řetězec násilí, 
který spojil tyto etnické skupiny, jim vtiskl odlišnosti a  ustanovil mezi 
nimi přirozenou hierarchii . Historického vrcholu dosáhlo panství Franků 
za  vlády Karla Velikého (Buranelli 1957, 486) . Prvotní Frankové žili 
způsobem, který vylíčil Tacitus – byli vysocí, urostlí, odolní, bojechtiví, 
neznali města ani obchodování; členili se (obdobně jako Galové) do čtyř 
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skupin .729 Frankové, ke kterým se připojily skupiny Gótů, Hunů, Ostrogótů, 
Burgundů, Sasů, Britů a  Normanů, svobodně zvolili Chlodvíka za  krále 
a založili tak monarchii . Zmocnili se dvou třetin bývalé římské provincie 
Galie . Třetina země zůstala původním obyvatelům, kteří byli povinni 
svým franckým pánům sloužit a platit tribut . Frankové byli málo početní 
na to, aby efektivně obdělávali půdu (a neměli k tomu ani mnoho chuti) . 
Galové, kteří nesměli nosit zbraň a podílet se na vládě a výkonu spravedl-
nosti, se věnovali výlučně zemědělství . Později se začali uplatňovat v církvi 
a získali tak příležitost k historické odplatě . V následujících staletích Fran-
kové postupně ztráceli moc, jejich výlučnou hegemonii nahradil systém 
tří stavů, vliv kněží vzrůstal a dominantní postavení při řízení státu získa-
li právníci – legisté . Římská církev a římské právo tak rafinovaně pomocí 
klasické středomořské kultury, podkopávaly postavení Franků . Na zase-
dání generálních stavů v  roce 1328 se aristokracie franckého původu 
dokázala prosadit . Odvoláním na sálský zákon šlechta podpořila nárok Fi-
lipa z Valois na francouzský trůn a dokázala tak přehlasovat třetí stav (Bar-
zun 1932, 140–144) . Během zasedání generálních stavů v Tours roku 1470 
se aristokracie ocitla v defenzívě, z níž se nikdy zcela nevymanila . 

Henri de Boulainvilliers byl pověřen, aby pro vévodu burgundské-
ho, vnuka Ludvíka XIV ., připravil na základě podkladů od intendantů zprávu 
o Stavu Francie – Etat de la France (Ellis 1988, 65; Buranelli 1957, 489) . Bou-
lainvilliers přiznával, že věc šlechty je ve Francii s nejvyšší pravděpodobností 
ztracena . Přesto byl přesvědčen, že návrat aristokracie k moci a obnova feu-
dální hierarchie představují nezbytné podmínky pro revitalizaci země . 
V textu O svolání shromáždění generálních stavů (Sur la convocation d’une 
Assemblée des Etats Généraux) doporučoval zasedání zmíněného tělesa (Bu-
ranelli 1957, 488; Barzun 1932, 145) . 

Systém intendantů tak, jak jej zavedl Richelieu, byl podle Boulain-
villierse namířen proti lokálním právům a zodpovědnosti aristokracie a od-
stranil tak poslední zbytky svobody . V pojednání určeném pro potřeby re-
genta Jak učinit stát mocným a  neporazitelným a  všechny poddané tohoto 
státu šťastné a  bohaté (Pour rendre l’Etat puissant et invincible, et tous les 
sujets de ce même Etat heureux et riches) Boulainvilliers navrhl soubor eko-
nomických a politických reforem, které v mnohém připomínaly socialistická 
zákonodárství či alespoň koncept sociálního státu druhé poloviny dvacáté-
ho století (Buranelli 1957, 490–491) . 

Na  rozdíl od  fyziokraticky zaměřeného Mothe-Fénelona byl Bou-
lainvilliers stoupencem merkantilismu a Colberta . To, co by se dalo podle 

729)  Adalinges (šlechtici), Fridlinges (svobodní muži), Lazzes (otroci) a Frilazzes (osvobození 

otroci), viz Barzun 1932, 141 .



530

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

jeho mínění proslulému ministru Ludvíka XIV . vytknout, bylo, že nešel 
dostatečně daleko a nepodřídil veškerý francouzský hospodářský život jedi-
né ústřední komisi sídlící v Paříži . Racionalita plánování musí nahradit cha-
os tržních vztahů . Boulainvilliers neuvažoval o znárodnění a zrušení sou-
kromého vlastnictví; byl nicméně přesvědčen, že výhodnost jedné velké 
státní obchodní společnosti bude natolik zřejmá, že zavládne všeobecná 
touha zapojit se do její činnosti (Buranelli 1957, 491– 492) . Souběžně s centra-
lizací podnikatelských a obchodních aktivit bude zřízena ústřední banka 
s pobočkami v celé zemi . V každé farnosti nechá vláda otevřít místní středisko 
sociálních služeb, které bude zajišťovat školní výchovu a pomoc chudým, ne-
mocným a  zestárlým . Pracovníci tohoto střediska budou rovněž zajišťovat 
s  ohledem na  místní hospodářské podmínky výši daně (taille) a  budou 
určovat její výběr (cit . Buranelli 1957, 493): 

Prostí lidé jsou užitečnější pro stát než bohatí, protože dělají veškerou 
těžkou práci; nalezneme mezi nimi dělníky, vinaře, tesaře, truhláře, 
zedníky, vojáky, tkalce a  obchodníky všeho druhu, kteří zajišťují 
státu prosperitu. Péče o jejich blaho proto nemůže být doceněna.

Ekonomické návrhy Henriho de Boulainvillierse odhalují novověký socialis-
mus jako jakousi zmodernizovanou a paternalistickou variantu ekonomic-
kého a sociálního systému středověké civilizace, k níž stoupenci germanis-
mu nostalgicky vzhlíželi . 

Podle historika Jacquese Barzuna spočíval Boulainvilliersův 
přínos v  tom, že postavil – proti absolutistické monarchii, úředníkům, 
právníkům, vysoké aristokracii a třetímu stavu – národní základnu,730 která 
odkazovala k údajným odvěkým svobodám francouzského státu, stejně jako 
k obdivované tradici anglického parlamentarismu (Barzun 1932, 146) . Po-
dobný argument zopakoval poněkud komplikovanějším jazykem Michel 
Foucault (2005, 125–126): 

Až dosud byly vždy dějiny jen dějinami, které si o sobě samé vyprávěla 
moc, takové dějiny, jaké si o sobě nechala vyprávět moc: byly to dějiny 
moci prostřednictvím moci. Avšak nyní dějiny, jaké začíná vyprávět 
šlechta proti diskursu státu o státu, moci o moci, představují takový 
diskurs, který způsobí, jak se domnívám, rozpad samotného působení 
historického vědění. Zde se rozpadne, domnívám se – a to je důležité – 
vzájemná příslušnost historického vyprávění na jedné straně a výko-

730)  Henri de Boulainvilliers velmi často používal v pozitivním a inkluzivním smyslu pojmy pa-

trie a nation, o nichž mnozí současníci soudili, že nepřežily Richelieua (Barzun 1932, 146) . 
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nu moci na straně druhé, jejího rituálního posilování, ilustrovaného 
formulováním veřejného práva. U  Boulainvillierse, v  diskursu 
reakcionářské šlechty konce 18. století, se objevuje nový subjekt histo-
rie. To vyjadřuje dvojí. Na jedné straně se objevuje nový hovořící sub-
jekt: je to někdo jiný, kdo se ujímá slova v dějinách, kdo bude vyprávět 
historii; někdo jiný připraví výklad své vlastní historie; někdo jiný 
bude nově orientovat minulost, události, právo, nespravedlnost, 
porážky a vítězství kolem sebe samého a svého vlastního osudu. Je to 
tedy přemístění hovořícího subjektu v  dějinách, ale je to rovněž 
přemístění subjektu dějin v tom smyslu, že dochází k proměně v sa-
motném objektu vyprávění, v  jeho subjektu chápaném jako téma, 
jako předmět, chcete-li: dochází k  proměně prvotního elementu, 
předcházejícího, hlubšího, jenž umožní definovat ve  vztahu k  němu 
právo, instituce, monarchii a samotnou zemi. Krátce to, o čem se bude 
mluvit, to budou peripetie něčeho, co prochází pod státem, co proniká 
právem, něčeho, co je zároveň starší a hlubší, než jsou instituce. Tento 
nový subjekt historie, který je současně tím, jenž mluví v historickém 
vyprávění, a tím, o němž toto historické vyprávění hovoří, tento nový 
subjekt, jenž se objeví, když je odsunut stranou administrativní nebo 
právní diskurs státu o státu, nuže, co to je? Je to ono, co jeden soudobý 
historik nazval ‘společností’: je to společnost, ovšem chápaná jako 
asociace, jako skupina, jako celek jedinců, spojených prostřednictvím 
statutu; společnost, složená z  určitého počtu jedinců, která má své 
mravy, své zvyky, a dokonce i svůj zvláštní zákon. To cosi, co napříště 
hovoří v dějinách, co se v dějinách chápe slova a o čem se v dějinách 
bude mluvit, to je to, co dobový slovník označí slovem ‘národ’.

Ernest Seillière, autor, který výrazně ovlivnil například Hannah Arendtovou, 
označil Boulainvillierse za předchůdce árijské rasové ideologie, která vyvr-
cholila v díle Arthura Gobineaua .731 Hannah Arendtová byla přesvědčena, že 

731)  Ernest Seillière o Henrim de Boulainvilliers napsal (1903, x): Po keltském přechodném 

údobí se hrabě de Boulainvilliers zmocnil – jak jsme řekli – Hotmanova myšlení a dal mu 

nový smysl, který bude dominovat v devatenáctém století. Hotman byl vzdělaný měšťan, 

Boulainvilliers příslušník vysoké aristokracie. Již to tedy nebyla rovnostářská, liberální 

a republikánská varianta germanismu, velkoryse vztaženého k veškerému galskému lidu. 

Boulainvilliers ji odsunul stranou a zdůraznil aspekt exkluzivní a feudální; germanismus 

ztotožnil pouze s jednou třídou, zatímco zbytek národa odvrhl prostřednictvím jeho identi-

fikace s keltismem nebo románstvím. Převzal doslovně myšlení velkých obhájců feudalis-

mu a některých kronikářů třináctého století, spočívající v ideji dobytí a věčného rozdělení 

národa na vítěze a poražené lišící se rasou a krví
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Henri de Boulainvilliers si odlišné obyvatelstvo ve Francii dvojí etnické či ra-
sové identity vymyslel, aby paralyzoval novou národní ideu (1996, 251): 

Boulainvilliers je protinárodní v  době, kdy idea národnosti byla 
pociťována jako nová a revoluční, kdy se však ještě neukázalo, jako 
později za Francouzské revoluce, jak úzce je spojena s demokratick-
ou formou vlády. Boulainvilliers připravil svou zemi pro občanskou 
válku, aniž věděl, co občanská válka znamená. Je reprezentantem 
mnoha šlechticů, kteří se nepovažovali za  reprezentanty národa, 
nýbrž za oddělenou vládnoucí kastu, která má možná mnohem více 
společného se ‘stejnou společností a týmž stavem’ v cizím národě než 
se svými krajany.

Henri de Boulainvilliers byl tradičně pokládán za představitele „aristokra-
tické reakce“ .732 Tento koncept, k jehož proslulosti přispěli autoři typu Han-
nah Arendtové nebo Michela Foucaulta, předpokládal, že v průběhu sedm-
náctého a zejména osmnáctého století se tradiční aristokracie dostávala pod 
dvojí tlak absolutistického despotismu a  aspirací zámožných příslušníků 
třetího stavu . Odpovědí chudnoucí francouzské šlechty na takovou historic-
kou výzvu byla ideologie zdůrazňující vznešený původ a čistotu krve a připo-
mínající legendu o vpádu válečnických Franků, kteří si na rozhraní antiky 
a raného středověku podmanili římskou Galii a právem dobyvatele se usta-
vili jako vládnoucí kasta .733 Hannah Arendtová byla přesvědčena, že šlo o vý-
raz novověkého biologicky podmíněného rasismu (1996, 249–254) . André 
Devyver napsal, že první autenticky rasistické doktríny vznikly krátce před 
smrtí Ludvíka XIV . v  kruzích soustředěných kolem vévody burgundského 
a vévody de Noailles (1973, 11) . Moderní rasismus se tak údajně zrodil z deka-
dence třídy aristokratů,734 kteří čelili náporu modernity tím, že se anachro-
nicky dovolávali kvality své krve .735 Bylo velkým historickým paradoxem, že 
se tohoto resentimentu zmocnila moderní věda a učinila z něj postupně mi-
mořádně asertivní a agresivní ideologický derivát modernity . 

Příjmy hraběte Henriho de Boulainvilliers nevypovídají nic 
o  chudobě, která měla tohoto „proletarizovaného aristokrata“ podle André 

732)  V tomto smyslu hodnotili Boulainvillierse zejména Augustine Thierry, Hannah Arendto-

vá, Michel Foucault, Albert Mathiez nebo André Devyver .

733)  Až do konce „starého režimu“ víra v urozenost pokrevních svazků umožnila mase zchudlých 

osob, kterou hospodářsko-sociální vývoj marginalizoval, si podržet neočekávanou prestiž 

(Devyver 1973, 8) .

734)  La décadence d’une classe sociale tout entière (Devyver 1973, 12) .

735)  Coruscatione clari sanguinis (Devyver 1973, 13) .
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Devyvera nebo Hannah Arendtové postihnout . Jeho roční důchod činil devět 
tisíc livrů, což by odpovídalo celkovému jmění sto osmdesáti tisíc livrů . 
Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století dosahoval majetek průměrného 
pařížského šlechtice 207  900 livrů; urozený Pařížan, který byl držitelem 
úřadu nebo léna, vlastnil 404 000 livrů a příslušník vysoké aristokracie až 
997 000 livrů (Ellis 1986, 421) . Z tohoto hlediska byl opravdu hrabě Henri de 
Boulainvilliers „chudý“, protože by bezpochyby mnoho pařížských aristokratů 
žaslo, jak může někdo s tak „nízkým“ důchodem vůbec přežít . Hrabě Henri de 
Boulainvilliers ovšem nebydlel trvale v Paříži, ale v provincii, nečelil obrovs-
kým finančním nárokům dvorského nebo velkoměstského prostředí – a vzh-
ledem ke svým akademickým zájmům po tom zřejmě ani netoužil . V Norman-
dii nebo Ile-de-France byl průměrný roční důchod místního šlechtice 
přibližně 1150 livrů; Boulainvilliers disponoval částkou osmkrát vyšší . Závěr 
života jej zastihl v  pohodlném pařížském bytě v  étage noble obklopeného 
třináctičlenným služebnictvem (Ellis 1986, 421–422) . Henri de Boulainvil-
liers bezpochyby občas pociťoval nedostatek finančních prostředků a upadal 
do  dluhů, nicméně tímto způsobem dnes žije většina příslušníků střední 
třídy v západním světě, aniž se kvůli tomu (prozatím) uchylují do hájemství 
rasové či jiné extremistické imaginace . 

Výrazným propagátorem teze o  „aristokratické reakci“, která 
údajně významně přispěla k rozpoutání Francouzské revoluce, byl historik 
Albert Mathiez .736 Tento badatel nastínil scénář politického konfliktu, kde 
na  jedné straně stála reformně naladěná monarchie a  sílící buržoazie 
a  na  straně druhé reakční aristokracie opírající se o  parlamenty, soudní 
dvory ovládané dědičnou oligarchií . Když v  únoru 1787 předložil Charles 
Alexandre de Calonne na shromáždění notáblů737 svůj návrh progresivního 
zdanění, které mělo vyřešit finanční problémy monarchie, urození notáblové 
se vzbouřili, vypudili Calonna z úřadu a uspíšili tak nevědomky revoluci . 
Hlavní teze Calonnova reformního programu přejal touloský arcibiskup Lo-
ménie de Brienne, který narazil především na odpor parlamentů . Ve snaze 
zlomit jejich odpor se Loménie de Brienne pokusil přeměnit celý legislativní 
systém a v zásadě tak zopakoval pokus René-Nicolase Maupeoua z roku 1771 . 
Veřejnost jej však dostatečně nepodporovala, a král tak ustoupil nátlaku ari-
stokracie, propustil Brienna a svolal archaické těleso, generální stavy, v němž 
měly mít převahu urozené vrstvy . V květnu a červnu 1789 však ve Versailles 
šlechta ztratila nad událostmi kontrolu . 

Mathiezův výklad se stal prakticky ortodoxií historiografie Fran-
couzské revoluce a převzali jej Georges Lefebvre, Albert Soboul, Michel Vo-

736)  Albert Mathiez uveřejnil v roce 1922 knihu Francouzská revoluce (La révolution française) .

737)  Vysocí a zámožní hodnostáři, představitelé aristokracie a církve, maršálové a oligarchové .
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velle, Alfred Cobban, Robert Palmer, Crane Brinton a François Furet (Darn-
ton 1995) . Calonne a Brienne byli označeni za pokrokové reformátory, kteří 
se střetli s reakčními aristokratickými notábly . Koncem třicátých let dvacá-
tého století Wilma J . Pughová dokonce anachronicky označila Calonnovy 
návrhy za  „New Deal“ (Pugh 1939) . Jak nicméně zjistil Robert Darnton 
na základě důkladné analýzy obsahu politických pamfletů uveřejňovaných 
v předvečer Francouzské revoluce, jejich autoři, ovlivňující „veřejné mínění“, 
napadali především „despotismus“ monarchie a  jejích ministrů, zatímco 
jejich vztah k parlamentům, mocenské základně aristokracie, byl většinou 
neutrální .738

Při bližším pohledu na sociální realitu sedmnáctého a osmnác-
tého století nalezneme jen málo dokladů o  existenci „aristokratické re-
akce“ (Ellis 1988, 6) . Francouzská šlechta se v desetiletích před Francouz-
skou revolucí vyznačovala poměrně značnou sociální mobilitou 
a flexibilitou, a nebylo proto žádného důvodu se domnívat, že by nebyla 
schopna se plnohodnotně uplatnit v modernizující se společnosti (obdobně 
jako šlechta v Anglii či jiných evropských zemích) . Francouzská aristokra-
cie se neměnila v parazitující kastu zoufale se snažící zdůvodnit své neo-
spravedlnitelné výsady rasistickou rétorikou, jak ji vylíčila Hannah Arend-
tová . Proslulé Ségurovo omezení z roku 1781, podle něhož se armádním 
důstojníkem mohl stát pouze občan schopný se prokázat čtyřmi generace-
mi předků urozeného původu, které se často uvádělo jako doklad „aristo-
kratické reakce“, mělo odlišný cíl . Jeho smyslem bylo reformovat a profe-
sionalizovat armádu, která utrpěla za  sedmileté války závažné porážky . 
Francouzští představitelé takto chtěli uzavřít důstojnický sbor před opor-
tunistickými jedinci pocházejícími z „nové“ úřednické aristokracie, kteří 
vesměs využívali armádní kariéru čistě účelově pro společenský vzestup . 
Profesionalita velení tím silně trpěla, a  armáda se proto rozhodla opřít 
výhradně o starou šlechtu s dlouhou a osvědčenou tradicí vojenské služby 
(Ellis 1988, 7; Bien 1979) .

Podobně jako Henri de Boulainvilliers byl Louis de Rouvroy, vévo-
da de Saint-Simon, proslulý autor memoárů až příliš otevřeně líčících život 
u dvora v letech 1692 až 1723, přesvědčen, že frančtí válečníci dobyli římskou 
Galii, podmanili si místní obyvatelstvo, zmocnili se jeho půdy a ustavili se 
jako vládnoucí aristokracie: 

738)  Mathiezovu interpretaci zpochybnil rovněž Jean Egret ve své knize Francouzská před-

revoluce (La Pré-Révolution française, 1962), který ovlivnil Williama Doyla (1980) a Ro-

berta Darntona (disertační práce Trendy v radikální propagandě v předvečer Francouzs-

ké revoluce; Trends in Radical Propaganda on the Eve of the French Revolution, 

1782–1788) .
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Z  této skutečnosti vzešla šlechta, jedinečné těleso ve  státě, jehož 
členové byli zprvu zváni muži ve zbrani a později urozenými v proti-
kladu k poraženým, kteří z důvodů své naprosté podřízenosti byli 
nazváni nevolníky (cit . Budil 2002, 26–27) . 

Saint-Simon a  vévoda de Chevreuse podporovali záměr odebrat klíčové 
pravomoci královským ministrům a předat je zvláštním radám notáblů . 
Zmatení stavů pokládal Saint-Simon za výraz společenské dekadence, kte-
rá zachvátila Francii . Zejména ministr Ludvíka XIV . Louvois nechvalně 
proslul nivelizací přirozené sociální hierarchie (Barzun 1932, 153−154) . 
Obdobně jako Henri de Boulainvilliers, vévoda de Saint-Simon považoval 
regeneraci vysoké aristokracie na úkor třetího stavu, církve a krále za zá-
kladní podmínku revitalizace francouzské společnosti jako celku .739 Mo-
the-Fénelon, Saint-Simon a Boulainvilliers tak ztělesňovali odpor aristo-
kracie proti absolutismu francouzské monarchie . Jejich nostalgický únik 
do minulosti, důraz na údajné svobody a samosprávu archaické francké 
společnosti a okázalý germanismus lze pochopit pouze v kontextu vzestu-
pu královské byrokracie, která z tradiční vysoké aristokracie činila ana-
chronismus .740

To neznamenalo, že by Francie ztrácela aristokratický charakter, 
ale status šlechty byl pohlcován meritokracií, přijímáním do  šlechtického 
stavu za  zásluhy a  službu státu . Odtud volání po  návratu, obnovení arka-
dického stavu před nástupem dynastie z Valois, jejíž králové povýšili právní-
ky a  byrokraty nad urozené válečníky a  jejichž dílo dovršili Bourboni . 
Zároveň by bylo tragickou chybou nahlížet Mothe-Fénelona, Saint-Simona 
a  Boulainvillierse jako nepraktické romantické snílky (jakým byl později 
například Arthur Gobineau) upínající se k chimérám . Ve skutečnosti byli tito 
muži v úzkém spojení s politicky vlivným burgundským kruhem, v  jehož 
čele stál vnuk Ludvíka XIV . a  k  němuž náležela řada inteligentních, 
vzdělaných a schopných reformátorů . 

739)  V roce 1689 uveřejnil anonymní autor pamflet Vzdechy zotročené Francie (Soupirs de la 

France Esclave), ve kterém protestoval proti tyranii, pod níž trpí Francie zbavená staro-

bylých práv, které si sousední národy podržely (Barzun 1932, 155) . 

740)  Paradoxními spojenci vysoké aristokracie v boji proti královskému absolutismu byli hu-

genoti vypovězení ze země po zrušení Ediktu nantského v roce 1685, například Levassor 

(kterému byl připisován výše zmíněný text Soupirs de la France), Claude, Basnage de 

Beauval, Jurieu a především Pierre Bayle, autor Filozofického komentáře (Commentaire 

philosophique, 1686) a Historického a kritického slovníku (Dictionnaire Historique et Cri-

tique, 1697) . Pierre Bayle ocenil Bodinovu a Hotmanovu kritiku státního despotismu 

(Barzun 1932, 157) . 
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Snaha o rehabilitaci aristokracie a feudalismu byla součástí širšího 
programu opatření, jejichž smyslem byla radikální revitalizace francouzské 
společnosti, která procházela na sklonku vlády Ludvíka XIV . nelehkým ob-
dobím . Nebyla to aristokratická pýcha proměněná v odlišné vnitropolitické 
a geopolitické konstelaci v rasovou ideologii, ale tento revitalizační aspekt, 
který se stal pojítkem mezi tradičním francouzským germanismem a raso-
vým myšlením devatenáctého a dvacátého století .

Je pozoruhodné, jak velkou pozornost věnují historici rasového 
myšlení Henrimu de Boulainvilliersovi, zatímco opomíjejí výraznou osobnost 
abbé René Auberta de Vertota – s výjimkou nepříjemného incidentu souvise-
jícím se zatčením Nicolase Fréreta po jeho vystoupení na půdě Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres . Přitom to byly právě Vertotovy teze a způsob po-
jetí francké problematiky, který předznamenal romantickou fascinaci ger-
mánskou rasou a jejím revitalizačním potenciálem . René Aubert de Vertot se 
narodil v roce 1655 jako druhorozený syn ve zchudlé normanské šlechtické 
rodině . Studoval původně v jezuitském semináři v Rouenu, odkud však náhle 
po  dvou letech uprchl do  kapucínského konventu v  Argentanu, kde přijal 
řádové jméno Zachariáš . Z  vážných zdravotních důvodů a  na  naléhání 
příbuzných však byl nucen františkány opustit a vstoupit ve dvaadvaceti le-
tech do premonstrátského opatství ve Valsery . Poté působil jako farář v Crois-
sy-sur-Seine, Fréville a Saint-Paer a věnoval se svým odborným zájmům . Teprve 
po naléhání přátel a vrstevníků Bernarda Le Bouyer de Fontenelle a abbého 
Charlese-Irénée Castela de Saint-Pierre vydal v roce 1689 první knihu Dějiny 
portugalského spiknutí (Histoire de la conjuration de Portugal), která byla 
příznivě přijata a  o  níž se pochvalně vyjádřil samotný vlivný teolog, filosof 
a biskup Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704) . Roku 1695 uveřejnil Vertot své 
druhé dílo Dějiny švédských revolucí (Histoire des révolutions de Suède), které 
zaznamenalo celoevropský ohlas . Do Francie přijel zvláštní švédský vyslanec, 
aby Vertotovi nabídl místo královského historiografa, a byl velmi překvapen, 
když se setkal s prostým venkovským knězem . Jeho jmenování členem Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, jímž se stal v roce 1703, zprvu bránila 
podmínka, že akademik musí mít bydliště v Paříži, a také jeho skromné příjmy . 
Následovaly spisy Pojednání o hnutí v Bretani (Traité de la mouvance de Breta-
gne, 1710), Dějiny revolucí římské republiky (Histoire des révolutions de la 
république romaine, 1719) a Dějiny rytířů špitálníků Svatého Jana v Jeruzalémě 
(Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, 1727), které Verto-
tovi získaly pověst předního historika své doby .741 François Émile Villemain 

741)  V  kontroverzním spise Úplná historie usazení Bretonců v  Galii (Histoire complète de 

l’établissement des Bretons dans les Gaules, 1720) Vertot navzdory dokladům, svědčím 

o opaku, tvrdil, že unie mezi Bretaní a Francií existovala již za vlády Merovejců .
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(1795–1867), vlivný politik a literát doby Druhého císařství, napsal, že za vlády 
Ludvíka XIV . francouzská historiografie výrazně upadla, pokud přihlédneme 
k jejímu stavu v šestnáctém století . Jedinými výjimkami byl nepřekonatelný 
Bossuetův génius a vynikající styl prací Césare Vicharda de Saint-Réala a René 
Auberta de Vertota (Villemain 1847, II, 29–30) .

V Académie des Inscriptions et Belles-Lettres vystoupil Vertot v roce 
1705 s  prezentací Studie, ve  které je úkolem odhalit skutečný původ Franků 
na  základě porovnání jejich mravů s  mravy Germánů (Dissertation dans la-
quelle on tache de démèler la véritable origine des Français, par un parallèle de 
leurs moeurs avec celles des Germains) . René Aubert de Vertot na počátku své-
ho příspěvku prohlásil, že je překvapující, jak malou pozornost věnují histori-
kové otázce vzniku francouzského národa (Barzun 1932, 149; Leber 1838, 43–
44) . Vyjmenoval dosavadní teorie o původu Francouzů, jejichž předkové údajně 
přišli od Azovského moře – Palus-Méotides (Becanus), Panonie (Řehoř z Tours), 
Skandinávie (Fréculfe),742 Germánie (Beatus Rhenanus) nebo ze samotné Galie, 
odkud kolonizovali části Germánie (Bodin, Gosselin,743 Forcatel, Audigier) . 
O stoupencích trojské legendy se de Vertot vyjadřoval s posměchem .744 Nejstar-
ší francouzské dějiny, tvrdil, představují „chaos plný stínů“, do kterého se bez-
trestně vkládají nejrůznější chiméry, zpravidla za účelem sebeoslavy .745 De Ver-
tot razil komparativní přístup; na základě srovnání zvyků a institucí Franků 
a starověkých Germánů chtěl doložit jejich společný původ (Leber 1838, 45) . 

Hlavním Vertotovým zdrojem byl Tacitus, jehož obraz germánské 
společnosti abbého fascinoval – plavovlasí, urostlí lidé s modrýma očima746 
žijící svobodně v lesích a bažinách, kteří si ve svobodných shromážděních 
vybírali svého vůdce s přesně vymezenými pravomocemi . Stará germánská 
civilizace byla založena na přísnosti mravů, rovnostářství, spravedlnosti 

742)  Příslušník benediktýnského řádu působící ve Fuldě a od roku 824/825 v Lisieux . Napsal 

kroniku světa dovedenou do roku 607 .

743)  Guillaume Gosselin, francouzský matematik a knihovník šestnáctého století .

744)  Nehovořím o bájících literátech (mnich Hunibald, Tritheim, anonymní autor Gestes des 

rois de France apod.), kteří tvrdili, že nalezli naše kořeny v popelu staré Tróje: Ultus avos 

Trojae (cit . Leber 1838, 44) .

745)  Je známo, že naše historie je chaos naplněný stíny, do něhož lze beztrestně umisťovat chi-

méry. Je dokonce jisté, že většina lichotivých názorů, které nacházejí naše počátky 

v dávnověku, nemají jiný základ než pohádky, chabé dohady, hru se slovy a především 

nepodložené etymologie (cit . Leber 1838, 44–45) .

746)  Mají všichni plavé vlasy a modré oči, ve kterých se odráží jejich přirozená hrdost. Jsou vy-

socí a silní, a přesto nevhodní k dlouhé a namáhavé práci (cit . Leber 1838, 46) .
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a válečnictví, v důsledku čehož byla postrachem pro své sousedy .747 Sidoni-
us Apollinaris, clermontský biskup, který prožil v  Galii pátého století 
bouřlivé události závěru římské vlády (Řehoř z Tours 2006, 84–88; II, 21–
24), vylíčil podle Vertota Franky téměř shodným způsobem, jakým Tacitus 
popsal Germány .748 Rukopis zachovaný v opatství ve Fuldě charakterizoval 
Franky jako lid, jehož vznešenost se pojila s krásou a fyzickou silou: Nobilis 
corpore forma egregia (Vznešené tělo má vynikající formu) . Frankové 
dokázali díky své lásce ke svobodě zvítězit nad Římany v době vrcholu im-
péria: Victoria contenti, imperio abstinebant (Vítězství bylo završeno, vláda 
se zdržela) . 

Zdá se, že v  prvotních dobách se název Francie vztahoval spíše 
na pohybující se populace, lidové hnutí, než na konkrétní teritorium . Byl to 
národ ve  zbrani, sjednocený divokými vášněmi, svou energií nadřazený 
Římanům . Frančtí vládci požívali mimořádné pravomoce především v době 
války, ale i  tehdy podléhali určitým zákonům a autoritě shromáždění svo-
bodných mužů (Leber 1838, 56–60) .749

Na rozdíl od Wilhelma Leibnize nebo Nicolase Fréreta, kteří se 
věnovali především otázce pravlasti Franků, se René Aubert de Vertot 
zaměřil na politické, sociální a kulturní fenomény . Tím se jako jeden z prv-
ních, ještě před Montesquieuem, vymanil z tradičního difuzionistického 
paradigmatu a  naznačil cestu k  budoucím sociálně evolucionistickým 
a  funkcionalistickým školám ve  vědách o  člověku . Zdůraznění soma-
tických rysů, válečnických ctností a  souvislosti fyzického estetična s  fy-
zickou výkonností u starých Franků učinilo z  tohoto výmluvného Rous-
seauova předchůdce a Tacitova obdivovatele jednoho z čelných průkopníků 
rasového germanismu .

Pokud Henri de Boulainvilliers byl sečtělým a inteligentním lai-
kem schopným intuitivních, ale hlubokých historických vhledů, jeho přítel 

747)  On y voit une grande austérité de moeurs et une valeur égale; le gouvernement 

paraît tout militaire. Justes et équitables entre eux, par le besoin de la société, il 

semble que la violence seule faisait tout leur droit à l’égard de de leurs voisins: la 

force du corps, un courage intrépide, et une fermeté à l’épreuve des plus grands pé-

rils, leur tenaient lien de toutes les vertus; et le prince même n’était considéré parmi 

les siens, qu’autant que durait le bonheur de ses armes et la crainte de ses ennemis 

(cit . Leber 1838, 54–55) . 

748)  Frankové, praví tento autor, jsou vysocí, plaví a modroocí. Jejich pláště, které končí nad 

koleny, se jim natolik upínají na tělo, že ukazují všechny jeho tvary. Od nejútlejšího mládí 

jsou vychováváni k boji (cit . Leber 1838, 55) .

749)  Vertot přednášel v akademii o počátcích francouzské monarchie ještě v pozdějších letech 

(Leber 1838, 347–351) .
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a žák Nicolas Fréret se do dějin raného germanismu zapsal jako skutečný 
badatel . Narodil se v roce 1688 v rodině prokurátora pařížského parlamen-
tu a  tato blízkost právnické profesi bezpochyby ovlivnila jeho vzdělání . 
V roce 1714 byl přijat do Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, na jejíž 
půdě pronesl proslulou přednášku O  původu Franků (Sur l’origine des 
Francs), v níž pojednal o invazi a usazení germánských Franků v severní 
Galii . Počátkem osmnáctého století se všeobecně předpokládalo, že předkové 
Franků žili v  Panonii (jak uvedl Řehoř z  Tours), kde sloužili římským 
císařům . Za Valentiniána byli zproštěni placení tributu na deset let . Když 
tato lhůta uplynula, zbavili se závazků vůči Římu a překročili Dunaj . Při 
této příležitosti přijali jméno Frankové, což znamenalo „svobodní lidé“ . 
Fréret s  touto představou polemizoval a  odmítl rovněž tezi, že Frankové 
vzešli z Galů, kteří se pod vedením Sigovèse uchýlili do Germánie . Podle 
Fréreta trojskou legendu do značné míry vymyslel Johann von Tritheim; 
vznikla však také v  důsledku řady lingvistických nedorozumění: Frýgii 
zaměnili staří autoři za  Frísii, Ansegisena za  Anchíse a  germánského 
náčelníka Priavia za trojského krále Priama . Obyvatelstvo Germánie a větší 
části Galie bylo pravděpodobně shodného původu; Fréret tak nepopřel 
možnost společného původu Germánů a Galů v dávné minulosti (Barzun 
1932, 158; Leber 1838, 127–132) .

Řekové a  Římané dlouho Germány vůbec neznali a  na  základě 
jména Celtes si je pletli s  Galy . Fréret soudil, že pojem Germán pochází 
z označení Heerman . Byl přesvědčen, že k výraznější etnické a politické di-
ferenciaci Germánů došlo až v důsledku římské imperiální expanze . Su-
gambrové, přímí předkové Franků, o kterých se zmínil Gaius Iulis Caesar 
(1972, 196–197), sídlili na západ od Suevů podél Rýna na území přibližně 
od  Kolína až k  pobřeží Severního moře . Pravděpodobně nebyli výrazně 
odlišitelní od Kimbrů, jejichž teritorium se rozprostíralo od Rýna až k Balts-
kému moři . V  roce 235, na  sklonku vlády Alexandra Severa, Germáni 
překročili ve větším počtu Rýn a Dunaj a plenili římské území . Císař Maxi-
mus přešel do protiofenzívy a zpustošil vnitrozemí Germánie až po Her-
cynský les . Tyto dramatické události přiměly jednotlivé germánské kmeny 
sdružovat se do větších a silnějších svazů . Suevové vytvořili ligu Alamanů 
sahající od  horního a  středního toku Rýna až po  Podunají . Frankové 
představovali podle Fréreta germánský kmenový svaz či ligu obývající 
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území přibližně od ústí Rýna ke Kolínu;750 v dobách Caesarových nástupců 
byli známi jako Sugambrové .751 Frankové překračovali Rýn, pronikali 
do  vnitrozemí Galie a  sloužili v  římských jednotkách . Mezi Labem a  Ve-
serou zformovali svůj svaz Sasové (Leber 1838, 129−131) . „Frank“ nezna-
mená „svobodný“, ale jak ukazují jeho varianty v  různých germánských 
dialektech, frek, frak, frenk, frank nebo wrang, odpovídá latinskému výra-
zu ferox, to znamená hrdý, nebojácný, divoký nebo krutý (Barzun 1932, 
148) .752 Frankové byli tedy takto poprvé pojmenováni svými sousedy, kteří 
se obávali jejich nemilosrdných vpádů . 

Abbé de Vertot údajně Fréreta kvůli obsahu jeho příspěvku udal 
úřadům; Nicolas Fréret strávil na  základě lettre de cachet753 šest měsíců 
v  Bastile (Thierry 1840, 42) . Není nicméně jisté, jaká část Fréretovy 
přednášky vzbudila nelibost oficiálních míst, že se rozhodla k  tak dra-
stickému kroku . Ferdinand Lot a George Huppert se domnívali, že neopa-
trný přednášející byl potrestán za popírání trojského původu francouzské-

750)  Nicolas Fréret prohlásil (cit . Thierry 1840, 40): Les Franks sont une ligue formée au IIIe 

siècle entre plusieurs peuples de la Basse-Germanie, les mêmes à peu près qui, du temps 

de César, composaient la ligue des Sicambres. – Il n‘y a pas lieu de rechercher la descen-

dance des Franks ni les traces de leur prétendue migration, puisque ce n‘était point une 

race distincte ou une nation nouvelle parmi les Germains. – Le nom de Frank ne veut 

point dire libre; cette signification, étrangère aux langues du nord, est moderne pour 

elles; on ne trouve rien qui s‘y rapporte dans les documents originaux des IVe, Ve et VIe 

siècles. Frek, frak, frenk, frank, vrang, selon les différents dialectes germaniques, ré-

pond au mot latin ferox dont il a tous les sens favorables et défavorables, fier, intrépide, 

orgueilleux, cruel.

751)  Les Francs sont une nation ou plutôt une ligue de différens peuples de la Germanie, 

établis sur le Rhin, en remontant depuis son embouchere jusqu’à Cologne, et composée 

à peu près mêmes peuples qui, au temps de César, formaient la ligue des Sicambres 

(Leber 1838, 128–129) .

752)  Podle Sigeberta de Gembloux, brabantského benediktina, pojmenoval Franky poprvé 

císař Valentinianus, protože francs údajně znamenalo v attičtině divoký: Valentinianus 

Francos atticâ lingua appellavit, quod latina lingua interpretatur feroces (Leber 1838, 

323) . Stejný argument použil již anonymní autor Liber Historiae Francorum z roku 727 

(Joly 1870, 122) . Pierre Rigord, který byl lingvisticky fundovanější, nahradil pojem attica 

lingua spojením arctica lingua (Joly 1870, 123) . Dom Martin Bouquet v osmnáctém sto-

letí vyložil lingua attica jako lingua cattica, jazyk Chattů, germánských spojenců Sugam-

brů, s nimiž byli Sikambrové spojováni (Joly 1870, 123) . 

753)  Lettre de cachet, dopis podepsaný králem a jedním z jeho ministrů a opatřený krá-

lovskou pečetí, který umožňoval králi dát příkaz, který nemohl být zpochybněn 

soudní mocí .
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ho národa .754 To je však krajně nepravděpodobné . V průběhu sedmnáctého 
století sice trojská legenda zaznamenala určitou renesanci, ale převážná 
většina autorů ji vědomě opomíjela a dávala přednost germanismu; nikoliv 
v neposlední řadě k nim náležel Henri de Boulainvilliers nebo právě abbé 
René Aubert de Vertot . Hrozil jim pobyt v Bastile? Nic takového se v jejich 
případě nestalo .755 Ať už byl důvod internace jakýkoliv, Fréret se po návratu 
z vězení zabýval téměř výlučně „bezpečným“ terénem klasických studií .756 
Augustin Thierry označil v roce 1840 Nicolase Fréreta za zakladatele mo-
derní francouzské historiografie .757 Fréret sice vyvrátil staleté pseudohisto-
rické spekulace, avšak nahradil je idiomem, pomocí něhož byl sociální kon-
flikt osmnáctého století konceptualizován jako rasový střet . Boulainvilliers, 
Fréret a Vertot rozpoutali menší revoluci, protože umístili kolébku fran-
couzské aristokracie za Rýn a oddělili ji rasově od zbytku francouzské po-
pulace . Zrodil se nový příběh, který holistickou vizi monarchie založenou 
na  pokrevním příbuzenství Franků a  Galů nahradil představou, jež 
implicitně zahrnovala rasový antagonismus . 

Ve svém vystoupení v Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Ni-
colas Fréret polemizoval s Wilhelmem Leibnizem . Fréret kritizoval Leibnizo-
vu představu putování Franků z Meklenburska a Pomořanska do Galie; upo-
zornil na  skutečnost, že masový přesun Franků na  západ by neunikl 
dobovým svědkům, především Římanům, kteří však příznačně mlčí; v dolní 
Germánii a severovýchodní Galii nedošlo k žádnému „rasovému konfliktu“, 
jaký by bezpochyby masové etnické přesuny vyvolaly (Barzun 1932, 161) . 
Francká anabáze neměla u Fréreta žádnou souvislost s touhou po svobodě; 

754)  Bylo z toho znechucené pobouření, když se Fréret, na sklonku století Ludvíka XIV., odvážil 

tvrdit, že Frankové byli germánského původu. … Až do té doby učenci, kteří používali naiv-

ní výtvory duchovních, se vypravovali do merovejského údobí a představovali Franky 

jako potomky Trójanů (cit . Huppert 1965, 228; Lot 1947) . 

755)  François Émile Villemain napsal, že Fréret byl uvězněn kvůli své poznámce, že Frankové 

nebyli na počátku samostatným národem, ale skupinami jedinců, kteří přijímali hod-

nosti římských patricijů . Tato teze údajně relativizovala legitimitu francouzské monar-

chie (Villemain 1847, II, 30) . Obávám se, že ani Villemainova interpretace neodstranila 

historickou záhadu . 

756)  S výjimkou krátkého Pozorování o jménu Merovejců z roku 1746 Observations sur le nom 

de Mérovingiens; Barzun 1932, 149; viz Leber 1838, 178–216 .

757)  Augustin Thierry vyzvedl zejména následující Fréretův výrok (cit . Thierry 1840, 42–43): 

Quoique les historiens les plus estimés de l‘antiquité, ceux que l‘on nous propose pour 

modèles, aient fait leur principal objet du detail des moeurs, presque tous nos modernes 

ont négligé de suivre leurs traces. C‘est le détail, abandonné par les autres écrivains, que 

je me propose pour but dans ces recherches.
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Frankové nebyli „svobodní muži“ anticipující moderní parlamentarismus, 
ale (podobně jako u  Vertota) divocí a  krutí válečníci . Tato jejich údajná 
vlastnost umožnila další historické „uchopení“ franckého mýtu . Legenda, 
která rezonovala s diskuzí o politickém uspořádání francouzského státu, se 
v době romantismu a napoleonských válek proměnila v revitalizační mýtus 
zapadající do kontextu eurasijské revoluce . 

V roce 1716 uveřejnil René-Joseph Tournemine,758 člen Tovaryšstva 
Ježíšova, důležitou stať v Mémoires de Trévoux . V této stati nazvané Monogra-
fie o dějinách vědy a krásných umění (Mémoires pour l’Histoire des Sciences et 
des Beaux-Arts) napadl Leibnizovy vývody .759 Tournemina, který byl učitelem 
mladého Voltaira, označil Auguste Thierry za posledního reprezentanta vla-
stenecké hypotézy o jednotě rasy . Tournemine uvedl, že stěží bychom váhali, 
kdybychom měli na  výběr mezi ctí být Leibnizovými krajany (Germány), 
nebo slavnou sounáležitostí s lidem, který poté, co se zmocnil Říma, vyplenil 
Řecko a porazil Alexandrovy oddíly (Galy) . Nejvýznamnější historikové podle 
Tournemina prokázali, že Galové v čele se Sigovèsem dobyli nejkrásnější ob-
lasti Germánie a  po  staletích se jakožto Frankové vrátili zpátky do  vlasti 
(Barzun 1932, 161) . Galové neboli Frankové skutečně žili na území mezi La-
bem, Veserou, Rýnem a Hercynským lesem, ale byli to právě tito galští kolo-
nisté (Leber 1838, 135) . René-Joseph Tournemine vyzdvihl badatelské úsilí 
Gilese Lacarryho, který však podle jeho názoru převzal již hotovou teorii 
od Jeana Bodina a Gabriela Trivoria, autora Observatio Apologetica (1631) . 
Francouzský jazyk je sice teutonského (germánského) původu, ale Teutoni 
jsou vlastně Galové: Francouzi jsou Germáni, Germáni jsou Galové, kteří 
překročili Rýn, ergo Francouzi jsou Galové (cit . Barzun 1932, 162) .

Benediktinský mnich Dom Joseph Vaissette760 přiřkl ve  svém  Po-
jednání o původu Franků, ve které se prozkoumá, zda pocházejí z Tektoságů, 
starých Galů usazených v Germánii (Dissertation sur l’origine des Français où 

758)  René-Joseph Tournemine (1661–1739), který Mémoires de Trévoux založil v  roce 1701, 

útočil ve svých spisech především na Nicolase Malebranche a Barucha Spinozu .

759)  Tournemine mimo jiné kritizoval autentičnost klíčového Leibnizova zdroje, geografa 

z Ravenny; navíc se snažil ukázat, že i kdyby byl zmíněný pramen autentický, Wilhelm 

Leibniz jej špatně vyložil (Barzun 1932, 161) . Wilhelm Leibniz odpověděl v latinské studii 

Leibnitii responsio ad R. P. Turnominium.

760)  Dom Joseph Vaissette (1685–1756) působil zpočátku jako královský prokurátor; poté se 

svého postavení vzdal a vstoupil do benediktinského řádu, kde se věnoval svým badatel-

ským zálibám . Od roku 1713 žil v opatství Saint-Germain-des-Près v Paříži . Kromě Studie 

o  původu Franků (Dissertation sur l’origine des Français) byl autorem Obecných dějin 

Languedoku (Histoire générale du Languedoc; 1730–1745) a  Historická, církevní 

a občanská geografie (Géographie historique, ecclésiastique et civile, 1755) . 
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l’on examine s’ils descendent des Tectosages, anciens Gaulois établis dans la 
Germanie) z roku 1722 Francouzům jednoznačně germánský původ .761 Tím 
podle Jacquese Barzuna učinil v osmnáctém století pro genealogický diskurz 
totéž, co udělali Pasquier, Bodin a Hotman v šestnáctém století, když se eman-
cipovali od trojské legendy (Barzun 1932, 162) .762 Po Boulainvilliersovi, Frére-
tovi a Vaissettovi se ve Francii prosadil germanismus .763 Dom Vaissette se nez-
dráhal přiznat, že má na zřeteli „slávu“ francouzského národa . Popřel, že by 
Francouzi byli přímými potomky galských Tektoságů, kteří se usadili v Ger-
mánii . René-Joseph Tournemine a další autoři, kteří hlásali teorii o „návratu“ 
Galů kolonizujících Germánii, se zmýlili . Tacitus, největší znalec starověké 
Germánie, nezaznamenal Tektoságy mezi Germány; jediné populace hovořící 
galskými dialekty zaznamenal římský historik v  povodí Dunaje v  Panonii 
a na hranicích Dákie a Sarmatie . Z metodologického hlediska si Dom Joseph 
Vaissette uvědomoval slabiny tradičního etymologického přístupu, který 
na základě pouhé podobnosti ústí v nejrůznější spekulace a fantastické ge-
nealogie podřízené skrytým přáním svých tvůrců . Poukázal na skutečnost, 
že název Kelt, kterým starověcí autoři označovali mnohé severské národy, 
nemůže posloužit jako důkaz společného původu Galů a Germánů, protože 
tito spisovatelé nazývali Kelty jednou Germány, podruhé Galy, ale nikdy ne 
obě „rasy“ zároveň (Leber 1838, 144–157; Barzun 1932, 163–164) .

Ačkoliv se germanismus nakonec ve Francii prosadil, nestal se nik-
dy idiomem vyjadřujícím společné vlastenecké aspirace, ale naopak přispěl 
k  rozštěpení národního společenství .764 Této radikalizaci francouzského 
myšlení, která vyvrcholila ve  slavném Sieyèsově předrevolučním pamfletu 
(Furet 1994, 12), se pokusil čelit abbé Jean-Baptiste Dubos (Leber 1838, 11), 
jeden z  nejvýraznějších představitelů francouzského historického myšlení 
první poloviny osmnáctého století, stojící na polovině cesty mezi Boulainvil-
liersem a Montesquieuem .

Abbé Jean-Baptiste Dubos, rodák z  Beauvois, vystudoval teologii 
a práva . Své diplomatické vlohy prokázal ve službách francouzského mini-

761)  Vaissettova studie viz Leber 1838, 133–177 .

762)  Dom Joseph Vaissette napsal, že neexistuje žádný důkaz, že by Frankové vzešli ze starých 

Galů, kteří se usadili v Germánii: On n’a aucune preuve que les Français soient descendus 

des anciens Gaulois établis dans la Germanie (cit . Leber 1838, 177) .

763)  To samozřejmě neznamenalo, že by byly alternativní výklady zcela marginalizovány, na-

příklad markýz d’Argens se v knize Philosophie du Bon Sens přihlásil k trojskému mýtu . 

764)  Například v  roce 1730 vydal anonymní autor, pravděpodobně spojený s parlamentem 

v Rouenu, „dopis“, v němž polemizoval s názory Henriho de Boulainvilliers (Lettre d’un 

conseiller du parlament de Rouen au sujet d’un écrit du Comte de Boulainvilliers, viz Bar-

zun 1932,165) . 
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stra zahraničí Jeana-Baptisty Colberta de Torcyho, později regenta a  kar-
dinála Duboise . Především na počátku války o dědictví španělské se účastnil 
několika tajných misí v  Německu, Itálii, Anglii a  Nizozemí . Po  odchodu 
do výslužby se systematicky věnoval studiu historie a literatury; v roce 1720 
byl zvolen členem Académie française; o tři roky později se stal jejím tajem-
níkem . Svoji první studii (Dějiny čtyř Gordionů doložená a ilustrovaná min-
cemi; L’Histoire des quatre Gordions prouvée et illustrée par des médailles) 
vydal abbé Dubos v roce 1695 . Diplomatické zkušenosti vytěžil v pojednání 
o politických zájmech Anglie během války o dědictví španělské (Anglické záj-
my, špatně pochopené v průběhu války; Les Intéréts de l’Angleterre, mal enten-
dus dans la guerre, 1703), ve kterém jasnozřivě předpověděl boj severoame-
rických osad za nezávislost . Dubosovy historické práce Dějiny cambrayské 
ligy (L’Histoire de la Ligue de Cambray, 1709, 1728) si vážil Voltaire . Většího 
ohlasu dosáhly Kritické úvahy o poezii a malířství (Réflexions critiques sur la 
poésie et sur la peinture, 1719) . 

Ve své nejznámější třísvazkové studii Kritické dějiny ustavení fran-
couzské monarchie v Galiích (Histoire critique de l’établissement de la monar-
chie française dans les Gaules)765 z roku 1734 abbé Dubos napadl aristokra-
tickou variantu germanismu v  jejím jádru – zpochybněním samotné teze 
o  dobytí Galie Franky . Představa Franků jako divokých barbarů vzešlých 
z  pralesů a  bažin necivilizované Germánie byla podle Dubose produktem 
úpadku vzdělanosti v Galii šestého století po Kristu, který negativně ovlivni-
la svědectví Řehoře z Tours a Fredegara . Frankové, píše Dubos, se usadili po-
dél toku Rýna již ve třetím století po Kristu, takže během dvou následujících 
staletí před zhroucením imperiální moci měli dostatek času, aby se důkladně 
seznámili s římskou správou, životním stylem, válečnictvím, kulturou a zá-
kony . V důsledku míšení neexistoval v pátém století po Kristu žádný rozdíl 
ve fyziognomii a životním standardu populací obývajících pravý a levý břeh 
Rýna . Mezi Aztéky a Inky a podmaněnými indiánskými kmeny, byly bezpo-
chyby větší rozdíly než mezi Franky a Galořímany . Frankové, kterých nebylo 
více než pětadvacet tisíc, se zmocnili vlády v Galii nikoliv násilným barbar-
ským vpádem, ale kvůli nutnosti zaplnit mocenské vakuum, které vzniklo 
po zániku římské armády v roce 439 . V zemi zavládla anarchie, již překonal 
až Chlodvík, který se nechal pokřtít, získal hodnost konzula a v zásadě na-

765)  Studie se skládala z  šesti kapitol, z nichž první se zabývala usazením Franků v Galii; 

druhá popisovala způsob, jakým Frankové navázali na římskou vládu; třetí se zaměřila 

na míšení Franků a Galořímanů; čtvrtá na to, jak křesťanství a vlivný armorický svaz 

v severozápadní Galii přispěl ke vzniku monarchie; pátá zmínila svobodomyslnost Fran-

ků a absenci otroctví v jejich společnosti; šestá kapitola líčila existenci vojenské monar-

chie u Franků (Barzun 1932, 169–170) . 
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vázal na  římskou administrativní tradici . Na  sněmu, který se uskutečnil 
v roce 511 v Orléansu, Chlodvík ponechal Římanům na území Galie možnost 
žít podle římských zákonů (Barzun 1932, 168–177) . Chlodvíkovi nástupci 
tuto imperiální kontinuitu potvrdili . V roce 542 císař Justinián franckou 
svrchovanost nad Galií uznal . 

V části knihy, v níž se věnoval vztahům mezi Galořímany a Franky, 
abbé Dubos zpochybnil Boulainvilliersův výklad . Dubos popřel, že by 
původní obyvatelstvo bylo zotročeno . V  zemi neexistovaly příkré sociální 
rozdíly a společenská hierarchie podle Dubose spíše připomínala moderní 
Anglii . Boulainvilliers, podle kterého v raně středověké Francii vládla aristo-
kracie franckého původu, se mýlil . Kontinuita mezi římskou správou 
a franckým státem byla mnohem výraznější, než byl ochoten připustit . Karel 
Veliký se stylizoval do osobností velkých římských císařů a  jeho říše měla 
patrné antické kořeny . Karlovci a Kapetovci nebyli tyrany (jak tvrdil Bou-
lainvilliers), ale upevněním monarchie a opřením se o lid navázali na starou 
tradici . Pouze v  údobí slabých panovníků se šlechta dokázala zmocnit 
určitých práv a  privilegií, která jí původně nepatřila . Teprve v  devátém 
a desátém století se Galie stala „podmaněnou“ zemí, protože aristokracie se 
zmocnila soudů a výběru daní . Proti francké rasové pýše, která promlouvala 
z  děl Boulainvillierse, postavil Dubos obraz raného franckého státu jako 
imitaci římské civilizace v  oblasti správy, životního stylu, vzdělanosti 
a  finančnictví . Po  smrti Karla Velikého se hrstka aristokratů zmocnila 
některých privilegií a  tento lup zdůvodnila smyšlenou historií o  právu 
dobyvatelů, kteří se údajně na  sklonku Říše západořímské zmocnili vlády 
v Galii (Barzun 1932, 175–183) .

Jinou práci na podobné téma vydal v roce 1737 Marc-René de Voy-
er de Paulmy, markýz d’Argenson .766 Bylo to pojednání Úvahy o  starobylé 
a soudobé vládě ve Francii (Considérations sur le Gouvernement, ancien et 
présent de la France), které sám autor označil za odpověď na Boulainvillier-
sovu práci o feudálním zřízení ve Francii . D’Argenson sdílel Dubosův názor, 
že rozklad původního raně středověkého systému navazujícího na  římské 
vzory umožnil zrod feudalismu, jehož prostřednictvím vysoká aristokracie 
znevolnila zemi . V devátém a desátém století byl tak prostý obyvatel Francie 
svobodnější než ve století osmnáctém . Na rozdíl od Dubose byl d’Argenson 

766)  Markýz d’Argenson se narodil v roce 1652 v Benátkách (kde jeho otec působil jako vysla-

nec) a zemřel v Paříži roku 1721 . V letech 1697 až 1718 stál v čele královské policie, kterou 

významným způsobem reformoval a  posílil, později vykonával funkci strážce pečeti 

a v době regentsví byl členem finanční rady . Po zhroucení Lawova systému roku 1720 

rezignoval . Byl členem Académie des sciences, Académie des inscriptions et belles-lettres 

a v roce 1718 byl zvolen do Académie française . 
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kritický vůči absolutistické monarchii, avšak feudalismus tak, jak jej popsal 
Boulainvilliers, byl pouhým primitivním právem silnějšího . D’Argenson 
v této souvislosti přiznává, že u počátků téměř každé vlády se nachází usur-
pace . On ani nevěřil, že by Galové byli zotročeni do  takové míry, jako 
například afričtí černoši nebo římští otroci . Je méně pravděpodobné, že Ga-
lii na sklonku římské éry dobyli Frankové . Skutečnost byla spíše taková, že 
Římany vyhnalo místní obyvatelstvo . V sedmé kapitole d’Argenson nastínil 
plán demokratické a federalistické reformy země, v jejímž rámci navrhoval 
zřízení místních shromáždění volených zástupců lidu, které zaštití silná 
a  respektovaná moc panovníka . Jak d’Argenson zdůraznil v  knize Úvahy 
o státní reformě (Pensées pour la réformation de l’Etat), v demokratickém po-
litickém systému není místa pro šlechtu a tato třída by měla být z Francie 
vykořeněna . D’Argenson (obdobně jako jeho ideový protivník Boulainvilliers) 
předjímal mnohé teze pozdějších socialistů, které však v  jeho pojetí 
připomínaly spíše hésiodovskou nostalgii po „zlatém věku“ rurální prostoty 
než pozdější politický radikalismus . Byl přesvědčen, že všichni lidé jsou si 
rovni a že půda a další výrobní prostředky by měly náležet přímo těm, kteří 
s nimi pracují . D’Argenson byl rovněž přesvědčeným patriotem a s potěšením 
konstatoval, že slovo národ, které za vlády Ludvíka XIV. nikdo nevyslovil, se 
opět navrátilo . Toto nové vlastenectví se podle d’Argensona rozšířilo díky vli-
vu Anglie a Parlamentu, který by neměl být pouhým soudním dvorem, ale 
institucionálním zakotvením generálních stavů, jež se nesešly od roku 1614 
(Barzun 1932, 184–188) .

Populární myšlenku, že existuje přímá kontinuita mezi shro- 
mážděními svobodných franckých mužů, generálními stavy a  moderním 
parlamentarismem, kritizovali v  polovině  osmnáctého století ve  Francii 
mnozí autoři . Náležel mezi ně Etienne Lauréault de Foncemagne (Leber 1838, 
12), oratorián a osvícenec, přítel Edwarda Gibbona, Malesherbese a La Roche-
foucaulda . Foncemagne vedl s Voltairem úspěšnou polemiku o pravosti Ri-
chelieuovy politické závěti a byl od roku 1736 členem Académie française . 
Převzal Fréretovu tezi o původu Franků, ale vyvodil z ní, že jestliže Frankové 
vytvořili úplně nový kmenový svaz, nevztahuje se na ně Tacitova charakteri-
stika Germánů (Barzun 1932, 190) . Současně zpochybnil Boulainvilliersovu 
představu barbarských Franků dobývajících římskou Galii . Zesnulý hrabě 
Boulainvilliers byl pro Foncemagna, který již ztělesňoval novou, kritičtější 
a  erudovanější generaci francouzských vědců, spíše vzdělaným amatérem 
než skutečným odborníkem . 

Na  protiaristokratické argumenty abbého Dubose navázal Dom 
Martin Bouquet, benediktin a knihovník v opatství Saint-Germain-des-Prés, 
v monumentálním dvacetisvazkovém díle Sbírka historických událostí Galie 
a Francie (Recueil des Histoires des Gaules et de la France), které vycházelo 



547

v letech 1738 až 1752 . Obdobně Dubosovy teze rozvíjel abbé Biet ve svém po-
jednání z roku 1736 (Barzun 1932, 192–193) .

K Dubosovým oponentům náležel Gibert, který čtyři roky před vy-
dáním Montesquieuova Ducha zákonů (De l´esprit des lois, 1748) tvrdil, že 
Frankové netvořili zpočátku žádný svaz, ale představovali množství vzájemně 
bojujících kmenů; jméno „Frank“ vzniklo jako přezdívka podle druhu 
vrhacího kopí zvaného fram . Gibert, kterému nechyběla fantazie, etymolo-
gicky odvodil královskou dynastii Merovejců od  Marobuda, vůdce 
Markomanů, kteří proto podle Giberta byli předky Franků (Barzun 1932, 
194–197) . V roce 1746 na půdě Académie des Inscriptions et Belles-Lettres po-
lemizoval Gibert s Fréretovou studií Postřehy o názvu Merovejců (Observati-
ons sur le nom de Mérovingiens) .767

Navzdory snaze abbého Dubose ve čtyřicátých letech osmnáctého 
století došlo k určité renesanci hypotézy o „dobytí Galie Franky“ .768 Gilbert 
Charles le Gendre, markýz de Saint-Aubin,769 ve svém pojednání Starožitnosti 
národa francouzské monarchie (Des Antiquités de la nation de la monarchie 
française) z roku 1741 tvrdil, že předkové Francouzů pocházejí ze starověké 
Frýgie . Po překročení Černého moře se usadili na Donu, kde přijali jméno 
Frankové a odkud podnikali výpady do Řecka .770 Poté, když je vyhnali Sky-
thové, se usídlili nejprve v Lýdii, a později, po překročení Dunaje v Panonii, 
odkud po několika staletích ustoupili do Germánie (Leber 1838, 32–33) .

2.16.5. Montesquieu a svoboda v germánských lesích

Dalším, kdo vstoupil do debaty o povaze politického systému v  souvislosti 
s etnickým vývojem Francie, byl Charles-Louis de Secondat, baron de Mon-
tesquieu . Byla to podle Jacqua Barzuna osobnost velkého syntetika (Barzun 

767)  Gibertova studie o Merovejcích (Mémoire sur les Mérovingiens), viz Leber 1838, 217–260 . 

Gibert vystoupil v Académie des Inscriptions et Belles-Lettres již v roce 1744 s příspěvkem 

Poznámky o původu Franků a etymologii jejich jména (Remarques sur l’origine des Francs 

et l’etymologie de leur nom; viz Leber 1838, 299–318) . 

768)  V tomto období vydal například Ribaut de Rochefort Studie o původu Franků (Dissertati-

on sur l’Origine des Francs, 1748; viz Leber 1838, 261–294) a Gouye de Longuemare obdr-

žel roku 1746 cenu Akademie v Soissons za studii Studie o chronologii merovejských králů 

(Disseration sur la chronologie des rois Mérovingiens; Barzun 1932, 196) .

769)  Gilbert Charles le Gendre, markýz de Saint-Aubin (1687–1746), první kancléř pařížského 

parlamentu .

770)  Hérodotos použil pojem ώγεώώερος, což markýz de Saint-Aubin přeložil jako ekvivalent 

keltského slova franc (Leber 1838, 32) . 
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1932, 197) . Montesquieu pocházel z rodu, jehož příslušníci náleželi jak k tra-
diční „aristokracii meče“ (noblesse d’épée), tak k úřednické šlechtě (noblesse 
de robe) . Jeho předkové se v  sedmnáctém století přidali k hugenotům, ale 
později se podle vzoru Jindřicha IV . vrátili ke katolicismu . Montesquieuův 
otec, Jacques de Secondat, druhý syn barona de Montesquieu, byl preziden-
tem parlamentu v Guyenne . Vyženil zámek v La Brède s rozsáhlými pozem-
ky; zde se 18 . ledna 1689 narodil Charles Louis . Po matčině smrti jej v letech 
1700 až 1711 vychovávali oratoriáni ve své koleji v Juilly . Ve dvaceti letech 
napsal pojednání, v němž tvrdil, že pohanská filosofie si nezaslouží věčné 
zatracení . Od matky získal respekt ke křesťanství, byl však zároveň stoikem 
a  deistou tak, jak to odpovídalo intelektuální atmosféře na  sklonku vlády 
Ludvíka XIV . a v době regentství . 

Mladému Montesquieuovi nebyl cizí skepticismus módního pyr-
rhonismu . Vystudoval práva v Paříži a Bordeaux a od roku 1714 působil jako 
poradce parlamentu v Bordeaux; o dva roky později zdědil po svém zesnulém 
strýci pozici prezidenta místního soudního dvora . Město na pobřeží Atlanti-
ku prosperovalo díky dynamicky se rozvíjejícímu obchodu se zámořím a pa-
noval v něm i živý kulturní život . Montesquieu se v roce 1712 stal členem 
místní Akademie . Již před vydáním slavného Voltairova spisu Základy New-
tonovy fyziky v  Amsterdamu v  roce 1738 se řada vzdělaných Francouzů 
věnovala přírodním vědám . V  drtivé většině případů šlo o  amatérské 
paběrkování a ani Montesquieu nebyl výjimkou, studoval fyziku, anatomii 
a botaniku . Předstihl Buffona a kolem roku 1719 zvažoval vypracování Fyzi-
kální dějiny staré a moderní země (Histoire physique de la terre ancienne et 
moderne; Sorel 1887, 6−10; Ilbert 1904, 6) . Nakonec opustil přírodu pro 
lidstvo; nikdy však neztratil ze zřetele přírodu jako živel, který mohutně 
ovlivňuje povahu lidského společenství . Montesquieu byl hrdý na svůj aristo-
kratický původ a  ctil své předky, válečnické a  svobodné Germány .771 Díky 
Plutarchovi se naučil oceňovat historickou velikost významných mužů, 
budovatelů impérií .772

Ludvíku XIV . se během dlouhé vlády podařilo prakticky zničit huge-
noty a marginalizovat jansenisty . Jeho dvůr ale prostoupilo volnomyšlenkářství 
a odkazy na antickou mytologii (Sorel 1887, 25–26) . Krach Lawových reforem 
zdržel ve Francii nástup moderního finančnictví na téměř sto let . Spory o bulu 
papeže Klementa XI . Unigenitus Dei Filius zveřejněné 8 . září 1713 a zaměřené 
proti jansenistickým tezím Pasquiera Quesnela bezpochyby poškodily posta-

771)  Nos pères, les Germains, guerriers et libres (cit . Sorel 1887, 18) .

772)  J’ai vu de loin, dans les livres de Plutarque, ce qu’étaient les grands hommes (cit . Sorel 

1887, 19) .
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vení církve na celá staletí .773 V  této atmosféře vydal roku 1721 Montesquieu 
(z pochopitelných důvodů anonymně) Perské listy .774 Zaznamenal přímo feno-
menální úspěch .775 Nápad vylíčit evropskou, především francouzskou 
společnost očima orientálních návštěvníků přitom nebyl originální . Monte-
squieu si jej vypůjčil z díla Historky vážné a komické jednoho Siamce (Les Amu-
sements sérieux et comiques d’un Siamois, 1705) od  dramatika a  publicisty 
Charlese Rivièra Dufresnyho; v roce 1684 vydal také v Paříži Janovan Giovan-
ni Paolo Marana v italské a francouzské verzi román L’esploratore turco (Tu-
recký průzkumník; L’espion du Grand Seigneur) založený na třiceti fiktivních, 
nicméně zjevně satirických dopisech osmanského agenta působícího 
v křesťanských zemích .776 Poznatky o perských reáliích čerpal Montesquieu 
především ze spisů cestovatele Jeana Chardina .777 Albertu Sorelovi připomínal 
Montesquieuův román díla Clauda-Prospera Jolyota de Crébillona, ve své době 
oblíbeného spisovatele a Voltairova rivala (Sorel 1887, 27) .

Ve stojednatřicátém dopise Perských listů vylíčil Montesquieu ve zkrat-
ce (ústy Peršana) dějiny Evropy založené na lásce ke svobodě a vyzdvihnutí hi-
storické úlohy germánských národů (1955, 200–202; přeložil Josef Kopal): 

Když Řecko bylo pohlceno potopou, zalidnili je noví obyvatelé. 
Skoro všechny kolonie pocházely z  Egypta a  z  nejbližších končin 
Asie, a protože tyto kraje byly spravovány králi, národové, kteří od-
tamtud vyšli, byli spravováni rovněž tak. Avšak ježto tyranie těchto 
panovníků je příliš tíživá, střásli jařmo a z trosek tolika království 
povstaly republiky, které dopomohly Řecku k takovému rozkvětu, 
že bylo jediné vzdělané uprostřed barbarů. Láska k svobodě, nená-

773)  Horace Walpole si údajně postěžoval, že shledává život v Anglii natolik nudným, že hodlá 

odejít do Paříže a zapojit se do hádek kolem buly Unigenitus (Ilbert 1904, 12) .

774)  Perské listy byly vytištěny v Rouenu, jako místo vydání byl ale uveden Amsterdam .

775)  Během Montesquieova života vyšly celkem devětadvacetkrát .

776)  Kompletní anglické vydání z let 1687 až 1694 dosáhlo osmi svazků .

777)  Jean Chardin (1643–1713) odcestoval poprvé do Persie a Indie jako obchodník s dia-

manty v roce 1665 . Působil ve službách perského šáha Abbáse II . Po návratu do Francie 

uveřejnil v roce 1670 Korunovace Sulejmana III., perského krále (Le couronnement de 

Soleïmaan troisième, roy de Perse; 1670) . Na Východě pobýval opět v  letech 1671 až 

1680 . Persekuce namířená proti protestantům ve Francii (Chardin pocházel ze staré 

hugenotské rodiny) jej přiměla usadit se v Anglii a poté v Nizozemí, kde začal roku 

1686 vydávat své nejrozsáhlejší dílo Cesty rytíře Chardina v Persii a po dalších místech 

Orientu (Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient; 

poslední svazek vyšel roku 1711; Louis Mathieu Langlès publikoval roku 1811 kom-

pletní desetisvazkové vydání) . 
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vist ke králům zachovala Řecko dlouho v nezávislosti a rozšířila 
do  dálky republikánskou vládu. Řecká města našla spojence 
v Malé Asii; vypravila tam kolonie tak svobodné, jako byla sama, 
jež jim sloužily za hradbu proti podnikům králů perských. To není 
vše: Řecko zalidnilo Itálii; Itálie Španělsko a snad Gallie. Je známo, 
že onou velkou Hesperií, tak slavnou u starověkých, bylo prvotně 
Řecko, které jeho sousedé pokládali za  místo blaženosti. Řekové, 
kteří tento šťastný kraj nenacházeli doma, šli jej hledat do Itálie; 
Řekové italští do Španělska; španělští do Betiky nebo Portugalska: 
takže všecky tyto končiny měly u starověkých toto jméno. Tyto řecké 
kolonie přinesly s sebou ducha svobody, kterého si osvojily v této 
přívětivé zemi. Tak v těch dávných dobách v Itálii, Španělsku, Gal-
liích není téměř vidět monarchie. Brzo uvidíš, že národové Severu 
a Německa nebyli méně svobodní; a nalézáme-li u nich stopy jaké-
hosi království, je to tím, že si vzali za krále velitele vojsk nebo repu-
blik. To vše se dělo v Evropě: neboť jde o Asii a Afriku, úpěly vždycky 
pod despotismem, vyjma několik měst Malé Asie, o nichž jsme mlu-
vili, a republiku kartaginskou v Africe. Svět byl rozdělen mezi dvě 
mocné republiky: římskou a  kartaginskou. Nic není tak známo 
jako počátky republiky římské a nic tak málo známo jako počátek 
republiky kartaginské. Neznáme naprosto pořadí afrických 
panovníků od  Didony a  nevíme, jak přišli o  svou moc. Zázračný 
vzrůst římské republiky by byl býval pro svět velikým štěstím, kdy-
by nebylo bývalo nespravedlivého rozdílu mezi občany římskými 
a přemoženými národy; kdyby správcům provincií byli dali méně 
velkou pravomoc; kdyby bylo bývalo šetřeno zákonů tak svatých, 
čelících k tomu, aby se zabránilo tyranii správců; a kdyby k jejich 
umlčení nebyli používali týchž pokladů, které nahromadila jejich 
nespravedlnost. Caesar potlačil římskou republiku a  podrobil ji 
neomezené moci. Evropa úpěla dlouho pod vojenskou a násilnou 
vládou a  římská mírnost byla proměněna v  kruté utlačování. 
Avšak ze Severu vyšli nesčetní neznámí národové, rozlili se 
po  římských provinciích jako horské bystřiny, a  provádějíce své 
výboje s takovou snadností, s jakou prováděli své lupy, rozkousko-
vali říši a založili království. Tito národové byli svobodní a omezo-
vali moc svých králů tak, že byli vlastně jen náčelníky nebo generá-
ly. A tak tato království, ač založena násilím, nepociťovala vůbec 
jařma vítězova. Když národové asijští, jako Turci a Tataři, podnikli 
výboje, podrobeni vůli jediného, myslili jen na to, aby mu dali nové 
poddané a  aby upevnili zbraněmi jeho násilnou autoritu. Ale 
národové severní, svobodní ve své vlasti, zmocňujíce se římských 
provincií, nedali svým náčelníkům velkou pravomoc. Ba někteří 
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z těchto národů, jako Vandalové v Africe a Gotové ve Španělsku, se-
sazovali své krále, jakmile s  nimi nebyli spokojeni; a  u  druhých 
moc panovníkova byla omezena tisíci různými způsoby: podílel se 
s  ním o  ni velký počet šlechticů; války se podnikaly jen za  jejich 
souhlasu; kořist se dělila mezi náčelníka a  vojáky; nebylo daně 
ve  prospěch panovníka; o  zákonech se usnášeli v  národních 
shromážděních. Toť základní princip všech těchto států, které se 
utvořily z trosek římské říše.

Montesquieu tak přímo navázal na Tacita, Hotmana a Boulainvillierse a jeho 
text se stal vrcholem novověkého germanismu těsně předtím, než byl konta-
minován biologickou rasovou ideologií . Antagonismus mezi Severem a  Ji-
hem, římská moc, která se zvrhla v tyranii, od níž kontinent osvobodily se-
verské národy vyznačující se vyšší morální a fyzickou silou, úspěšná obrana 
Evropy před asijským despotismem, to vše náleželo do dlouhodobé intelektu-
ální výbavy Západu . S touto nostalgickou vzpomínkou na velikost germán-
ských národů kontrastoval politováníhodný stav soudobé francouzské mo-
narchie, na který moralista a ironik Montesquieu často narážel (1955, 42–43; 
přeložil Josef Kopal): 

Král francouzský je nejmocnější panovník evropský. Nemá zlaté 
doly jako jeho soused, král španělský, ale má více bohatství než on, 
poněvadž je čerpá z  marnivosti svých poddaných, která je 
nevyčerpatelnější nežli doly. Bylo ho vidět, jak podnikal a vedl velké 
války, nemaje jiných důchodů nežli prodej čestných titulů, a zázra-
kem lidské pýchy se dostalo jeho vojskům žoldu, jeho pevnosti byly 
zásobeny a  jeho loďstva vyzbrojena. Ostatně tento král je velkým 
kouzelníkem: vládne i nad duchem svých poddaných, kteří myslí, 
jak on chce. Má-li v pokladně jen milión tolarů a potřebuje-li dva, 
stačí mu přesvědčit je, že tolar platí dva, a oni tomu věří. Má-li vést 
nesnadnou válku a  nemá-li žádných peněz, stačí mu nasadit jim 
do hlavy, že kus papíru jsou peníze, a hned jsou o tom přesvědčeni. 
Dokonce jim namluvil, že dotýkaje se jich, vyléčí je z všemožných ne-
mocí, tak velká je síla a moc, kterou má nad duchy. 

Obdobný skeptický vztah měl Montesquieu i vůči katolické církvi (Montes-
quieu 1955, 43; přeložil Josef Kopal): 

Co Ti říkám o tomto panovníkovi, nesmí Tě udivit: je jiný čaroděj, 
silnější nežli on, který je neméně pánem jeho ducha, nežli on sám 
je pánem ducha ostatních. Tento čaroděj se nazývá papež. Hnedle 
ho přesvědčí o tom, že tři jsou jen jeden, že chléb, který jíme, není 
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chléb, nebo že víno, které pijeme, není víno, a o tisíci jiných tako-
výchto věcech.

Montesquieu, jehož identita jako autora Perských listů byla záhy prozrazena, 
odjel do Paříže, kde si ve svých třiatřiceti letech užíval literární slávy a poct . 
Byl zvolen do Académie française, ale když si Ludvík XV . přečetl dva výše zmí-
něné úryvky z Perských listů, odmítl jeho jmenování potvrdit (Ilbert 1904, 11) . 
Druhý pokus byl úspěšnější a Montesquieu se stal členem nejprestižnější fran-
couzské vědecké společnosti 24 . ledna 1728 . V následujících letech cestoval; 
v  doprovodu anglického diplomata778 hraběte Waldegrava, synovce vévody 
z Berwicku,779 navštívil Německo a Rakousko, posléze se vydal do Uher, Polska 
a Benátek, kde se setkal s exulantem Johnem Lawem (Sorel 1887, 45) . Po poby-
tu ve Florencii, Neapoli780 a Římě, kde byl přijat papežem, zamířil přes Švýcar-
sko a Porýní do Nizozemí . Ve městě Hague se setkal s lordem Chesterfieldem, 
který jej přivedl do Anglie (Ilbert 1904, 15) . Mezi říjnem 1729 až srpnem 1731 
Montesquieu navštěvoval britský parlament a četl Lockovy politické spisy .781 
Byla to pro Montesquia velká lekce z komparativních politických věd v době 
před Francouzskou revolucí, kdy se Evropa vyznačovala nesmírnou rozmani-
tostí místních politických uspořádání . Své zkušenosti z několikaletého puto-
vání kontinentem shrnul lakonicky po návratu (Sorel 1887, 49): 

Německo je jako stvořené pro cestování, Itálie pro krátkodobý pobyt, 
Anglie pro přemýšlení a Francie pro žití.

778)  Montesquieu usiloval o přijetí do diplomatických služeb, ale francouzská vláda jeho žá-

dost odmítla (Sorel 1887, 46) .

779)  Hrabě Waldgrave byl právě jmenován anglickým velvyslancem ve Vídni (Ilbert 1904, 

14) .

780)  Neexistují žádné doklady o  setkání Montesquieua s  jiným velkým myslitelem té doby 

(a později do jisté míry jeho rivalem a protipólem) Giambattistou Vicem, který žil v Nea-

poli . Základy nové vědy o společné přirozenosti národů (Scienza nuova), Vicovo epochální 

dílo, které na  počátku jednadvacátého století bezpochyby zastínilo Montesquieuovo 

opus magnum, vyšlo poprvé v roce 1725 a vzbudilo značný zájem po celé Itálii . Vico ve své 

autobiografii uvedl, že benátský vyslanec v Neapoli měl příkaz koupit všechny dostupné 

kopie přímo od  neapolského vydavatele Felice Moscy . Je proto možné, že po  Montes-

quieuově příjezdu do Neapole byla Vicova kniha již vyprodána . Montesquieu zřejmě ne-

projevil o setkání s italským autorem zájem . O vztahu mezi Vicem a Montesquieuem viz 

Flint 1901 .

781)  12 . února 1729 byl Montesquieu přijat za člena Royal Society (Sorel 1887, 48; Ilbert 

1904, 6) .
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Již počátkem třicátých let osmnáctého století napsal Montesquieu něko-
lik fragmentů,782 které se měly stát součástí jeho životního díla . Římské 
rozvaliny, které oslovily svojí nostalgičností a ztělesněním pomíjivosti to-
lik sensitivních západních duchů, nenechaly chladným ani Montes-
quieua . Výsledkem byla dvě pojednání: Úvahy o  příčinách velikosti 
a úpadku Římanů (Considérations sur les causes de la grandeur et de la 
décadence des Romains, 1734) a Dialog Sully a Eukrata (Dialogue de Sylla 
et d’Eucrate, 1745) . Římské trosky a živý ruch britského parlamentu se 
staly dvěma hlavními symbolickými póly Montesquieuova díla, za nimiž 
se skrýval tradiční dualismus padlého despotického římanství a trium-
fujícího svobodomyslného germánství . To vše byla pouhá příprava pro 
práci na díle Duch zákonů (L’Esprit des lois), jednom z nejvlivnějších děl 
intelektuálních dějin Západu, které Montesquieu vydal v listopadu 1748 . 
Mnoho moderních vědců již vzdalo hold Montesquieuově snaze uchopit 
vlivy, které utvářejí charakter lidské společnosti a mezi něž náleží klima, 
náboženství, zákony, státní zřízení, tradice, mravy a životní styly, jako 
jediný organický celek . Tento holistický přístup ve vědách o člověku zdo-
mácněl a Montesquieu je právem pokládán za jeho průkopníka . Z hledis-
ka vývoje rasového myšlení se tento francouzský autor ocitl na rozhraní 
mezi tradiční klimatickou teorií a asertivním rasovým esencialismem . 
Montesquieu navázal na  antický a  středověký environmentalismus783 
a přihlásil se k novověkému germanismu .784 Rasu jako historický faktor 
nezohlednil; to učinili až romantičtí autoři přelomu osmnáctého a deva-
tenáctého století . 

Ve sporu mezi Henrim de Boulainvilliers a abbé Jeanem Baptistou 
Dubosem, z nichž první hlásal historickou diskontinuitu danou franckým 
aktem dobytí římské Galie, zatímco druhý obhajoval plynulý přechod mezi 
římskou správou a  raně feudálním zřízením, se Montesquieu pokusil 

782)  Například Pojednání o španělském finančnictví (Essai sur les finances de l’Espagne), 

Úvahy o univerzální monarchii v Evropě (Réflexions sur la monarchie universelle en Euro-

pe), Dějiny Ludvíka XI. (Histoire de Louis XI.) .

783)  Montesquieu byl například přesvědčen, že nejpříznivější klimatickou oblastí pro 

vznik demokratického zřízení jsou zemědělsky bohaté oblasti severní Evropy (Sorel 

1887, 116) .

784)  Montesquieu byl pozorným čtenářem Tacitovy Germánie a ve zřízení starověkých Ger-

mánů viděl primitivní zárodek demokracie, která se o mnoho století později prosadila 

v Anglii a jejímž ztělesněním byl britský parlament .
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o nevděčnou úlohu zprostředkovatele .785 Srdcem stál bezpochyby na straně 
Boulainvillierse, se kterým ho spojovalo zanícení pro věc aristokracie . 
Vzdělání a  intelekt jej svazovaly s  abbé Dubosem, jehož ale přezíral kvůli 
nízkému původu (Sorel 1887, 130) . Možná právě z  tohoto důvodu chybělo 
některým autorům v Duchu zákonů zcela jednoznačné stanovisko k polemi-
ce o  počátcích francouzského státu .786 Na  rozdíl od  Dubose Montesquieu 
zdůraznil, že Frankové si rozuměli s Římany asi jako Mongolové s Číňany, 
jejichž zemi ujařmili . Na druhé straně Frankové nezbavili Galořímany po do-
bytí provincie veškerých práv a ke znevolnění místního obyvatelstva došlo 
až za vlády Kapetovců (Barzun 1932, 201–202) . Ve třetí kapitole jedenácté kni-
hy Ducha zákonů pojednávající o  „právu dobyvatele“ Montesquieu označil 
trvalé zotročení za nepřirozené .787 Dříve nebo později dojde k míšení mezi 
populacemi a  zrodí se společná kultura . To se stalo i  tehdy, když „naši 
germánští otcové“ dobyli římské impérium .788 Montesquieu tak nesdílel ra-

785)  Montesquieu napsal (cit . Geruzez 1861, 397–398; Sorel 1887, 130): M. le comte de Boulain-

villiers et M. l’abbé Dubos ont fait chacun un système, dont l’un semble une conjuration 

contre le tiers état et l’autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le soleil donna à 

Phaéton son char à conduire, il lui dit: Si vous montez trop haut, vous brûlerez la demeure 

céleste; si vous descendez trop bas, vous réduirez en cendres la terre. N’allez point trop à 

droite, vous tomberiez dans la constellation du Serpent; n’allez point trop à gauche, vous 

iriez dans celle de l’Autel; tenez-vous entre les deux .

786)  V knize třicáté a jednatřicáté Montesquieu sledoval počátky feudalismu k Caesarovým a 

Tacitovým poznámkám a v následujícím výkladu kritizoval Dubosovy teze . 

787)  On n’a droit de réduire en servitude que lorsqu’elle est nécessaire pour la conservation de 

la conquête. L’objet de la conquête est la conservation: la servitude n’est jamais l’objet de la 

conquête; mais il peut arriver qu’elle soit un moyen nécessaire pour aller à la conservati-

on. Dans ce cas, il est contre la nature de la chose que cette servitude soit éternelle. Il faut 

que le peuple esclave puisse devenir sujet. L’esclavage dans la conquête est une chose 

d’accident. Lorsqu’après un certain espace de temps toutes les parties de l’état conquérant 

se sont liées avec celles de l’état conquis, par des coutumes, des mariages, des lois, des as-

sociations, et une certaine conformité d’esprit, la servitude doit cesser. Car les droits du 

conquérant ne sont fondés que sur ce que ces choses-là ne sont pas, et qu’il y a un éloigne-

ment entre les deux nations tel que l’une ne peut pas prendre confiance en l’autre (Montes-

quieu 1803, II, 19–20) .

788)  Nos pères, qui conquirent l’empire romain, en agirent ainsi. Les lois qu’ils firent dans le 

feu, dans l’action, dans l’ impétuosité, dans l’orgueil de la victoire, ils les adoucirent : leurs 

lois étoient dures, ils les rendirent impartiales. Les Bourguignons, les Goths et les Lom-

bards, vouloient toujours que les Romains fussent le peuple vaincu; les lois d’Euric, de 

Gondebaud et de Rotharis, firent du Barbare et du Romain des concitoyens (Montesquieu 

1803, II, 20–21) .
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sový výklad dějin a idea „rasového apartheidu“ mu byla naprosto cizí . Mezi 
Duchem zákonů a  Gobineauovým Pojednáním o  nerovnosti lidských ras 
(jejichž vydání dělí něco přes sto let) zeje propast, jejíž velikost je dána dra-
matickou zkušeností Francouzské revoluce, napoleonských válek a intelek-
tuálním vlivem romantismu . Montesquieuovi by určitě nepřišlo na mysl, že 
francouzský vzdělanec následujícího století bude s obdivem vzhlížet ke ka-
stovnímu systému Indie a čínskému despotismu a nepokrytě pohrdat sou-
dobým Západem . 

Duch zákonů vzbudil ohlas a vyvolal živou debatu po celé Evropě . 
Jistý Claude Dupin vydal již v  následujícím roce polemický spis Úvahy 
o  některých oddílech knihy nazvané Duch zákonů (Réflexions sur quelques 
parties d’un livre intitulé de l’Esprit des lois) . Zdá se, že Voltaire, který v této 
době připravoval Pojednání o mravech (Essai sur les moeurs), na Montesquieuův 
úspěch žárlil . Ve  vzácné shodě napadli Montesquieua jezuité i  jansenisté; 
první na  stránkách  Journal de Trévoux, druzí v  Nouvelles ecclésiastiques . 
Montesquieu reagoval na tyto výtky v dubnu 1750 ve spise Obrana Ducha 
zákonů (Défense de l’Esprit des lois) . Guillaume-Chrétien de Lamiognon de 
Malesherbes, legendární postava sklonku „starého režimu“ (ancien régime), 
který dohlížel z  titulu cenzora (directeur de la librairie) pařížského parla-
mentu na tisk, umožnil, aby se kniha distribuovala ve Francii . Ignoroval tak 
rozhodnutí Svatého stolce, který dal Ducha zákonů na  index . Ani nejvyšší 
kruhy nešetřily chválou . Ta kniha je mým breviářem, prohlásila údajně 
Kateřina Veliká (Sorel 1887, 137–142) .

Montesquieu kromě několika fragmentů789 již žádnou další velkou 
knihu nenapsal . V posledních letech života se těšil z postavení mezinárodně 
uznávaného autora . Zemřel v  Paříži 10 . února 1755 . Montesquieuovo dílo, 
které lze rovněž chápat jako pozdní výraz francouzské anglofilie, se ve Fran-
cii stalo terčem kritiky v  okamžiku, kdy Velká Británie přestávala být 
považována za žádoucí civilizační model . V tomto smyslu napadl roku 1764 
Ducha zákonů Jean-Baptiste-Louis Crevier, historik římských dějin a profe-
sor rétoriky v Beauvais, a sice v pojednání Postřehy o knize Duch zákonů (Ob-
servations sur le livre de l’Esprit des lois) . Crevier vytkl Montesquieuovi ne-
dostatek patriotismu a  nekritickou fascinaci Anglií (Sorel 1887, 143) . 
V anglosaském světě Montesquieuova údajná vize vybudování liberální de-
mokracie v návaznosti na staré germánské instituce790 měla rovněž značný 

789)  Lysimaque, Arsace et Isménie a Essai sur le goût (pro Encyklopedii) .

790)  Viz slavná poznámka o zrození anglického parlamentarismu v „germánských lesích“: 

Pokud čteme obdivuhodné Tacitovo dílo o mravech a zvycích Germánů, vidíme, že u nich 

získali Angličané ideu svého politického systému vlády. Toto nádherné zřízení bylo naleze-

no v lesích (Montesquieu 1803, II, 61) .
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ohlas .791 George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Madison a ostat-
ní otcové zakladatelé znali Ducha zákonů. Vliv Montesquieua na americkou 
Ústavu je nepopiratelný . Thomas Jefferson měl k  dispozici výtah z  Ducha 
zákonů, který pro něho pořídil Destutt de Tracy, ideolog a člen Institutu (Il-
bert 1904, 33) .

Jak nicméně zdůraznil Albert Sorel, tento anglosaský entuzias-
mus byl částečně založen na  kulturním nedorozumění a  selektivním či 
povrchním čtení (Sorel 1887, 146) . Montesquieuovy úvahy o oddělení legis-
lativy, exekutivy a  jurisdikce sice stojí u  základů moderního pojetí 
demokracie,792 ale Montesquieu byl příliš spjat s  hodnotami „starého 
režimu“ (ancien régime) a jeho politickou strukturou .793 Jeho teorie o sou-
vislosti mezi klimatem a politickým zřízením mu bránila bezprostředně 
aplikovat anglosaskou historickou zkušenost na francouzské podmínky . 
Montesquieu věřil v osvícený absolutismus založený na výkonné a inteli-
gentní královské byrokracii, dominanci vlastenecké aristokracie střežící 
národní tradice a přirozené sociální hierarchii . Nedůvěřoval generálním 
stavům a  zastupitelské demokracii, velkým obchodním společnostem, 
neomezené vládě trhu či koloniální expanzi . Byl v mnohém bližší konzer-

791)  Anglické vydání Ducha zákonů (Spirit of Laws) vyšlo v roce 1750 . Edward Gibbon později 

napsal: S potěšením jsem se často probíral Montesquieuem, jehož energický styl a smělost 

hypotéz byly natolik silné, že probudily a podnítily génia svého věku (cit . Ilbert 1904, 32) . 

792)  Il y a dans chaque état trois sortes de pouvoir; la puissance législative, la puissance 

exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de cel-

les qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois 

pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la secon-

de, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient 

les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différents des particuliers. 

On appellera cette dernière la puissance de juger; et l’autre, simplement la puissance 

exécutrice de l’état. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui 

provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté; et, pour qu’on ait cette liberté, il faut que 

le gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen (Montes-

quieu 1803, II, 44–45) .

793)  Viz například: Les grands sont toujours exposés à l’envie; et, s’ ils étoient jugés par le peup-

le, ils pourroient être en danger, et ne jouiroient pas du privilege qu’à le moindre des citoy-

ens dans un état libre d’être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appelés, 

non devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps légis-

latif qui est composée de nobles (Montesquieu 1803, II, 56) .
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vativnímu mysliteli Louisi-Gabrielu-Ambroisovi, vikomtovi de Bonald,794 
než liberálnímu autorovi Alexisi de Tocqueville . V době, kdy Ludvík XVI . 
vládl podle Ducha zákonů a posílil úlohu parlamentů, byly reformní snahy 
ministra Turgota a  jeho následovníků zablokovány a Francie nastoupila 
cestu k revoluci (Sorel 1887, 147) .

Na  počátku Francouzské revoluce byl Montesquieu 
pravděpodobně nejcitovanějším francouzským autorem . Soupeřit s ním 
mohl pouze Voltaire, Rousseau a  Buffon (Sorel 1887, 147–149) . Aspirace 
třetího stavu a proslulé zrušení privilegií na půdě Národního shromáždění 
4 . srpna 1789 zcela pohřbily Montesquieuovu představu obrozené monar-
chie pod vedením aristokracie .795 Jean Jacques Rousseau nabyl v revoluční 
imaginaci vrchu . Ohlas Montesquieuových tezí nalezneme spíše ve  spi-
sech aristokratických emigrantů nebo v Burkeových Úvahách o Francouz-
ské revoluci (Sorel 1887, 150–151) . Došlo k paradoxnímu vývoji . V samotné 
Francii, „osvobozené od potomků Franků“, byly Montesquieuovy myšlenky 
zbaveny svého germanistického zabarvení a  byly spojeny s  imperiální 

794)  Vikomt de Bonald, konzervativní royalista, katolický myslitel a odpůrce Francouzské 

revoluce, se ovšem sám vůči Montesquieuovi (a Rousseauovi) kriticky vymezoval; Duch 

zákonů pokládal za dílo „anti-náboženské, anti-politické a anti-sociální“: J’ai beaucoup 

cité Montesquieu et J. J. Rousseau. Comment, en effet, écrire sur la politique sans citer 

l’Esprit des lois et le Contrat social, qu’on peut regarder comme l’extrait de toute la politi-

que ancienne et moderne? Mais je combats l’Esprit des lois, 1º parce que son auteur ne 

cherche que le motif ou l’esprit de ce qui est, et non les principes de ce qui doit être ; 2º par-

ce qu’au lieu d’attribuer aux passions de l’homme la cause des différences qu’il aperçoit 

dans la législation religieuse et politique des sociétés, il la rejette sur l’ influence des divers 

climats ; et qu’un ouvrage duquel il résulte, malgré quelques précautions oratoires et quel-

ques phrases équivoques, que la latitude décide de la religion et du gouvernement, est un 

ouvrage antireligieux et antipolitique, un ouvrage antisocial. Aussi, loin de pouvoir fon-

der ce système de l’ influence des climats, décrié aujourd’hui même chez les philosophes, 

sur l’histoire approfondie et développé des sociétés, cet auteur est réduit trop souvent à 

l’étayer par des épigrammes et des anecdotes. Tous ces reproches lui ont été fait depuis 

longtemps, mais l’esprit de parti étouffait la voix de la raison: aussi, malgré les éloges que 

la philosophie lui a prodigués, des écrivains distingués, et M. Delolme entre autres, dans 

un ouvrage estimé sur la constitution d’Angleterre, avouent qu’il nous manque encore un 

ouvrage qui remonte aux premiers principes des sociétés, et qui en lie le développement à 

leur histoire et à la connaissance de l’homme (Bonalde 1859, 129) . 

795)  V době Teroru byl Montesquieuův syn zatčen a jeho majetek zkonfiskován . Zemřel v roce 

1795 . Montesquieuův vnuk, který bojoval ve Washingtonově armádě během války za ne-

závislost, za Francouzské revoluce emigroval, oženil se s Irkou a usadil se v Kentu, kde 

zesnul roku 1825 (Ilbert 1904, 34) .
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středomořskou civilizací . Revolučních vášní se zmocnil klasicismus . 
Antičtí Galořímané ožili a  triumfovali, zatímco germánští „Frankové“ 
byli vyháněni – jak požadoval revolucionář Sieyès – „zpátky“ za Rýn . Bitva 
u Valmy v září 1792 odčinila franckou invazi z roku 405 po Kristu . Budo-
vání neohelénské a neolatinské Francie završil Napoleon, Korsičan, který 
definitivně vytrhl Francii z germánského světa a měl blíže k Justiniánovi 
než k Arminiovi . Vzpomínky na Germány v dílech takového Gobineaua 
sice na Boulainvillierse navázaly, ale zcela postrádaly sebemenší reform-
ní či revitalizační ambice . Patriotismus byl ve  Francii nadále spojován 
s galskou identitou . 

Na  Montesquiovy úvahy o  vztazích mezi Franky a  Galy navázal 
člen Tovaryšstva Ježíšova abbé Paul François Velly, autor Dějin Francie od vz-
niku monarchie až do Ludvíka XIV. (Histoire de France depuis l’établissement 
de la monarchie jusqu’à Louis XIV .) z roku 1770 . Velly své dílo, označované 
občas za  první skutečné dějiny francouzského národa (Leber 1838, I, xiv) 
a věnované Ludvíku XV ., pojal jako propagandistický a vlastenecký pamflet 
oslavující velikost Francie: Francouzi po  pádu římského impéria opustili 
„pustiny“ Germánie, aby hledali pohostinnější vlast . Vůči Galům se chovali 
„bratrsky“ a spíše jako osvoboditelé než dobyvatelé . Místní lidé, jak dosvědčili 
staří historikové, si jejich nadvládu toužebně přáli . Svého vrcholu dosáhli 
za  vlády Karla Velikého, kdy diktovali zákony celé Evropě . Francie své 
nadřazenosti nikdy nezneužila, aby se rozšířila na  úkor svých sousedů, 
a po dvanácti stoletích proto zaujímá menší rozlohu než v dobách Chlodvíko-
vých synů . Velly zdůraznil (pravděpodobně to byla narážka na Montesquieua), 
že je štěstí, že Francie nikdy nepoznala dělbu svrchované moci, která pod 
záminkou pojistky proti despotismu ústí do vnitřních sporů a rebelií (Velly 
1770, viii-ix) . Velké národy v dějinách, Atéňané a Římané, věděly jen málo 
o svých skutečných kořenech . To se týká i Francouzů . Podle různých autorů 
předkové Francouzů, Frankové, pocházeli z  Tróje, byli kolonisty z  Galie, 
přišli z  Panonie nebo byli potomky „svobodných“ skythských kmenů 
z Černomoří (Velly 1770, 9–10) . 

Paul François Velly byl přesvědčen, že Frankové vznikli jako kme-
nový svaz mezi Rýnem, Labem a Severním mořem . Byli to skuteční divoši, 
živící se lovem a sběrem divokých plodin, svobody a slávy si cenili více než 
zlata či stříbra, jejich městy byly nekonečné lesy Germánie, kde si budovali 
chatrče z  hlíny, válka byla jejich nejoblíbenější zábavou . Za  ctnosti 
považovali upřímnost, pravdomluvnost a věrnost . Každou urážku či křivdu 
dokázali oplatit tím nejkrutějším způsobem . Byli vždy připraveni obětovat 
vše pro svoji vlast, žili v hrdém osamění a  sousedé se jich obávali . Jejich 
náboženství bylo tak prosté, jako jejich mravy a zvyky . Jako božstva uctíva-
li slunce, měsíc, oheň, stromy a řeky . Jejich chrámy byly jeskyně nebo tem-
ná lesní zákoutí . Germánské Franky si Římané nikdy nepodmanili . Abbé 
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Velly rovněž vysoce oceňoval Galy, statečný lid, který kdysi osídlil větší část 
Evropy a  podlehl Římu až po  dlouhém a  urputném boji (1770, 10–18) . 
Začátkem pátého století Frankové vedení Faramondem překročili Rýn 
a vyplenili Trevír . Začala tak éra franckého dobývání Galie, které abbé Paul 
François Velly na rozdíl od Hotmana či Boulainvillierse vylíčil jako šťastné 
splynutí dvou starých ušlechtilých ras . Vellyho text připomínal již více 
Rousseaua než Montesquieua a  jeho romantický patriotismus předjímal 
dramatické politické události přelomu osmnáctého a devatenáctého století, 
kdy se sjednocená a semknutá Francie pokusila získat nadvládu nad celým 
evropským kontinentem .

Ideje obsažené v rozsáhlém Vellyho spise Dějiny Francie od vzniku 
monarchie až do Ludvíka XIV. dovršili dramatik, literát a historik Claude Vil-
laret (1715–1766) a především abbé Jean-Jacques Garnier (1729–1805), profe-
sor hebrejštiny na  Collège royal a  člen Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres . Garnier se v Pojednání o vzniku francouzské vlády (Traité de l’origine 
du gouvernement français) zamyslel nad otázkou soužití dominantní 
a podmaněné populace .796 Galořímské obyvatelstvo bylo na sklonku antiky 
mnohem rozvinutější a  sofistikovanější než frančtí dobyvatelé, kteří byli 
ochotni přijímat nové civilizační podněty, a výsledné soužití bylo proto spíše 
vyváženým svazkem a spojenectvím než brutální nadvládou .797 Garnier vyt-
kl Boulainvilliersovi a  Montesquieuovi, že srovnávali vztah mezi Franky 
a  Galy s  poměry mezi Vandaly a  podmaněným severoafrickým obyvatelst-
vem . Proč však soudobí historici, jako například Prokopios, odsuzující van-
dalskou tyranii, mlčeli v případě Franků, ba naopak vyzvedávali franckou 
umírněnost?798 Garnier tak navázal na abbého Dubose a jeho holistickou vizi 
sjednocené francouzské monarchie, která nepotřebovala překonávat etnická 
traumata minulosti, protože nikdy žádná nevznikla .

Dubosovým následovníkem byl rovněž Louis Gabriel Du Buat-Nan-
çay, který pocházel ze zchudlé šlechtické normanské rodiny a působil několik 

796)  Je přirozené, že vítězný národ se cítí povýšený nad národ, který porazil. Pokud je tento 

národ navíc početný, osvícenější a civilizovanější než národ poražený, ve spojení, které se 

mezi nimi vytvořilo, mu předá veškeré součásti své správy, aniž by si cokoliv sám vypůjčil. 

Tak Řekové, vítězové nad Asií, zde prosadili své zákony, mravy a svůj jazyk. Římané, kteří 

si podmanili Galy, je snadno podřídili své administrativě. Jestliže však naopak je pokořený 

lid osvícenější a civilizovanější, předá své mravy, zákony a jejich užívání svému podmani-

teli. Tataři, dobyvatelé Číny, se stali Číňany. Řecko, obsazeno Římany, ovlivnilo do jisté 

míry své hrdé dobyvatele (cit . Leber 1838, V, 137) .

797)  Spojení, které se uskutečnilo mezi dvěma národy, může být pokládáno spíše za sdružení 

než dobytí v pravém slova smyslu (cit . Leber 1838, V, 147) .

798) Leber 1838, V, 196–197 .
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let jako francouzský vyslanec v Drážďanech a Řezně . Po odchodu do výslužby 
žil na  svém sídle v  Berry; uveřejnil několik rozsáhlých odborných pojed-
nání799 a divadelní hru o Karlu Velikém . Určitou proslulost si získal jako ob-
jevitel raně středověkého rukopisu Popis měst a zemí ležících severně od Du-
naje (Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalen plagam Danubii), 
který nalezl v  roce 1772 v  Bavorské státní knihovně v  Mnichově .800 Louis 
Gabriel Du Buat-Nançay tvrdil, že Frankové byli souhrnným označením pro 
dílčí germánské kmeny a bretonské obyvatelstvo, které se za Neronovy vlády 
vzbouřilo proti římské moci . Frankové byli posléze začleněni do římské ad-
ministrativy a tím se stali součástí smíšené imperiální společnosti . Du Buat-
Nançay, který byl v prvním období svého života nepříliš oblíben kvůli svým 
proněmeckým postojům, si obtížně hledal cestu k francouzskému čtenáři, 
spis o počátku archaické vlády ve Francii, Německu a Itálii (Les Origines, ou 
l’Ancien gouvernement de la France, de l’Allemagne, de l’Italie) byl nicméně 
znovu vydán v revolučním roce 1789 pro své souznění s duchem klasicismu 
a republikanismu (Barzun 1932, 216) .

Dubosovým dílem byl inspirován Charles Jean François de Hén-
ault, který se po studiích na jezuitské koleji Ludvíka Velikého a Čtyř národů 
stal v roce 1705 radou pařížského parlamentu a roku 1710 jeho preziden-
tem . Vedl čilý společenský život; stýkal se s Voltairem, Montesquieuem, ab-
bém de Saint-Pierrem nebo Helvétiem . Psal básně a divadelní hry a značný 
úspěch zaznamenal jeho historický spis Stručné dějiny Francie do skonu 
Ludvíka XIV. (Abrégé chronologique de l’histoire de France jusqu’à la mort 
de Louis XIV), který byl přeložen do angličtiny, italštiny, němčiny a dokon-
ce čínštiny . V roce 1723 byl zvolen členem Académie française . Ve své práci 
se Hérault vymezil vůči Mezerayovi, Danielu, Boullainvilliersovi i Duboso-

799)  Původy neboli Starobylá vláda ve Francii, Německu, Itálii apod. (Les Origines, ou l’Ancien 

gouvernement de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, etc., 1757); Starobylé dějiny evrops-

kých národů (Histoire ancienne des peuples de l’Europe, 1772); Prvky politiky v roce 1773; 

Maxima královské vlády (Élements de politique en 1773; Maximes du gouvernement mon-

archique, 1778); Dopis provinčního anti-filozofa filozofovi z hlavního města (Lettre d’un 

anti-philosophe de province aux philosophes de la capitale, 1785); Postřehy jednoho Fran-

couze neboli Nestranné prozkoumání knihy pana Neckera o správě francouzských financí 

za účelem opravy a doplnění jeho díla (Remarques d’un Français, ou Examen impartial du 

livre de M. Necker sur l’administration des finances de France: pour servir de correctif et 

de supplément à son ouvrage, 1785) . 

800)  Autorství tohoto rukopisu přisoudil roku 1796 Jan Potocki anonymnímu Bavorskému 

geografovi .
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vi801 a  představil Chlodvíka jako skutečného státníka, bojovníka proti 
římské tyranii, osvoboditele, který vytvořil národ (Barzun 1932, 216–218) .

Voltaire, který si nenechal ujít žádnou příležitost k  polemice, se 
pochopitelně vyjádřil i k otázce počátku francouzského státu . Ve svém Filoso-
fickém slovníku802 označil Chlodvíka za vůdce přibližně dvaceti tisíc špatně 
oblečených a vyzbrojených barbarů, kteří si podmanili osm až deset miliónů 
Galů, jež držely v područí tři nebo čtyři římské legie . Voltaire nevěřil, že by 
za této situace bylo možno hovořit o „rasovém dělení“ francouzské společnosti 
(Barzun 1932, 219) . K Montesquieuovi zaujal ironický postoj; nevěřil, že by 
bylo možno nalézt britský parlament v germánských lesích, a ptal se, zda 
Angličané vděčí za  své loďstvo a obchod rovněž germánským zvykům (cit . 
Budil 2002, 27): 

Kdo byli tito Frankové, které Montesquieu z Bordeaux nazývá našimi 
předky? Byli stejně jako ostatní severští barbaři divokými bestiemi 
hledajícími pastviny, přístřeší nebo ochranu před sněhem ... Lze 
snad sněmovnu lordů nebo dolní sněmovnu nalézt v lesích? Stěží tak 
můžeme soudit. Angličané bezpochyby vděčí germánským zvykům 
za  své loďstvo a  obchod. Možná jsou také dlužni za  své vynikající 
výrobky obdivuhodným schopnostem Germánů, kteří před prací 
dávali přednost obživě z plodů kaštanů.

801)  Plusieurs auteurs ont écrit différemment sur les commencemens de notre monarchie, 

Mezerai, Daniel, Boulainvilliers, l’abbé du Bos  : nous hazardons notre sentiment sur 

leurs différents systêmes. Nous pensons contre M. de Boulainvilliers, que les Francs avoi-

ent de véritables rois, que Clovis l’étoit, et non un chef d’avanturiers, comme il l’a pré-

tendu ; que ce n’a point été par une irruption subite, et à la maniere des barbares, que les 

Francs étant venus fondre dans les Gaules, en ont réduit les habitans en servitude ; ain-

si nous n’avons garde de rien adopter de cet auteur. Nous pensons avec le P. Daniel, que 

Clovis a conquis les Gaules, mais nous croyons contre lui, que les Francs y étoient établis 

bien avant Clovis, et que leurs liaisons avec les Romains ont contribué à la facilité de la 

conquête. On ne sauroit rien conclure avec Mezerai, parce qu’il a tout entrêvu assez con-

fusément, qu’il a tâté tous les systêmes, et que sans en embrasser aucun, il n’a pas assez 

fait sentir en quoi ils disséroient, ni les points essentiels qui divisoient les historiens. 

Nous croyons avec l’abbé du Bos, que Clovis a possedé des charges dans l’empire Romain, 

qu’il a profité, contre les Romains mêmes, de l’autorité qu’elles lui donnoient, que les 

évêques & la religion ont beaucoup contribué à ses succès : mais nous ne croyons pas que 

les peuples des Gaulos ayent été au-devant de ses lois, et l’ayent appellé pour les gouver-

ner (Hénault 1779, 27) .

802) Kapesní filozofický slovník (Dictionnaire Philosophique Portatif, 1764) .
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Jacques Barzun pokládal jezuitské autory  slovníku Dictionnaire Universel 
Français et Latin z roku 1771803 za stoupence Boulainvillierse, kteří zdůraz-
ňovali právo aristokratických Franků na vládu v zemi (Barzun 1932, 223–
227) . Přesná citace tohoto slovníku sice svědčí o značné obeznámenosti s da-
nou problematikou, ale neodráží žádnou zvláštní ideologickou předpojatost .804 
Dubosův a Hénaultův přístup podpořil Gautier de Sibert, který v roce 1765 
uveřejnil studii Rozmanitosti francouzské monarchie v její občanské, politické 
a vojenské vládě (Variations de la Monarchie française, dans son gouverne-
ment civil, politique, et militaire) .

Rousseauův přítel Gabriel Bonnot de Mably805 se v knize Postřehy 
z dějin Francie (Observations sur l’Histoire de France) z roku 1765 pokusil 
o nový syntetický pohled na počátky francouzské společnosti . Na rozdíl 
od ostatních autorů však Mably svými vizemi, které promítal do evrops-
kého starověku, netíhnul ke germanismu či naopak k ideálům antiky, ale 
předznamenával reformní a republikánský program devatenáctého sto-
letí . Frankové sice dobyli Galii, ale byli zde zcivilizováni silou obchodu, 
zákona a tradice .806 Došlo ke šťastnému setkání germánské demokracie807 
s  galskou hospodářskou činorodostí . Nadvláda Franků nad původním 

803)  Tento slovník označovaný též Dictionnaire de Trévoux vytvářeli v letech 1704 až 1771 

jezuité; měl konkurovat známější Encyklopedii (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné 

des Sciences, des Arts, et des Métiers) .

804)  On peut conjecturer que dans le troisième siècle, il y eut une ligue de plusieurs peuples de 

Germanie qui s’allièrent pour maintenir leur liberté contre les Romains, & que c’est cette 

ligue & les peuples qui y entrèrent, qu’on appela les Francs, nom Germanique ou Teutoni-

que, qui signifié libre, Dictionnaire Universel Français et Latin (1771, IV, 211, Paris, La 

Compagnie des Libraires Associés) .

805)  Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785) pocházel z právnické rodiny, jeho mladší bratr byl 

filosof Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780); krátce (před rokem 1746) působil v di-

plomatických službách; svými spisy ovlivnil pozdější socialistické a utopické hnutí . 

806)  Les François n’eurent point de lois tant qu’ils habiterent la Germanie; & quand ils 

s’établirent en – deçà du Rhin, leur politique se borna à rédiger des coutumes qui ne pou-

voient plus suffire à un peuple qui avoit acquis des demeures fixes, & jeté les fondemens 

d’un grand empire. La férocité de leurs anciennes moeurs les attachoit autant que 

l’habitude & leur ignorance aux usages Germaniques; mais les vices nouveaux que leur 

donna le commerce des Gaulois, de nouveaux besoins & de nouveaux intérêts les forcèrent 

malgré eux de recourir à des nouveautés (Mably 1787, 203) .

807)  Tacitus nám ukázal, že Germáni měli demokratickou vládu: Tacite nous apprend que le 

gouvernement des Germains étoit une démocratie (Mably 1787, 220) .
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obyvatelstvem Galie byla proto relativně benevolentní .808 Karel Veliký 
představoval skutečnou inkarnaci republikánské monarchie (Barzun 
1932, 234) .

V údobí před Francouzskou revolucí se pěstovala vlastenecká réto-
rika zdůrazňující národní jednotu . Nebylo proto překvapivé, že roku 1768 
udělila Académie des Inscriptions et Belles-Lettres cenu abbému de Gourcy 
za  pojednání O  stavu osobností ve  Francii během první a  druhé dynastie 
našich králů (De l’état des personnes en France sous la première et la seconde 
race de nos rois,809 ve kterém autor oslavil „naše otce“, „poražené a vítěze“, 
„germánské Franky a Galy“ (Barzun 1932, 237; Leber 1838, 267) . De Gourcy 
nepopíral francký původ francouzské šlechty .810 Aristokracie se však 
za Merovejců a Karlovců zúčastňovala národních shromáždění pouze jako 
jeden ze tří stavů . De Gourcy proto zdůraznil, že obdoba generálních stavů 
existovala již u kořenů francouzské monarchie (Leber 1838, 414–424) . 

Amienský literát Auguste-Pierre Damiens de Gomicourt (1723–
1790) publikoval v roce 1768 Studie historická a kritická pro představení 
raných dějin francouzské monarchie (Dissertation historique et critique 
pour servir à l’histoire des premiers temps de la monarchie française), 
v němž položil otázku, proč bychom měli germánské Franky tak, jak je po-
pisovali Caesar nebo Tacitus, srovnávat s Franky vládnoucími v Galii (Leber 
1838, 40–112) . Copak klima, úrodnost a  rozloha země, výboje a  politické 
události nezměnily jejich povahu? Gomicourt polemizoval s Boulainvillier-
sem, v jehož výkladu viděl hrozbu pro zachování národní jednoty . Nepopíral 
dobytí římské Galie germánskými Franky, ale nesouhlasil s tím, že by pri-
mitivní, barbarská povaha Germánů měla mít zásadní důsledky pro další 
vývoj Francie . Instinktivně zápasil s  tím aspektem Boulainvilliersova 
myšlení, který se – prozatím skryt – stal silnou inspirací pro rasovou ideo-
logii nové doby (Leber 1838, 50–56) . Genealogická imaginace dospěla v te-
zích abbého de Gourcy a Damiense de Gomicourt na práh výjevů z versail-
leské Míčovny v  červnu 1789 nebo z  Národního shromáždění začátkem 
srpna téhož roku .

Původní Hotmanovu myšlenku o  invazi Franků do  Galie jako 
střetu mezi germánskou demokracií a římským imperialismem oživila Ma-

808)  Ponechali Galům velkou část veřejné správy: Ils abandonnèrent aux Galois une grande 

partie de l’autorité publique (Mably 1787, 245) .

809)  De Gourcy již v úvodu zdůraznil lásku k vlasti a touhu být jí užitečným: L’amour de la 

patrie et le désir de lui être utile (cit . Leber 1838, 265) .

810)  Frankové, to znamená urození Frankové, se často smísili s aristokracií těchto národů: Le 

Francs, c’est-à-dire les nobles Francs, sont souvent assimilés aux nobles de ces nations (cit . 

Leber 1838, 393) .
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rie Charlotte Pauline Robert de Lézardière (1753–1835) . K  napsání díla 
o počátcích francouzské monarchie ji údajně přivedla nesrovnalost, které 
si všimla při čtení Ducha zákonů . Navzdory námitkám rodiny (a  díky 
morální podpoře Malesherbese) vypracovala během následujících 
pětadvaceti let osm svazků Teorie politických zákonů francouzské monar-
chie (Théorie des lois politiques de la Monarchie française), které vyšly v roce 
1792 (Barzun 1932, 243–247) . 

Abbé Emmanuel Joseph Sieyès, jedna z  výrazných postav Fran-
couzské revoluce, napsal ve svém proslulém pamfletu Čím je třetí stav (Qu’est-
ce que le Tiers État; cit . Poliakov 1996, 28; cit . Furet 1994, 12): 

Proč by (třetí stav, pozn . aut .) neměl zahnat nazpět do  franckých 
lesů všechny ty rodiny, které si uchovávají absurdní nárok na to, že 
pocházejí z rasy přemožitelů a že svá práva zdědily? Věřím, že Národ, 
takto očištěn, by byl schopen se smířit s  myšlenkou, že jej tvoří 
výhradně potomci Galů a  Římanů. Vpravdě, pokud trváme 
na rozlišování našeho původu, neměli bychom přesvědčit naše méně 
šťastné spoluobčany, že jejich pokrevní pouto s Galy nebo Římany je 
přinejmenším stejně hodnotné jako oněch, kteří se hlásí k  údaj-
nému příbuzenství s Kimbry, Welschi a ostatními divochy, kteří se 
vynořili z bažin a pralesů staré Germánie?

Abbé Sieyès tak bezděčně představil revoluci jako rasovou válku a  jeho vy-
hrocená rétorika zmátla některé pozdější vykladače, včetně Hannah Arend-
tové . Francouzská revoluce však nebyla výrazem rasového střetu . 

Spor o  počátky francouzské monarchie a  úlohu Franků a  Galů 
v  dějinách vyústil v  osmnáctém století do  konsensuálních modelů národ-
ního soužití v podání autorů, jako byli abbé Jean Baptiste Dubos, abbé Paul 
François Velly, abbé René Aubert de Vertot nebo Gabriel Bonnot de Mably . 
Henri de Boulainvilliers byl všeobecně kritizován a měl jen málo skutečných 
stoupenců (Ellis 1986, 418) . Žádná „aristokratická internacionála“ zaštítěná 
sdíleným germanismem (o které hovořila Hannah Arendtová) se nezrodila . 
Dramatické události Francouzské revoluce, teror, občanská a revoluční vál-
ka, mobilizace (levée en masse), napoleonské války a zrod největšího impéria 
na evropské půdě od dob Římské říše, společně s étosem romantismu, to vše 
bezpochyby výrazně přispělo ke vzniku intelektuální atmosféry vhodné pro 
expanzi rasového myšlení . 

Gustave Flaubert diskuzi o  povaze raného francouzského státu 
v románu Na penzi (Bouvard a Pécuchet) ironizoval (Flaubert 1930, 156–157; 
přeložila Jarmila Pospíšilová): 
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V knihovně měli dílo Anquetilovo;811 avšak posloupnost ničemných 
králů je málo bavila. Mrzkost majordomů je rozhořčila; i nechali An-
quetila, znechuceni nejasností jeho úvah. Otázali se tedy Dumou-
chela, které jsou ‘nejlepší dějiny Francie’. Dumouchel na  jejich 
jméno zaplatil předplatné v  čítárně a  poslal jim listy Augustina 
Thierry, se dvěma svazky p.  de Genoude.812 Královská hodnost, 
náboženství a  národní sněmy, toť jsou, podle tohoto spisovatele, 
‘základy’ francouzského národa, které sahají až k Merovejcům. Kar-
lovci se od nich odchýlili. Kapetovci se snažili ve shodě s národem je 
udržeti v  platnosti. Za  Ludvíka XIII. byla ustavena absolutní moc 
královská, aby bylo zlomeno protestantství, poslední to nápor feu-
dalismu a 89. rok je návratem k ústavě našich předků. Pécuchet se 
podivoval těmto myšlenkám. Bouvard, který byl dříve četl Augusti-
na Thierryho, na ně hleděl s pohrdáním: Copak mi tu žvaníš s tvým 
francouzským národem! Když přece vůbec nebylo Francie, ani 
národních sněmů! A Karlovci vůbec nic neuchvátili! A králové neos-
vobodili lid! Čti si to sám.

2.17. Rasa a revoluce

Podle tradičního marxistického výkladu existovala ve druhé polovině osm-
náctého století ve Francii silná, dynamická a ambiciózní městská a podnika-
telská střední třída, která byla hegemonem Francouzské revoluce, a  jež si 
proto plně zaslouží přízvisko „buržoazní“ . „Revizionisté“, publikující v  se-
dmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, však poukazovali na so-
ciální a ekonomickou stagnaci Francie v předvečer revoluce . V tomto smyslu 
líčil francouzský společenský a  hospodářský život závěrečných desetiletí 
osmnáctého století například William Doyle (1980, 30–34; 1989; Blanning 
1987) . Na druhé straně se neomarxistický autor Colin Jones pokusil rehabi-
litovat klasickou teorii „buržoazní revoluce“ (Jones 1991, 69–118) .

Oponují jim historici, zdůrazňující rychlou modernizaci, 
hospodářskou expanzi a sociální mobilitu, které zároveň nevyvolávaly žádný 
nezvládnutelný sociální antagonismus . Rozhodující podíl na ekonomickém 
vzestupu měli údajně liberální aristokraté a jejich neurození společníci . Jak 

811)  Louis-Pierre Anquetil (1723–1808), francouzský historik, autor Dějiny Francie počínaje Galy 

až po konec monarchie (Histoire de France depuis les Gaulois jusqu’à la fin de la monarchie, 

14 svazků, 1805), starší bratr indologa Abrahama Hyacintha Anquetila-Duperrona .

812)  Antoine Eugène Genoude (1792–1849), katolický publicista, autor Dějin Francie (Histoire 

de France, 1844–1848) .
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ve  svém obsáhlém díle Občané: Kronika Francouzské revoluce (Citizens: 
A Chronicle of the French Revolution) tvrdil britský badatel Simon Schama, 
Francie na sklonku osmnáctého století nepotřebovala žádnou revoluci (Scha-
ma 1989, 183–199) . Historička Sarah Maza zdůraznila, že v průběhu celého 
osmnáctého století vykazovaly všechny sféry francouzské ekonomiky poz-
volný, vytrvalý a kumulativní růst, s výjimkou zámořského obchodu, který 
se zvyšoval mnohem rychleji . 

Neznamená to samozřejmě, že by Francie procházela stejně radi-
kálními a dramatickými procesy jako „dílna světa“, ale není přehnané tvr-
dit, že francouzská společnost v  roce 1789 stála na  prahu dalekosáhlé 
hospodářské a  sociální proměny . Revoluce podle Simona Schamy tuto 
transformaci neurychlila, ale spíše ji zkomplikovala a deformovala . Pokud 
by za výbuchem revolučního násilí byly modernizační ambice podnika-
telských kruhů, kterým ancien régime bránil v ustavení efektivního a ra-
cionálního hospodářského systému, pak by revoluce měla umožnit slibný 
vzestup francouzského hospodářství . Bohužel však k ničemu podobnému 
nedošlo . Až do  katastrofálních žní a  ekonomické krize koncem osm-
desátých let se francouzské hospodářství navzdory chronicky zaostalému 
zemědělství vyvíjelo dosti uspokojivě . Odhad jeho průměrného ročního 
růstu ve  druhé polovině osmnáctého století činí 1,9 procenta . Teprve 
za císařství, kdy kontinentální blokáda zbavila Francii britské konkurence, 
nesmírně vzrostly dodávky pro armádu a francouzskému zboží se otevřely 
trhy na rozsáhlém podmaněném území, dosáhl růst francouzské ekono-
miky podobné výše . V roce 1795 celková hodnota francouzského vývozu 
dosahovala méně než polovinu její výše z roku 1789 a francouzský export 
se v roce 1815 vyrovnal vývozu z roku, kdy padla Bastila, pouze z šedesáti 
procent (Schama 1989, 185–191) .

V  sedmdesátých a  osmdesátých letech dvacátého století někteří 
badatelé přehodnotili tradiční pohled na ekonomický vývoj Francie a Velké 
Británie, podle kterého se agrární a feudální Francii nepodařilo napodobit 
dynamický a progresivní anglický model . Zdůraznili, že Francie v osmnác-
tém století procházela svébytným a  úspěšným procesem zrodu moderní 
ekonomiky, který byl zároveň sociálně méně traumatický než dramatická 
industrializace a  urbanizace probíhající ve  Velké Británii (Roehl 1978; 
O’Brien a Keyder 1978; Leet a Shaw 1978; Cameron a Freedman 1983; Crafts 
1984; Aldrich 1987) . Francouzský zahraniční obchod se zvýšil pětinásobně 
a jeho podíl na evropském trhu rostl rychleji, než tomu bylo v případě an-
glického exportu . Francouzský zahraniční obchod procházel před revolucí 
konjunkturou, těžící z  impozantního vzestupu severoatlantického 
hospodářského prostoru, a dosáhl hodnoty až jedné miliardy livrů . Francie 
sice v důsledku sedmileté války ztratila Québec a Luisianu, ale podržela si 
ekonomicky silnější antilské ostrovy, především nejbohatší kolonii západní 
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hemisféry, Saint Domingue . Přístavní město Bordeaux, které se rozrostlo 
z šedesáti tisíc obyvatel v roce 1760 na sto deset tisíc roku 1788, prožívalo 
značný rozmach . Z  ohromného množství zboží, které procházelo tímto 
přístavem, bylo 87 procent cukru, 95 procent kávy a 76 procent indiga ih-
ned se značným ziskem reexportováno (Schama 1989, 190) . Obdobně jiné 
přístavy, například Nantes v  Bretani, ale také středomořská Marseille, 
středisko francouzského obchodu s  Levantou, významně těžily z  rozvoje 
zahraničního obchodu .

Ekonomové Don Leet a John Shaw odhadují, že během osmnáctého 
století se francouzská průmyslová produkce zvýšila sedminásobně (Leet 
a  Shaw 1978; Crouzet 1966) . Ve  zpracování bavlny a  těžbě uhlí dosahoval 
roční nárůst v průměru 3,8 procenta . Například uhelné doly v Anzin zvýšily 
svoji produkci ve druhé polovině osmnáctého století o 700 procent a textilní 
továrny ve Vogézách o úctyhodných 1800 procent . Mezi lety 1720 až 1790 
vzrostl ve  Francii metalurgický průmysl o  500 procent, zatímco ve  Velké 
Británii ve  stejné době o  100 procent . Historikové odhadují, že zatímco 
ve Velké Británii se v roce 1790 průmyslová výroba podílela na tvorbě hrubé-
ho národního produktu 25 procenty, ve Francii činil tento podíl přibližně 
20 procent (z toho ovšem polovinu představoval textilní průmysl) . Francouzští 
podnikatelé neváhali investovat do zavádění nových technologií, které za-
chycovala impozantní encyklopedie Popis umění a řemesel (Description des 
Arts et Métiers) vydávaná od šedesátých let akademií věd .

V  posledních desetiletích osmnáctého století se výrazně zlepšila 
francouzská infrastruktura, komunikace a  poštovní spojení . Zatímco 
v šedesátých letech trvala cesta dostavníkem z Paříže do Toulouse patnáct 
dní, o dvacet let později to bylo pouhých osm dní . Ve stejném časovém inter-
valu se doba potřebná k překonání vzdálenosti mezi Paříží a Bordeaux zkráti-
la ze čtrnácti dní na pět, mezi Paříží a Nancy ze sedmi na tři a mezi Paříží 
a Amiensem ze dvou dní na jeden (Schama 1989, 189) . I když přepravu osob 
a zboží zajišťovaly soukromé společnosti, stát dohlížel na výši cen .

Ve  Francii se postupně naplňovaly podmínky, byť s  určitým 
zpožděním oproti Velké Británii, ke  vzniku jednotného národního trhu . 
Na  konci vlády Ludvíka XVI . bylo přibližně třicet procent zemědělských 
produktů prodáno a spotřebováno na jiném místě, než na kterém bylo vyro-
beno . Vnitřní celní bariéry, které v  raném novověku spoutávaly svobodu 
francouzského obchodu, byly nesmírně rozsáhlé . Například zásilka dřeva, 
která putovala z Lotrinska do některého z  francouzských středomořských 
přístavů, byla podrobena třiceti čtyřem celním povinnostem na jedenadva-
ceti místech (Schama 1989, 190) . Ve druhé polovině osmnáctého století bylo 
nicméně zřejmé, že postupné zrušení tohoto těžkopádného systému je čistě 
otázkou času . Revoluce tento proces poněkud uspíšila, ale nebyla v žádném 
případě rozhodujícím faktorem .
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Hladomory a velké epidemie ve Francii ustoupily a počet obyvatel 
se v průběhu osmnáctého století zvýšil z dvaceti na sedmadvacet miliónů 
osob (Leet a Shaw 1978, 536–537; Cameron a Freedman 1983, 16–17; Crouzet 
1985) . Podíl městského obyvatelstva sice během šedesáti let, jež předcházely 
revoluci, vzrostl pouze o  3 procenta z  16 na  19 procent, v  absolutních 
číslech to ale znamenalo nárůst o  půl druhého miliónu . V  největších 
městech se počet obyvatel zvýšil o  čtyřicet osm procent . Řada studií, 
například kniha Jeana-Clauda Perrota o normanském městě Caen (1975) 
nebo pojednání Jonathana Dewalda o  lénu Pont-Saint-Pierre (1987), do-
kládá rozvoj průmyslu, majetkovou koncentraci, expanzi obchodu a vze-
stup „rurálního kapitalismu“ (Jonathan Dewald), které představovaly sym-
ptom úspěšně probíhající modernizace „starého režimu“ (ancien régime) . 
Moderní autoři Daniel Roche (1987, 1994), Cissie Fairchilds (1993), Annick 
Pardailhé-Galabrun (1988) a  Colin Jones doložili radikální nárůst 
komerčních aktivit, konzumu a  životní úrovně nejširších vrstev 
předrevoluční Francie . Také životní podmínky obyvatel měst se zlepšovaly . 
Byty byly větší a měly více místností . Barevné a vzorkované papírové tapety 
nahrazovaly těžké šedohnědé tkaniny zavěšované na zeď . V domácnostech 
se šířila zrcadla, hodiny, obrazy a sošky, které byly dříve ve vlastnictví pou-
ze velmi zámožných rodin, stejně jako deštníky, vějíře, tabatěrky, hodinky 
a soukromé knihy . Tichá revoluce probíhala v oblékání . Daniel Roche od-
hadl, že hodnota oblečení žen z vyšších pracujících vrstev se v průběhu os-
mnáctého století zvýšila šestkrát, služebnictva čtyřikrát a řemeslníků a je-
jich žen třikrát až čtyřikrát (1994, 134–135) . Zatímco dříve byl typ oděvu 
znamením sociální příslušnosti a statusu, nyní odrážel vkus a módu (Jones 
1991, 1994) . Tyto změny ovšem přispěly k pocitu zmatení stavů .

Součástí vzrušené atmosféry osmdesátých let osmnáctého století 
byla fascinace novými objevy a vynálezy, v nichž mnozí viděli příslib nad-
cházejícího zlatého věku . Vzletu montgolfiéry, který se uskutečnil 19 . září 
1783 před královským palácem ve Versailles, přihlíželo údajně až sto třicet 
tisíc diváků . Byl přitom porušen tradiční protokol, který určoval 
časoprostorové podmínky a okolnosti setkání mezi panovníkem a poddaný-
mi a na jehož základě byl vystavěn architektonicky dvůr ve Versailles . Spiso-
vatel Antoine de Rivarol napsal (cit . Schama 1989, 124): 

Konečně jsme objevili tajemství, po  kterém toužila staletí: člověk 
nyní bude létat a zmocní se veškeré moci zvířecí říše; bude pánem 
země, vody a vzduchu.

Bratři Montgolfierové, původně výrobci papíru z Vivarais, náleželi k tisícům 
Francouzů, kteří se amatérsky věnovali vědě . Jejich výkony jim vynesly bla-
hopřání od krále a královny, respekt akademie a byli srovnáváni s Kryštofem 
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Kolumbem .813 Zejména Etienne Montgolfier byl pokládán za  představitele 
nových občanských ctností a heroismu . Je příznačné, že současně s fenomé-
nem davu se objevil nový typ hrdinů, romantických polobohů, k  nimž se 
upínala fascinace zástupů . V osmdesátých letech osmnáctého století to byli 
například Lafayette nebo Franklin, průkopníci vědy nebo revoluce, dvou ná-
strojů osvobození lidstva . Náležel k nim Pilâtre de Rozier, šestadvacetiletý 
lékař, který 21 . listopadu 1783 společně s markýzem d’Arlandesem uskuteč-
nil první vzlet balónem s lidskou posádkou . Pilâtre de Rozier, který pocházel 
z Met v Lotrinsku, se soustavně věnoval propagaci vědy mezi širokou veřej-
ností . V roce 1781 otevřel v rue Sainte-Avoie v Paříži Muzeum vědy (Musée des 
Science), v jehož prostorách přednášel například o elektřině a magnetismu . 
Pilâtre de Rozier zahynul v červnu 1785 při pokusu překonat letem z Bou-
logne Kanál La Manche, když jeho vzducholoď před zraky ohromného zástu-
pu přihlížejících ve vzduchu explodovala . Byl okamžitě prohlášen za  „mu-
čedníka vědy“ a pochován s poctami padlého válečníka . Říká se, že možná 
příliš miloval slávu, avšak jak by někdo mohl být Francouzem a nemilovat ji, 
uvedl autor jednoho nekrologu . Budoucí radikální jakobín Jean-Paul Marat 
napsal poeticky z  anglického exilu, že všechna srdce jsou zasažena hořem 
(Schama 1989, 127) . Král udělil odvážnému vzduchoplavci posmrtně vyzna-
menání a osiřelé rodině poskytl penzi . Čtyři měsíce po tragickém Rozierově 
pokusu se podařilo průliv mezi Francií a Anglií překonat Françoisu Blan-
chardovi a jeho anglickému společníku Dr . Jeffriesovi . Veřejné starty balónů 
za  spontánní účasti davů se odehrávaly po celé zemi, v Lyonu, Besançonu 
a  Lucemburských zahradách v  Paříži, kde se vytvářely spontánní svazky 
a porozumění mezi charismatickými vzduchoplavci a zástupy, mezi nimiž 
nestála žádná zprostředkující státní či církevní instituce „starého režimu“ 

(ancien régime) .
Jeden z nejbystřejších komentátorů Francouzské revoluce, Alexis 

de Tocqueville, se domníval, že francouzské instituce tradičně tíhnoucí k by-
rokratickému centralismu a  despotismu byly ze své povahy neschopné 
vyřešit finanční problémy monarchie a že tento hluboce zakořeněný struk-
turální rys neodstranila ani samotná revoluce . Simon Schama se ve  svém 
opus magnum pokusil dokázat, že tento holistický fatalistický výklad 

813)  Le Roy srovnal ve chvalozpěvu Le Globe-Montgolfier (1784) montgolfiéru s orlem: 

Jaká velikost! Jaká váha! Jaký majestátní let!

Jaký vznostný stroj se nese vzduchem

Paříži, slyším křik překvapení a radosti ....

Quel volume! Quel poids! Quel vol majestueux

Quel pompeux appareil dans les airs se deploie  

Paris, j’endends ses cris de surpris & de joie…. (cit . Schama 1989, 885)
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zdůrazňující ještě před Fernandem Braudelem dlouhé trvání (longue durée) 
je mylný . Francouzský politický systém měl podle Schamova názoru za Lud-
víka XVI . k dispozici potřebné nástroje k tomu, aby překonal hrozivou fis-
kální krizi druhé poloviny osmnáctého století . Byly to činy a  rozhodnutí 
konkrétních jedinců s určitými psychickými dispozicemi a intelektuálními 
schopnostmi, které nedokázaly zabránit katastrofě . Představitelé monarchie 
nebyli schopni nebo ochotni ve  vhodném okamžiku využít dostupné mo-
censké prostředky v účinné kombinaci represe, vstřícnosti a kompromisu, 
a proto prohráli . Francouzský dluh byl bezpochyby nesmírně tíživý, ale ne-
byl horší, než u jiných novověkých válečnických států, které se snažily udržet 
velmocenské postavení . Francie měla k  dispozici rozsáhlé demografické 
a ekonomické zdroje, pravděpodobně největší na kontinentu, a rychle se roz-
víjející hospodářství .

Nabízí se srovnání s počátkem osmnáctého století, kdy neúspěchy 
armád Ludvíka XIV . ve válce s Augšpurskou ligou (1689–1697) a především 
ve válce o španělské dědictví (1702–1713) dovedly zemi na pokraj bankrotu 
a způsobily vzpouru proti daním a hlad . V roce 1714 činil dluh francouzs-
kého státu přibližně 2,6 miliardy livrů, což zatěžovalo každého z třiadvaceti 
miliónů obyvatel království částkou 113 livrů, to znamená přibližně dvěma 
třetinami průměrného příjmu řemeslníka (Schama 1989, 64) . Řešení se 
hledalo v reformě veřejných financí podle anglo-nizozemského vzoru . Ta-
kovou cestu psychologicky usnadňovalo i  sblížení s  Anglií po  uzavření 
Haagské smlouvy roku 1716 . To byla příležitost pro skotského finančníka 
Johna Lawa (1671–1729), kterému byla svěřena nesnadná likvidace fran-
couzského státního dluhu . Bystrý pozorovatel Saint-Simon o Lawovi nap-
sal (cit . Maurois 1994, 197): Skot bůhvíjakého původu, vášnivý hráč a velký 
kombinátor, který všude, kde byl, vydělal velké peníze. V roce 1716 založil 
John Law státní Všeobecnou banku (od roku 1718 se jmenovala Královská 
banka), která vydávala obchodní cenné papíry . Tyto obligace kryly akcie 
Indické společnosti, jež zdědila koncese Colbertových Velkých společností 
(Grandes Compagnies) a koncese Louisiany . To bylo možné díky rozmachu 
francouzského zámořského panství v  Americe, na  Antilách a  v  Indii 
ve druhé polovině sedmnáctého století jako dědictví cílevědomé Colberto-
vy politiky . Kolonisté (coureurs de bois) pronikali oblastí Velkých jezer; 
Cavalier de la Salle sestoupil po  Mississippi a  seznámil se s  americkým 
Středozápadem; byla založena Louisiana (Ludvíkova země) a Nový Orléans; 
Antily se staly bohatou základnou pěstování cukrové třtiny . Spekulace, zá-
kulisní machinace a  inflační vydávání stále nových cenných papírů 
nicméně způsobilo, že se celý Lawův systém v roce 1720 zhroutil a tisíce 
lidí přišly o úspory . 

Důvěra v bankovní systém byla natolik otřesena, že další emisní 
banku ustavil až po sto letech Napoleon Bonaparte . Je příznačné, že srovna-
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telný finanční skandál spojený s krachem South Sea Company, k němuž došlo 
ve whigovské Anglii (tzv . South Seas Bubble), zdaleka neměl tak dramatické 
následky . Ústřední Anglická banka otřesy přežila, protože byla podřízena 
přísné parlamentní kontrole . Ve Francii žádné podobné opatření neexistova-
lo . Michel Morineau napsal, že rozdíl mezi francouzským a anglickým defi-
citem spočíval v  tom, že francouzský deficit byl označován za  „královský“, 
zatímco anglický za „národní“ (Schama 1989, 64) .

Navzdory značným potížím byly francouzské veřejné finance 
do roku 1726 více méně v rovnováze . Válka o rakouské dědictví v letech 
1740 až 1748 přišla francouzský stát na jednu miliardu livrů a sedmiletá 
válka v letech 1756 až 1763 na 1,8 miliardy (Schama 1989, 65) . V roce 1753 
dosáhl francouzský deficit hodnoty 1,2 miliardy a roční úrok činil 85 mi-
liónu, což znamená dvacet procent státních příjmů . Generální kontrolor 
Machault d’Arnouville předpovídal, že státní dluh může být splacen 
během padesáti až šedesáti let, avšak za předpokladu (velmi nerealistické-
ho), že nedojde k žádné další válce . K té ovšem došlo a roku 1764 se dluh 
vyšplhal na 2,3 miliardy livrů, přičemž úroky pohltily šedesát procent 
státního rozpočtu . 

Tyto finanční potíže nebyly žádnou „francouzskou výjimkou“ 
(exception française) . Potýkaly se s nimi v zásadě všechny evropské státy, 
které měly ambice postavit do pole armády, jejichž sofistikovanější výzbroj 
a  zabezpečení byly stále nákladnější . Například Prusko se po  sedmileté 
válce navzdory štědré anglické podpoře nacházelo v zoufalé finanční si-
tuaci a rozhodlo se s pozitivními účinky převzít francouzský fiskální sy-
stém . Nizozemské hospodářství zasáhla v letech 1763 až 1764 vážná krize . 
Dokonce i „úspěšná“ Velká Británie se za sedmileté války a za války za ne-
závislost značně zadlužila, a to minimálně ve stejné míře jako její hlavní 
protivník . Daňové zatížení na obyvatele bylo na Britských ostrovech třikrát 
větší než ve Francii a v roce 1782 vynakládala britská vláda na splácení 
státního dluhu sedmdesát procent svých příjmů, to znamená výrazně více 
než vláda francouzská . Podstatný rozdíl mezi Francií a  Velkou Británií 
však spočíval v tom, jak finanční situaci vnímala veřejnost . Určující úlohu 
ve  francouzské fiskální krizi sehrály podle Simona Schamy faktory psy-
chologické a  politické, nikoliv institucionální nebo fiskální . Zatímco 
předseda vlády William Pitt si mohl v  Anglii zajistit dodatečné příjmy 
zvýšením daní, aniž narazil na vážnější politickou opozici, ve Francii, kde 
se již v padesátých a šedesátých letech osmnáctého století zvedla vlna od-
poru proti „ministerskému despotismu“, byla podobná politika prakticky 
nemožná . Roku 1788 pohlcovalo ve Francii umořování dluhu až padesát 
procent státních příjmů . A tehdy se vláda odvrátila od finančního manage-
mentu a hledala řešení politické . Toto politické řešení skončilo revolucí . 
Simon Schama vyčítá historikům, že při analýze příčin selhání „starého 
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režimu“ (ancien régime) se soustředili více na strukturu jeho institucí než 
na  konkrétní politiku . Důraz na  studium institucionálních, sociálních 
a kulturních dějin na úkor výzkumu konkrétních politických rozhodnutí 
vedl k obecně sdílenému přesvědčení, že to byl inherentní systémový defi-
cit „starého režimu“ (ancien régime), který znemožnil záchranu francouz-
ské monarchie, jež se tak „zákonitě“ zhroutila pod tíhou svých vlastních 
protikladů (Schama 1989, 63–66) .

Francouzská revoluce zplodila nový typ politické kultury, insti-
tucionalizovala rousseauovské pojetí obecné vůle, v jejímž jménu zrušila 
soukromý prostor a  čas, a  vytvořila neobyčejně agresivní formu patrio-
tického militarismu, který prostoupil prakticky celou sféru společenského 
života . Jak napsal Simon Schama, v prvním roce své existence Francouzs-
ká revoluce zrodila zastupitelskou demokracii a  ve  druhém se pokusila 
prosadit rovnostářský systém, ale během dvou desetiletí byl jejím 
nejtrvalejším produktem vojenský stát, jenž v  historicky nebývalé míře 
mobilizoval všechny své lidské a hmotné zdroje k ovládnutí Evropy (Scha-
ma 1989, 184) . 

Charakteristickým znakem moderní společnosti je to, že kapitál 
nahrazuje zvyk v  úloze arbitra sociálních hodnot, instituce řídí profe-
sionálové vybíraní na základě schopností, a nikoliv původu, a těžiště bohatst-
ví a ekonomického růstu není spojeno s půdou, ale s obchodem a průmyslem . 
V tomto smyslu revoluce ve Francii znamenala výrazné zpomalení procesu 
modernizace, a zdá se, že se v ní projevila konzervativní reakce společnosti, 
jejíž hodnotová orientace se začala rozcházet s obsahem modernity (Schama 
1989, 185) .

Proč proces modernizace v  předrevoluční Francii selhal? Je 
nepochybné, že především ve druhé polovině osmnáctého století se dra-
maticky změnily materiální podmínky francouzské společnosti a  nové 
ekonomické možnosti relativizovaly tradiční sociální řád „starého režimu“ 
(ancien régime) . Přesto se nezrodil koncept střední třídy, která by převzala 
či aspirovala na vůdčí politické postavení . Pokusy identifikovat ve Francii 
osmnáctého století střední třídu nebo buržoazii v podobě, v jaké existova-
ly v devatenáctém a dvacátém století, nevedly k  jednoznačnému závěru 
a  jsou předmětem sporů (Maza 1997, 189; Barber 1973) .814 Sarah Maza 
připomněla, že s  výjimkou několika textů815 nevznikla v  předrevoluční 

814)  Spor o existenci skutečné „buržoazní ideologie“ během Francouzské revoluce viz Doyle 

1980; Hunt 1984, 1–16 .

815)  Například abbé Pierre Jaubert (1715–1780), Chvála prostoty věnovaná prostým lidem (Élo-

ge de la roture dédié aux roturiers, 1766) .
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Francii literatura, jež by vyzvedávala zásluhy, práva, identitu, historické 
poslání a identitu oné sociální vrstvy (Maza 1997, 196) .816

Růst bohatství a konzumní způsob života, představující ústřední kom-
ponent a podmínku zrodu střední třídy, byly pociťovány jako problém, a nikoliv 
jako součást řešení . Literát Antoine Polier de Saint-Germain (1705–1797) líčil 
ve spise O vládě mravů (Du gouvernement des moeurs) z roku 1784 peníze jako 
hrozbu pro společnost . Zatímco Voltaire a Montesquieu pohlíželi na Anglii jako 
na civilizační model, ve druhé polovině osmnáctého století převládla ve Francii 
anglofobie (Acomb 1950; Grieder 1985) . Anglie, její politický systém a ústava byly 
považovány za  odstrašující příklad totální nadvlády peněz, obchodu, parti-
kulárních zájmů a násilí . Francie by se neměla stát kořistí obchodních společností 
a  jejich egoismu . V  sedmdesátých a  osmdesátých letech osmnáctého století 
zadávali učitelé na lyceu v Caen svým studentům úkoly psát eseje odsuzující ko-
rupci a  morální úpadek „obchodních národů“, představovaných Anglií a  Ni-
zozemím (Perrot 1975, 298–299) . Paul Henri Thiry, baron d’Holbach, uvedl 
v knize Sociální systém neboli přirozené základy morálky a politiky (Système so-
cial ou principes naturels de la morale et de la politique, 1773), že peníze zkorum-
povaly anglický politický systém . Láska ke  zlatu nevychovává dobré občany, 
a není proto divu, že Angličané jsou tak náchylní k revolucím a královraždám .

Oblíbeným tématem moralizujících úvah řady autorů osmnáctého sto-
letí nejen ve  Francii, ale rovněž v  Anglii byl přepych či luxus a  jeho dopad 
na společnost a ctnosti (Sekora 1977, 74) . Kontrast mezi bídou a  luxusem, který 
mnoho vzdělanců přičítalo modernizaci, byl jedním z hlavních témat dvanáctis-
vazkového díla Obraz Paříže (Tableau de Paris, 1781–1788) z pera dramatika a spi-
sovatele Louise-Sébastiena Merciera (1740–1814) . Ve třicátých a čtyřicátých letech 
osmnáctého století, na  prahu vzestupu francouzského hospodářství, vnímali 
Voltaire, Montesquieu nebo Jean-François Melon luxus spíše pozitivně . Moralizu-
jící odsuzování prosperity a nadbytku začalo převažovat v  sedmdesátých letech 
osmnáctého století (Ross 1975; Chisick 1981) . Nadbytek byl pokládán za prostředek 
sociálního rozkladu a  narušitele tradičního řádu (Galliani 1989) . Obdivovatel 
Rousseaua François Béliard ve spise Kritické listy o přepychu a mravech tohoto sto-
letí (Lettres critiques sur le luxe et les moeurs de ce siècle, 1771) ostře odsoudil ob-
chodníky, kteří si údajně hrají na vysokou aristokracii a pokládají se za nejužitečnější 
členy společnosti, ale ve skutečnosti jen vytvářejí umělé a zbytečné potřeby .

Mezi francouzskými vzdělanci se ve druhé polovině osmnáctého 
století rozšířila představa, že se francouzská společnost ocitla ve vážné krizi 

816)  Sarah Maza uvedla, že ve Francii osmnáctého století byl buržoa především „sociálním 

mutantem“, osobou s nejistou identitou, jejíž postavení v rámci společenské hierarchie 

starého režimu (ancien régime) nebylo pevně dáno, a bylo proto značně ambivalentní 

(1997, 191) .
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a  že je třeba nalézt nové zdroje řádu a  sociální soudržnosti . Obavy ze so-
ciálního rozkladu vyjádřil v roce 1755 známý reformátor a veřejný činitel 
Anne-Robert Turgot v  dopise Ludvíku XVI . V  imaginaci francouzských 
myslitelů buržoazie nesehrávala významnější úlohu .817 Modernita byla navíc 

817)  Pojetí buržoazie bylo ve Francii osmnáctého století problematické, ambivalentní a ne-

stabilní . Buržoazie nemohla v  představách soudobých myslitelů sehrát při nápravě 

země vedoucí roli . Naděje se naopak upínaly k tradiční aristokracii, která se měla 

ujmout nové úlohy, a tak si i ve změněných podmínkách zachovat elitní postavení . 

Gabriel-François Coyer se domníval, že by se aristokracie měla věnovat podnikání, za-

tímco fyziokraté doporučovali, aby se starala o půdu . Neurození se chtěli zařadit mezi 

urozené a urození chtěli být užiteční . Zdá se ale, že málokdo si přál, aby se hegemonem 

stala nová sociální třída, zejména když zde byla osvědčená aristokracie, jež byla po 

staletí chloubou a pýchou Francie . Francouzi osmnáctého století rozlišovali sociální 

skupinu, která byla označována jako „buržoazie“ . Termínu bourgeois se používalo 

jako označení neurozeného obyvatele města, náležejícího k vyšší vrstvě, který byl nosi-

telem určitých privilegií . Objevil se poprvé již v jedenáctém a dvanáctém století za ka-

petovské dynastie a vztahoval se ke svobodným mužům žijícím ve městech (Corcia 

1978) . Ačkoliv existovala značná regionální variabilita ve vymezení práv a povinností 

příslušníka buržoazie, Sarah Maza (1997, 189) poukázala na skutečnost, že v osmnác-

tém století byl pojem bourgeois ve stále větší míře spojován s leností či zahálčivým způ-

sobem života, to znamená s vlastnostmi, které rozhodně nejsou spojovány s ekonomic-

kou a politickou asertivitou . V Paříži měl nositel titulu bourgeois de Paris zapovězeno 

pracovat vlastníma rukama, prodávat ze svého majetku kromě ovoce a činit cokoliv, co 

by nebylo hodno jeho „stavu“, což byla obdobná omezení jako u aristokracie . Na druhé 

straně se však bourgeois de Paris, jehož titul byl dědičný, těšil z řady fiskálních a čest-

ných privilegií, a působil tak v zásadě jako určitá forma „neurozeného šlechtice“ (bour-

geois vivant noblement) . Tato „buržoazie starého režimu“ (bourgeoisie d’ancien régime) 

byla jako sociální anachronismus zrušena za revoluce . Sébastien Mercier používal 

v Tableau de Paris termín bourgeois ve smyslu „zámožného obyvatele města“ a přiblížil 

se tak modernímu pojetí „podnikající střední třídy“, ale většina předrevolučních auto-

rů jej používala spíše v pejorativním smyslu . Příslušník buržoazie byl líčen jako sociál-

ní ctižádostivec, kterému se vždy něčeho nedostávalo: kultivovanosti, vzdělání, mrav-

nosti nebo urozenosti . Sarah Maza zdůraznila (1997, 191), že ve Francii osmnáctého 

století byl buržoa především „sociálním mutantem“, osobou s nejistou identitou, jejíž 

postavení v rámci společenské hierarchie „starého režimu“ (ancien régime) nebylo pev-

ně dáno, a bylo proto značně ambivalentní . Pierre Carlet de Marivaux napsal v roce 

1717: Bourgeois de Paris …je smíšené zvíře mezi vrchností a lidem. Když se pokouší o 

vznešenost, připomíná opici, pokud se chová malicherně, je přirozený; a tak je vznešený 

pouze imitací a plebejský svou přirozeností (1969, 14) . Podobným způsobem se v osm-

náctém století hovořilo jen o sloužících .
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ve stále výraznější míře vnímána nikoliv jako požehnání, ale jako prokletí .818 
Simon Schama napsal, že revoluční oheň ve Francii zažehlo odmítnutí mo-
dernizace, komercionalizace, industrializace a moderního města . Nenávist 
lidových vrstev vůči „starému režimu“ (ancien régime) nebyla vyvolána 
a  živena jeho anachroničností, ale naopak jeho reformním úsilím, které 
zničilo nezávislého řemeslníka a rolníka . Od revoluce neočekávali moderni-
zaci a osvícené reformy, ale „primitivní spravedlnost“, kterou mohla uspoko-
jit více utopie než konsenzuální politika kompromisů (Schama 1989, 197–
198) . Ve  Francii se tak bez přítomnosti silné a  sebevědomé střední třídy 
kulturně zakotvené hodnotové postoje a politická imaginace dostaly do roz-
poru s  konkrétní sociální a  ekonomickou transformací země . Toto napětí 
vyústilo do zrodu utopických projektů a vizí, které silně ovlivnily politickou 
kulturu a diskurz revoluce a jejichž vzdálenějším ohlasem byly úvahy o hier-
archii ras vzniklé ve  třicátých a  čtyřicátých letech devatenáctého století 
v prostředí bývalých saint-simonistů .

Ludvík XV . a jeho vnuk a nástupce Ludvík XVI . chápali monarchii 
jako v zásadě konzervativní hierarchický systém, „řetězec bytí“, který svazoval 
poutem vzájemné solidarity všechny složky tradiční francouzské společnosti 
včetně stavů, cechů, obchodních a  finančních společností, soudních dvorů, 
univerzit a akademií a v jehož středu stál panovník jako Bohem povolený svor-
ník a garant společenského míru . Pouze za Turgota a Neckera se panovník od-
hodlal překročit toto vymezení, v obou případech takový modernizační expe-
riment – rušení dědičných úřadů a  prosazení systému státní jmenované 
a odpovědné byrokracie – následoval neslavný ústup do hájemství tradice . 

Z dlouhodobého hlediska panovník systém dědičných privilegií neo-
mezoval, ale naopak rozšiřoval . Simon Schama vysvětluje tento překvapivý fe-
nomén, který byl na první pohled v rozporu s celým procesem modernizace, 
skutečností, že systém privilegií ve Francii druhé poloviny osmnáctého století 
nebyl rozhodně tím, za co jej vydávala a dodnes vydává prorevoluční rétorika, 
totiž zkostnatělým, archaickým systémem upřednostňujícím jednu sociální 
skupinu na úkor ostatních a bránícím jakémukoliv sociálnímu a hospodářskému 
pokroku . Různé typy privilegií, z nichž pouze některé zahrnovaly vynětí či úle-

818)  Mnozí protimodernizační pesimisté byli bývalí zapálení modernisté . Například Simon 

Linguet ve svém ekonomickém traktátu z roku 1764 navrhl prohloubit koryto Sommy 

a spojit Amiens kanálem s mořem (Mémoires sur un Objet Intéressant pour la Province de 

Picardie, The Hague, 1764) . Realizaci záměru později zabránila revoluce . O deset let poz-

ději však Linguet napadal Turgorovy reformy a liberalizaci obchodu s obilím a kritizoval 

industriální společnost a  kapitalismus, který „sliboval nebe a  přinesl peklo“ . Linguet 

apokalypticky líčil odpudivé příbytky chudých v Lyonu, které dával do souvislosti s in-

dustrializací (Schama 1989, 197) .
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vy z placení daní, byly totiž v posledních desetiletích „starého režimu“ (ancien 
régime) ve stále větší míře dostupnější širšímu okruhu francouzského obyva-
telstva . Desítky tisíc neurozených získávaly přístup k  různým výsadám 
na základě svého postavení v městských radách a ceších nebo prostřednictvím 
sňatku . Jak napsal Simon Schama, vyčítat aristokracii exkluzivní privilegia 
znamenalo ve Francii Ludvíka XVI . dobývat se do otevřených dveří . Proto také 
sociologové Francouzské revoluce vždy marně usilovali o nalezení nebo vyme-
zení revoluční sociální třídy, jež se tradičně nazývá „buržoazie“ . V roce 1789 
bezpochyby ve Francii buržoazie existovala, ale její nejvlivnější a nejzámožnější 
příslušníci pocházeli z řad „privilegovaných stavů“, aristokracie a církve . Byli 
produktem nikoliv „aristokratické reakce“, ale naopak úspěšné „aristokratické 
modernizace“ (Schama 1989, 116) . 

Podle historika Guy Chaussinanda-Nogareta byla tato sociální asi-
milace tak důsledná, že šlechtic byl stěží něco více než úspěšný buržoa . Členy 
parlamentů, vždy pokládaných za  konzervativní záštitu „starého režimu“ 

(ancien régime), byli v Metách a Perpignanu ze dvou třetin příslušníci třetího 
stavu, kteří získali šlechtické tituly; v Bordeaux, Pau a Douai to byla polovina 
a v Rouenu a Dijonu třetina . Čtvrtina veškeré francouzské nobility (přibližně 
šest tisíc rodin) byla povýšena do  šlechtického stavu v  osmnáctém století 
a dvě třetiny ve století sedmnáctém (Schama 1989, 116–117) . Jak zdůraznil 
Guy Chaussinand-Nogaret, francouzská aristokracie byla „mladou třídou“ . 
Královský edikt z roku 1765 oficiálně odstranil poslední překážky bránící 
aristokratům (kromě dědičných soudních úředníků) plnohodnotně pod-
nikat . Kritériem vzestupu se stala služba, nadání a  zásluhy a  šlechta byla 
postupně ovládnuta „buržoazními“ hodnotami . 

Ve srovnatelné míře jako anglická šlechta se francouzská šlechta 
zapojovala do podnikání a investování a plně těžila z prudce se rozvíjejícího 
severoatlantického ekonomického prostoru . V některých případech vystupo-
vali reprezentanti vysoké aristokracie jako skrytí společníci, většinou se ale 
se svojí identitou netajili . Například hrabě d’Artois, králův nejmladší bratr, 
který je znám z historie jako lehkomyslný milovník lovu a hazardní hráč, 
typický představitel zahálčivé aristokracie sklonku „starého režimu“ (ancien 
régime), byl zároveň majitelem továren na výrobu porcelánu a železa, o které 
se osobně staral . Mezi důležité vlastníky dolů náleželi Rastignakové z Péri-
gordu, vévodové de Praslin z  Normandie, vévoda d’Aumont z  Boulonnais 
a vévodové de Lévis z Roussillonu . Generální advokát parlamentu v Dijonu 
Guyton de Morveau používal jako první podnikatel v  Chalon-sur-Saône 
ve svých sklárnách koks . Vévoda Orléanský měl sklárny v Cotteret a manu-
faktury na výrobu textilu v Montargis a Orléansu . Vikomt de Lauget pod-
nikal ve výrobě papíru a vévoda de La Rochefoucauld-Liancourt v textilním 
průmyslu . Metalurgie byla zcela v  rukou aristokracie . Dynastie rodiny 
Wendelů, jež byla povýšena do šlechtického stavu v roce 1720, vystavěla roz-
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sáhlé železárny v Le Creusot a společně s aristokraty Saint-Jamesem a Séril-
lym vytvořila největší koncern v Evropě (Schama 1989, 119) .

Neznamenalo to samozřejmě, že by se veškerá šlechta podílela 
na příležitostech, jež nabízelo podnikání, a dosáhla bohatství . Odhaduje se, 
že ve druhé polovině osmnáctého století přibližně šedesát procent francouzs-
ké aristokracie (zhruba šestnáct tisíc rodin) žilo ve skromných až nuzných 
podmínkách a asi pět tisíc šlechtických rodů se nacházelo na dně, to zname-
nalo, že byly příliš chudé na to, aby vlastnily tři nezbytné rekvizity aristokra-
ta: meč, psa a koně (Schama 1989, 120) . Často se životní úroveň a způsob obživy 
šlechtice a chudých rolníků nelišily . Okolo čtyřiceti procent zchudlé šlechty 
bylo připoutáno k půdě a nemohlo si dovolit život ve městech . Abbé Gabriel-
François Coyer (1707–1782) takové aristokraty vyzýval, aby opustili svůj zpust-
lý statek nebo zámek a snažili se zbohatnout obchodem . Byli to však právě tito 
chudí šlechtici, kteří tvořili nejkonzervativnější část francouzského obyva-
telstva a nejvíce lpěli na svých tradičních privilegiích, protože starobylé výsa-
dy byly posledním znamením jejich důstojnosti . Zdá se, že anglická pozemko-
vá aristokracie byla navzdory rozšířeným stereotypům sociálně uzavřenější 
a  konzervativnější než dynamická, podnikavá a  proměnlivá francouzská 
šlechta, představující hlavní nástroj modernizace Francie . 

Podle Simona Schamy se důležitá vrstva „notáblů“, která domino-
vala francouzské společnosti a vládě přinejmenším do první světové války, 
vytvořila v průběhu druhé poloviny osmnáctého století a nevznikla tak díky 
revoluci, ale spíše jí navzdory (Schama 1989, 117–118) . Velký modernizační 
étos ze závěrečných desetiletí francouzské monarchie se nakonec prosadil 
(byť otřesen a se značnými ztrátami) i navzdory destruktivnímu působení 
Francouzské revoluce . Francie trpěla osudovým rozštěpením mezi svým 
reálným ekonomickým a sociálním vývojem a představami většiny vzdělanců, 
literátů a filosofů o žádoucím společenském uspořádání a morálce . 

V závěru osmnáctého století považovali přední francouzští mysli-
telé za  nejdůležitější úkol překonat krizi „starého režimu“ (ancien régime) 
a vytvořit hlubší národní jednotu prostřednictvím nové společenské morál-
ky (les moeurs), jejímž vzorem měly být – jak napsal filosof a politik Gabriel 
Bonnot de Mably819 – vztahy v ideální patriarchální rodině . Výsledkem mělo 
být sjednocení všech Francouzů bez ohledu na sociální postavení v rámci 
nové morální komunity, jež se nazývala vlastí (la patrie) . Toto pojetí vlasti 
stálo v  protikladu vůči Anglii, v  níž se podle francouzských pozorovatelů 
nemohlo v  důsledku vnitřních protikladných egoistických zájmů ustavit 
skutečné národní společenství . Vlast v předrevoluční Francii reprezentovala 

819)  Rozhovory s Fókiónem o vztahu morálky a politiky (Entretiens de Phocion sur le rapport de 

la morale avec la politique, 1763) .
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konzervativní princip, který měl národní pospolitost uchránit před důsledky 
modernizace . Nová společenská morálka (les moeurs), jež nahradila 
náboženství a vyznačovala se proto pseudoreligiózním charakterem, se pro-
jevovala na třech úrovních . Na nejkonkrétnější rovině to byla láska v nejužším 
rodinném kruhu, na  obecnější úrovni sociální altruismus (esprit social) 
a na nejabstraktnější rovině patriotismus (patriotisme) . V tomto smyslu lze 
postavit do protikladu Velkou Británii, v níž byl na prahu průmyslové revo-
luce akceptován model politického života jako stav permanentní „občanské 
války“ mezi různými zájmovými skupinami a sociálními vrstvami . Naproti 
tomu Francie unikala do  moralizujícího univerzalismu (obdobně jako 
Německo v éře nacismu unikalo do univerzalismu rasového), ve kterém hrály 
dominantní úlohu pojmy jako rodina, moeurs a patrie . Sarah Maza přičítá 
tuto francouzskou specifičnost dlouhodobým kulturním trendům, které ob-
sahovaly pohrdání obchodem, katolickému univerzalismu, jenž postavil 
morálku nad partikulární zájmy jednotlivých tříd, a dvěma faktorům, jež 
zaznamenal liberální myslitel Alexis de Tocqueville . Za prvé to byla nenávist 
vůči „privilegovaným“, kterou Tocqueville vysvětlil jako důsledek strategie 
absolutní monarchie odstranit aristokracii z  vlády a  ponechat jí pouze 
viditelně nadbytečná privilegia . Za druhé šlo o nivelizaci v rámci absoluti-
stické monarchie, kterou Tocqueville spojuje s rozchodem monarchie s ari-
stokracií a  v  níž vidí rozhodující faktor při zrodu rovnostářské ideologie 
revolucionářů . Podle Sarah Mazy politická kultura, která připodobňovala 
stát velké rodině, měla revoluční důsledky .

Antoine Polier de Saint-Germain uvedl, že ve  společnosti, v  níž 
vládnou moeurs, každý zaujímá své přirozené místo .820 Byla to stabilita v rám-
ci nově zrozené vlasti, jež připomínala sekularizovanou a  morálně vla-
steneckou obdobu Bossuetovy tradiční posvátné sociální hierarchie . Francie 
hledala odpověď na výzvu modernity příklonem k moralizujícímu univerza-
lismu, který využíval pojmy jako rodina, moeurs a patrie . Již Alexis de Toc-
queville vysvětloval tuto skutečnost dlouhodobým vlivem absolutismu a ka-
tolického univerzalismu . 

Ve  Francii se v  osmnáctém století obdobně jako ve  Velké Británii 
prosadila myšlenka „společnosti“ jako entity oddělené od „státu“ . Francouzští 
autoři však na  rozdíl od  britského pojetí společnosti jako arény, v  níž se 
střetávají a dosahují kompromisu různé partikulární zájmové skupiny, zůstali 
do jisté míry věrní tradiční bossuetovské absolutistické syntéze a společnost 
chápali jako harmonickou integraci různých společenských skupin do trans-

820)  Každý se přirozeně drží svého místa (chacun s’y tiendroit naturellement à sa place); abbé 

Jaubert napsal, že ve skutečné národní komunitě podřízenost, která nikoho nepohoršuje, 

vzbuzuje obdiv a respekt (cit . Maza 1997, 203) .
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cendentního celku (Maza 1997, 209) . Tato vize byla neslučitelná s  postupu-
jícím procesem modernizace, která probíhala ve  Francii poměrně úspěšně 
a nacházela zde stále širší sociální základnu . Výsledný konflikt představoval 
jednu z příčin Francouzské revoluce . Je nepochybné, že především ve druhé 
polovině osmnáctého století se dramaticky změnily materiální podmínky 
francouzské společnosti a nové ekonomické možnosti relativizovaly tradiční 
sociální řád „starého režimu“ (ancien régime) . Přesto francouzská sociopoli-
tická imaginace v době „starého režimu“ nevytvořila „střední třídu“ jako sa-
mostatnou entitu, která by aspirovala na dominantní postavení . 

Sarah Maza tvrdí, že samotní Francouzi osmnáctého století poklá-
dali oficiální členění společnosti na tři stavy, které nabylo politické aktuálno-
sti v době svolání generálních stavů v roce 1788, za naprosto irelevantní . Sa-
rah Maza dokonce napsala, že anachronismus těchto sociálních kategorií lze 
pokládat za bezprostřední příčinu Francouzské revoluce (Maza 1997, 182) . Kri-
tika aristokracie, jejího postavení, funkce a  privilegií, se objevovala již 
v šestnáctém a sedmnáctém století, například neurozený právník Charles Loy-
seau označil šlechtu za zpozdilce (traisneurs d’épée) . Kulturní klima osmnác-
tého století bylo ve  Francii protiaristokratické; šlechtě vyčítali její původ 
v temnotě barbarství, násilnictví, mravní úpadek, zahálčivost a parazitismus . 
Právníci zpochybňovali právní základy feudalismu a filosofové relativizovali 
jakýkoliv sociální status a skupinovou identitu, jež se opíraly o původ a po-
krevní vazby . Část šlechty se dokonce s touto kritikou ztotožnila a zdůrazňovala 
více své „ctnosti“, „zásluhy“ a „schopnosti“ než pokrevní původ . 

Tato kritika ještě neznamenala konceptualizaci střední třídy jako 
historického oponenta aristokracie . Po roce 1750 již málokdo ve Francii věřil 
v  dědičnou nadřazenost urozených vrstev, ve  vnitřně hierarchicky 
odstupňované aristokracii však byl podle Montesquieuova vzoru viděn vhod-
ný prostředník mezi monarchií a společností a garant sociopolitické stabilty . 
Zároveň se ale začala prosazovat klasifikace společnosti založená nikoliv 
na genealogii, ale na produktivitě . Na rozdíl od Anglie však ve Francii tato 
debata nesměřovala k podpoře obchodu a moderních forem podnikání, ale 
k moralizující adoraci tradičního zemědělství, rolníků a pozemkové šlechty . 
V  roce 1757 publikoval v  Amsterdamu abbé Gabriel-François Coyer pojed-
nání O rozvoji a obraně podnikatelské šlechty (Développement et Défense du 
Système de la Noblesse Commerçante), ve kterém požadoval, aby francouzské 
aristokracii stejně jako anglické šlechtě bylo povoleno zabývat se obchodem . 
Na  tento „provokativní“ návrh odpověděl mimo jiné urozený důstojník 
Philippe Auguste de Sainte-Foy, rytíř d’Arcq, ve spise Vojenská šlechta neboli 
francouzský patriot (La noblesse militaire ou le patriote françois), v  němž 
upozornil na  spojení mezi obchodem a  republikanismem, jak dokládá 
příklad Nizozemí a Anglie . Rytíř d’Arcq hájil oficiální trojčlenné uspořádání 
společnosti, tvořené kněžími, aristokracií a lidem, přičemž každá třída má 
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svoji úlohu a  přispívá k  blahobytu celku . Pokud dojde k  porušení této 
přirozené hierarchie, řád se zhroutí a monarchie degeneruje buď do „despo-
tismu“, nebo do „republikanismu“ . 

Abbé Gabriel-François Coyer ve své reakci nazvané Rozvoj a obrana 
systému podnikatelské šlechty (Développement et défense du système de la no-
blesse commerçante, 1758) pomocí historické argumentace relativizoval systém 
tří řádů: Frankové znali pouze jednu třídu a Galové byli jejich otroci . Pokud se 
věci změnily v minulosti, mohou se změnit i v budoucnosti . Coyer ostře odsoudil 
sociální nerovnost a uvedl, že národ se skládá ze dvou antagonistických tříd: 
výrobců a parazitů . První z nich je zastoupena pracujícími a podnikateli, druhá 
kněžími, vojáky, právníky, finančníky, rentiéry, tuláky, žebráky a  šlechtici . 
Do výměny názorů mezi Coyerem a d’Arcqem se zapojila rovněž Octavie Guichar-
dová (Madame Belot) prostřednictvím svého příspěvku Postřehy o šlechtě a třetím 
stavu (Observations sur la noblesse et le tiers-état, 1758) . Octavie Guichardová 
sdílela d’Arcqovu obavu, že pokud by aristokracii bylo dovoleno podnikat, vzni-
kl by ve  společnosti propastný ekonomický rozdíl bez „středního stavu“ (état 
mitoyen), zprostředkovatele mezi řemeslníkem a šlechticem . Sociální a majetko-
vá nivelizace, navrhovaná Coyerem, by podle Guichardové odstranila sofistiko-
vaný systém stavů a tříd, panovník by stál jako osamocený kolos nad homogenní 
masou poddaných a „trůn by byl příliš příkrý“ . Na druhé straně však Octavie 
Guichardová zavrhovala dědičnou šlechtu a navrhla reorganizovat společnost 
„podle Platónova metafyzického modelu“ . Na vrcholu sociálního systému měli 
stát zemědělci, kteří představují její nejužitečnější část, následovali by válečníci, 
kteří přinášejí největší oběť pro národ, a poslední místo náleží obchodníkům 
a řemeslníkům, kteří neposkytují národu ani pot ani krev . Octavie Guichardová 
tak navrhla jako reformu, jež měla zachránit hodnoty „starého režimu“ (ancien 
régime), ustavení agrární a válečnické utopie (Maza, 1997) .

V  polovině osmnáctého století se ve  Francii zformovala škola 
fyziokratů, kteří polemizovali s  dosud dominantními merkantilisty . Zatímco 
merkantilisté podporovali výrobu a  vývoz luxusního zboží, fyziokraté 
zdůrazňovali význam zemědělství a  množství obyvatelstva jako hlavní zdroj 
národního bohatství a požadovali odstranění vnitřních cel a cechovních regu-
lací . Za základní dílo fyziokratické školy platí studie Přítel lidí (L’ami des hommes, 
1756) . Její autor, Victor de Riquetti, markýz de Mirabeau, postavil do čela státu 
panovníka, kterému slouží tři poradní řády (ordres consultans): kněží, vojáci 
a  soudci . Zemědělství zaujímá podle Mirabeaua zcela výjimečné postavení, 
představuje „univerzální umění nevinnosti a  ctnosti“, kterým se poměřují 
příslušníci všech stavů a vrstev . Podle Elizabeth Fox-Genovese stáli fyziokraté 
před následujícím dilematem: na jedné straně věřili v ekonomické zákony, které 
ze své povahy relativizovaly anachronický sociální systém, na druhé straně se 
však obávali sociálních dopadů liberalizace obchodu a svobodného podnikání 
na povahu „starého režimu“ (Fox-Genovese 1976, 210–220) . 
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Adorace zemědělství umožňovala jednak založit národní 
společenství na hodnotách, které se zdály být nejbližší přírodě a překonávaly 
sociální rozdíly, a jednak legitimovat výsadní postavení velkých pozemko-
vých vlastníků . Produktivitou tak fyziokraté mínili agrární a demografick-
ou plodnost . Čím byl jedinec „blíže půdě“, tím vyšší bylo jeho postavení v hod-
nocení fyziokratů . Idealizovanou sociální skupinou ve Francii osmnáctého 
století bylo rolnictvo, nikoliv ambiciózní městská střední vrstva . Ekonom 
a politik Anne-Robert Turgot v pojednání Úvahy o zrodu a rozdělení bohatství 
(Réflexions sur la formation et la distribution des richesses) z roku 1766 po-
stavil proti „sterilnímu“ dělníku, který pracuje pouze za mzdu a nevytváří 
žádné další bohatství nebo místa, dělníka „produktivního“ (laboureurs), pra-
cujícího v  zemědělství, který získává z  půdy zdroje pro celou společnost . 
Podobně uvažoval i Charles de Butré v pojednání Přirozené zákony zemědělství 
a společenský řád (Loix naturelles de l’agriculture et de l’ordre social, 1781) . 
Určitou výjimkou z této fascinace zemědělstvím byl popis města Montpellier 
z  roku 1768 . Anonymní autor označil obchodníky, podnikatele a  rentiéry 
za  „nejužitečnější, nejdůležitější a  nejbohatší“ společenskou vrstvu . Sarah 
Maza však upozornila na specifický charakter města Montpellier, které se 
vyznačovalo tradiční nadvládou bohaté obchodní oligarchie, k níž se vztaho-
val výše zmíněný text (Maza 1997, 187) .

Tvůrcem politické imaginace, jež předznamenala rasové hierar-
chie první poloviny devatenáctého století, byl právník a žurnalista, nemi-
losrdný kritik „starého režimu“ (ancien régime) Simon Nicolas Henri Linguet 
(1736–1794) . Zhlížel se ve velkých rétorech antické civilizace a v šedesátých 
letech osmnáctého století se jako právník zapojil do řady proslulých případů 
(causes célèbres), včetně procesu s rytířem de La Barrem, kterého za znesvěcení 
krucifixu odsoudili k vyříznutí jazyka, utětí hlavy a spálení na hranici (Levy 
1980) .821 V pojednání Teorie občanských zákonů (Théorie des loix civiles, 1774), 

821)  Vedle řady spisů, jež zahrnovaly například Filozofické pojednání o monachismu (Essai 

philosophique sur le monachisme, 1776), byl Linguet autorem především knihy Mémoires 

sur la Bastille, která vyšla v roce 1783 v Londýně (v témže roce se na trhu objevil rovněž 

anglický překlad pod názvem Vzpomínky na Bastillu obsahující úplné odhalení tajuplné 

politiky a despotického útlaku francouzské vlády ve vnitřním chodu tohoto státního vězení; 

Memoirs of the Bastille. Containing a full exposition of the mysterious policy and despotic 

oppression of the French government in the interior administration of that state-prison, 

London, G . Kearsly) a těžila z Linguetova věznění v Bastille od září 1780 do května 1782 

na základě lettre de cachet . Simon Schama napsal, že tento Linguetův spis významně 

přispěl k chápání Bastilly jako symbolického ztělesnění despotické povahy „starého reži-

mu“ (1989, 166) .
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především v  jeho úvodu,822 se Linguet zastával „orientálního despotismu“, 
protože ve  srovnání se západním politickým a  hospodářským systémem 
údajně dokáže uchránit všechny členy společnosti před ekonomickým 
strádáním . Ze stejného důvodu Linguet hájil otroctví, které je podle jeho ná-
zoru schopno na  rozdíl od  západního tržního prostředí každému poskyt-
nout obživu a bezpečí . Toto Linguetovo ultrakonzervativní a paternalistické 
stanovisko, pro něž by měli pochopení zastánci instituce otroctví na ame-
rickém Jihu, představuje jeden z momentů odhalujících protimodernizační 
reakční jádro revolučního altruismu . Na přelomu osmnáctého a devatenác-
tého století proběhla debata o „orientálním despotismu“ také ve Velké Britá-
nii, kde souvisela především s  vlivem módní orientální renesance, kterou 
šířil William Jones a další členové Královské asijské společnosti z Kalkaty, 
a rovněž s otázkami praktické koloniální správy a hospodářské politiky v In-
dii . Na Britských ostrovech skončila rozprava triumfem zastánců moderni-
zace podle západního vzoru, k nimž náleželi především stoupenci utilitaris-
mu v čele s Jeremy Benthamem a stoupenci evangelikánství vedení Charlesem 
Grantem (Budil 2002, 118–129) .

Univerzalistického ducha osvícenství zachytil ve  svých vizích 
markýz Jean Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet, který spojoval 
s  vědami o  člověku velké reformátorské ambice (Baker 1975, 388–390) . 
Ve svém projevu předneseném v roce 1782 u příležitosti přijetí do Académie 
française Condorcet vyjádřil naději, že panovníci podpoří výzkum rozma-
nitých lidských populací za účelem poznání vztahu mezi fyzickou konsti-
tucí lidí, jejich mentálními vlastnostmi, společenským uspořádáním a ty-
pem klimatu . Roku 1793 Condorcet navrhl v Journal d’instruction sociale, 
aby vědci podrobili podrobnému a systematickému zkoumání vlivy podne-
bí, půdy, výživy, zvyků, zaměstnání a  sociálních institucí na  plodnost, 
počet uzavíraných sňatků, průměrnou délku života, výšku, fyzickou sílu, 
duševní vlastnosti, charakter a  způsoby chování . Matematikové by poté 
měli z příslušných údajů odvodit korelace . V posmrtně vydaném spise Zlo-
mek o Atlantidě (Fragment sur ľAtlantide) Condorcet doporučil vládám, aby 
zřídily úřady pověřené sběrem statistických dat za  účelem „zdokonalení 
lidského druhu“ . V  Nástinu historického obrazu pokroku lidského ducha 
(Esquisse d’un tableau historique des progrès de ľesprit humain) ztotožnil 
závěrečnou desátou epochu s  plnou realizací této „lékařské a  hygienické 
utopie“ (Staum 1980a, 209) . Žádoucí proměnu lidstva lze uskutečnit 

822)  Nazvaném O nejšťastnější vládě neboli Srovnání asijských a evropských politických 

uspořádání sloužící jako úvod do Teorie občanských zákonů (Du plus heureux gouverne-

ment ou Parallèle des constitutions politiques de ľAsie avec celles de ľEurope, servant 

d’introduction à la Theorie des loix civiles, 1774) .
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prostřednictvím cílené výchovy díky dědičnosti získaných vlastností . 
Na Condorcetovo dílo navázal Joseph Marie Degérando (1772–1842), který 
však zůstal na počátku devatenáctého století relativně osamocenou posta-
vou francouzské vědy . Condorcetův univerzalistický étos se během několika 
let, jež následovaly po jeho tragické smrti za Teroru, roztříštil o partikula-
rismus fyziologů a ideologů .

Koncem devadesátých let osmnáctého století došlo ve Francii k in-
telektuálním pokusům o  rehabilitaci přirozené nerovnosti, kterou 
předrevoluční osvícenci (philosophes), například Rousseau nebo Helvétius, 
pokládali za sociálně a historicky vzniklou invenci .823 Helvétius s odvoláním 
na Quintiliana a Locka označil výchovu za jedinou příčinu rozdílů v intelek-
tu mezi lidmi .824 Nejvýraznějším hlasatelem egalitářských idejí osvícenství 
byl bezpochyby již zmíněný markýz Condorcet, který v posmrtně vydaném 
spisu Nástin historického obrazu pokroku lidského ducha (1797) učinil z ma-
teriální, morální a intelektuální rovnosti univerzální a primární cíl histo-
rických aspirací veškerého lidstva .825 Své rovnostářské politické názory for-
muloval Condorcet v pamfletu Deklarace práv (Déclaration des Droits) z roku 
1789 a zejména v první fázi Francouzské revoluce byl důraz na všeobecnou 
rovnost velmi důležitou součástí revoluční rétoriky a symbolismu . Rovnost 
všech občanů před zákonem a zrušení dědičných feudálních privilegií „sta-
rého režimu“ (ancien régime) legitimizovaly revoluci .

Přesto již na počátku revoluce rozlišoval Sieyès mezi pasivními 
a aktivními občany, přičemž pouze ti druzí by měli podle jeho názoru dis-
ponovat veřejnou mocí . Moderní politické systémy se podle Sieyèse 

823)  Na druhé straně však většina francouzských osvícenců v čele s Voltairem (viz heslo věno-

vané rovnosti, Dictionnaire philosophique, in Ouevres, Paris, 1835, VII, 473–475) poklá-

dala zachování majetkové a do jisté míry i sociální nerovnosti za nezbytné pro rozvoj 

civilizace a udržovala si odstup od radikálních socialistických názorů, jež vyjádřili 

M . Morelly ve spise Kód přírody neboli Skutečný duch jeho zákonů, ve všech dobách zaned-

bávaný nebo neznámý (Code de la nature, ou Le véritable esprit de ses loix, de tout temps 

négligé ou méconnu, 1755, dříve mylně připisováno Diderotovi) nebo Jacques Pierre Bris-

sot de Warville v pojednání Filozofická zkoumání práva na vlastnictví a krádeže v přírodě 

a společnosti (Recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol considérés 

dans la nature et dans la société), podle nichž vlastnictví představovalo krádež (viz pře-

devším Lichtenberger 1970) .

824)  O člověku (De ľHomme, 1772, in Oeuvres complètes, Paris, 1818, II, 71; cit . Manuel 

1956, 54) .

825)  Condorcetova podpora abolicionismu, viz Úvahy o zotročování černochů a další abolicio-

nistické texty (Réxlexions sur ľesclavage des nègres, et autres textes abolitionnistes, Paris, 

Harmattan, 2003) .
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odlišovaly od starověkých demokracií tím, že reprezentaci umožňují pouze 
plátcům daní (Bastid 1970, 89) . Rovněž Sieyèsův přítel Philippe Antoine 
Grouvelle obhajoval „přirozenou nerovnost“ (Staum 1987, 415) . V září 1791 
vypracoval Charles Maurice de Talleyrand-Périgord pro Národní 
shromáždění zprávu o veřejném vzdělávání,826 ve které přirovnal dobře or-
ganizovaný stát k velké národní dílně, v níž je každému určeno místo odpo-
vídající jeho vrozenému talentu a  vlastnostem . O  nerovnosti lidí 
pochopitelně diskutovali rovněž v kontrarevolučních kruzích . Francouzs-
ká revoluce se stala osobním traumatem jak pro konzervativní katolické 
exulanty, jako byli Joseph de Maistre nebo Louis de Bonald,827 tak pro so-
cialistické myslitele typu Saint-Simona nebo Fouriera (které uvěznili ja-
kobíni) . Obě na  první pohled intelektuálně nesourodé skupiny dospěly 
obdobně jako Edmund Burke k přesvědčení, že idea rovnosti hlásaná os-
vícenskými filosofy přivedla Evropu na pokraj záhuby . V roce 1793 napsal 
zahořklý Necker v exilu pojednání Filosofické úvahy o rovnosti (Réflexions 
philosophiques sur ľEgalité)828 ve  kterém označil „nerovnosti ve  stavu 
vzájemné harmonie“ za „zákon všehomíra“ (cit . Manuel 1956, 63) .

Francouzská revoluce byla bezpochyby živena frustrací 
a zraněným patriotismem vyvolaným globální eurasijskou revolucí, kterou 
přinejmenším od sedmileté války Francie prohrávala . Na rozdíl od naci-
stického režimu, jenž představoval rovněž ohlas mocenských otřesů 
probíhajících v Eurasii od poloviny osmnáctého století, Francouzská revo-
luce se odívala do šatu republikánského Říma a nevyužila možností, které 
nabízela rasová ideologie . Totéž platí o monarchistické kontrarevoluci, jež 
navzdory tvrzení Hannah Arendtové a  některých dalších autorů nevy-
volávala ducha starých Germánů a  Franků, aby čelila občanským aspi-
racím třetího stavu . Paradox Francouzské revoluce spočíval ve skutečnosti, 
že zkomplikovala modernizaci Francie a  zpečetila triumf Velké Británie 
v eurasijské revoluci . Z hlediska vývoje rasové imaginace to usnadnilo re-
habilitaci a vzestup partikularistického germanismu na úkor univerzali-
stické osvícenské tradice . 

826)  Zpráva o veřejném vzdělávání sestavená jménem ústavní komise Národního shromáždění, 

10., 11. a 19. září 1791 (Rapport sur ľinstruction publique fait au nom du comité de consti-

tution de ľAssemblée Nationale, les 10, 11, et 19 septembre 1791, Paris, 7–8) .

827)  Louis de Bonald byl autorem Analytické pojednání o přirozených zákonech společenského 

řádu neboli moci, ministerstva a subjektu ve společnosti (Essai analytique sur les lois 

naturelles de ľordre social, ou du pouvoir, du ministre, et du sujet dans la société, Paris, 

1836) .

828)  Tento text se stal později součástí knihy O Francouzské revoluci (De la Révolution Fran-

çoise, Paris, 1797) .
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2.18. Eurasijská revoluce a rasová imaginace

Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století se expanzionistický poten-
ciál „impérií střelného prachu“ s výjimkou Ruska a západních zámořských 
území vyčerpal . Osmanská říše se po porážce u Vídně v roce 1683 ocitla 
ve strategické defenzívě . Persie stagnovala . Říše Velkých Mughalů nedoká-
zala udržet svoji územní integritu . Existuje možná určitá historická analo-
gie mezi nezdarem francouzského „Krále Slunce“ Ludvíka XIV . v boji o kon-
tinentální dominanci, který zpečetil konec války o  dědictví španělské 
v roce 1713, a mezi vyčerpáním říše Velkých Mughalů v důsledku náklad-
ných výbojů po smrti „Vládce světa“ císaře Aurangzéba roku 1707 . Dlouhá 
celosvětová ekonomická stagnace sedmnáctého století, jejímž projevem 
byla v  mimoevropském prostoru strategická rovnováha mezi klíčovými 
eurasijskými velmocemi a v rámci evropské společnosti dominance smíše-
né aristokraticko-buržoazní vrstvy, byla ukončena v polovině osmnáctého 
století novým ekonomickým rozmachem . Jedním z  jeho nejvýraznějších 
důsledků byla eurasijská revoluce, která radikálně změnila mocenské vzta-
hy v rámci Eurasie . 

Velká Británie jako světový hegemon byla vítězem tohoto geopoli-
tického převratu, zatímco Indie, Persie, Čína a  Francie náležely mezi 
poražené . Francouzskou (1789), ruskou (1917) a německou revoluci (1933) 
můžeme chápat jako pokusy zvrátit důsledky světové mocenské konstelace 
nastolené globálními událostmi let 1750 až 1830 . Každá moc se opírá 
o soustavu symbolů vytvářejících určitý typ imaginace, která ospravedlňuje 
stávající řád a  mobilizuje jeho nositele . Revoluce jako pokus o  radikální 
transformaci lidské institucionální, sociální, ekonomické a psychologické 
existence uvádí na  svět i  nový druh imaginace . Kosmopolitní civilizace, 
jejíž zrod anticipovala eurasijská revoluce, vyžadovala univerzalistickou 
ideologii, která by dokázala překonat rezistenci místních kulturních 
partikularismů . 

Triumf Velké Británie, země výrazně prostoupené lokální etnick-
ou pýchou, a neúspěch osvícenské Francie, která sama podlehla v době lido-
vé mobilizace (levée en masse) a  napoleonských válek vášním excesivního 
patriotismu, vyústily v  soupeření nacionalistických a  rasových ideologií, 
které bylo charakteristické pro moderní dobu . Trochu zjednodušeně lze říci, 
že „britský mír“ (pax britannica) postrádal asimilační sílu a univerzalistický 
potenciál „římského míru“ (pax romana) . Rasová ideologie využila slabosti 
imaginace zaštiťující nový světový řád . Civilizace, která se zrodila na přelomu 
osmnáctého a devatenáctého století, postrádala pevný, konzistentní a sym-
bolicky sugestivní ideologický systém, který byl v období 1550 až 1789 cha-
rakteristický pro „starý režim“ (ancien régime) . Různá extremistická a tota-
litní hnutí včetně árijské ideologie těžila z této neschopnosti institucí, které 
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vyšly vítězně z eurasijské revoluce, generovat ideologicky přesvědčivé symbo-
lické systémy . 

2.18.1. Velká Británie a eurasijská revoluce

Výchozí podmínky Anglie v boji o světovou hegemonii nebyly nejpříznivější; 
země se rozlohou, lidnatostí i hospodářským potenciálem nemohla srovná-
vat s kontinentálními rivaly . Stabilita, kterou přinesli Tudorovci po ničivé 
občanské válce, umožnila obnovu hospodářského života . Odborník na eko-
nomické dějiny John Nef dokonce tvrdil, že Anglie v  letech 1540 až 1640 
prošla „ranou průmyslovou revolucí“ . Tento ekonomický rozvoj ale pouze 
přispěl k překonání její zaostalosti ve srovnání s kontinentem . Po finančním 
vyčerpání Španělska a  Francie v  době uzavření mírové smlouvy z  Cateau 
Cambrésis se Anglii naskytla příležitost hrát mocenskou úlohu, která plně 
neodpovídala jejímu demografickému a hospodářskému potenciálu (Waller-
stein 1974, 234–235) . Rychlý populační růst doprovázený ohrazováním půdy 
vyvolal sociální a ekonomické tlaky, které kolem roku 1590 přiměly vládnou-
cí kruhy uvažovat o kolonizaci, zprvu Irska, poté Karibiku a Severní Ameri-
ky (Wallerstein 1974, 260−261) . V tomto ohledu se Anglie nelišila od Nizozemí 
nebo Francie, které rovněž zahájily zámořskou expanzi . 

Během roztržky mezi Španělskem a  Portugalskem císař Karel V . 
údajně navrhl anglickému králi Jindřichu VIII ., že mu přenechá nárok 
na Molucké ostrovy . Bylo to pravděpodobně pouze diplomatické gesto, protože 
v  roce 1529 postoupil Karel V . Moluky Portugalsku . Na základě dohody ze 
Zaragozy probíhala severojižní linie rozdělující sféru zájmů obou katolických 
mocností 297,5 mil (leguí) východně od  Moluckých ostrovů . Úvahy o  na-
vázání přímého obchodního spojení s Indií se na Britských ostrovech objevi-
ly rok po porážce španělské Armady (Sykes 1915, 273) . Již dlouho předtím se 
Angličané pokoušeli nalézt alternativní severní cestu do Asie kolem Labra-
doru . Z Bristolu vyplul v roce 1480 kapitán Thylde, aby hledal západně od Irs-
ka zemi zvanou Brasylle . Kolumbova expedice bristolské kupce povzbudila, 
protože v  letech 1491 až 1498 vysílali za  tímto účelem každoročně dvě až 
čtyři plavidla . Jindřich VII ., inspirován španělskými a portugalskými expe-
dicemi, vyzval v roce 1496 Johna Cabota, aby „vyhledával a dobýval“ v Asii 
nová území . Průnik na Molucké ostrovy severní trasou měl učinit z Londýna 
větší trh s kořením, než jakým byla Alexandrie . Po návratu 6 . srpna1497 byl 
John Cabot oslavován jako muž, který bez jediného úderu mečem dobyl pro 
Anglii větší část Asie (Hunter 1906, 170–175) .

Po  smrti Jindřicha VII . se Anglie spokojila s  bohatým výnosem 
z rybolovu u pobřeží Newfoudlandu a kolonizací Irska a na vyšší ambice v at-
lantickém prostoru rezignovala, i když víra v existenci severní cesty přetrvala 
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až do následujícího století . Richard Eden se v padesátých letech šestnáctého 
století za vlády královny Anny (manželky španělského panovníka Filipa II .) 
pokusil vzbudit mezi anglickou veřejností zájem o  vzdálenější obzory 
překladem textů Petera Martyra (Elliott 2006, 6) . První obchodní sdružení 
anticipující anglickou Východoindickou společnost bylo založeno 18 . prosin-
ce 1551 a jejím guvernérem se stal Sebastian Cabot . V květnu 1553 vypluly tři 
lodě na severovýchod, aby nalezly nové spojení do Číny a dalších východních 
zemí . Expedici vedl Hugh Willoughby, ta však skončila tragicky; prakticky 
všichni účastníci u pobřeží severního Ruska zmrzli . Důležitým mezníkem 
anglických zámořských aspirací bylo úmrtí katolické královny Marie v roce 
1558, po kterém Anglie přestala brát ohled na španělské zájmy . Anglické lodě 
se již kolem roku 1553 objevovaly v Guinejském zálivu . První anglické pla-
vidlo překonalo mys Dobré naděje roku 1591 . Antverpy, středisko světového 
obchodu (Dives Antwerpia), ležely příliš blízko anglických břehů, než aby 
nepředstavovaly inspiraci pro podnikatelské kruhy (Hunter 1906, 179–207) .

Thomas Nicholas, obchodník, který byl vězněn ve  Španělsku, 
přeložil v roce 1578 do angličtiny pojednání o Novém světě z pera Lópeze de 
Gómary . Zeměpisec Richard Hakluyt zdůraznil v  Pojednání o  západní 
výsadbě (Discourse of Western Planting) z roku 1584, že úspěšná kolonizace 
zámořských území se musí opírat o stálé a životaschopné osady (Elliott 2006, 
6–7) . Sir Walter Raleigh podporoval na počátku osmdesátých let šestnáctého 
století záměr Humphreye Gilberta založit v Severní Americe britskou kolo-
nii . Po Gilbertově nezdaru se Raleigh ujal iniciativy a z  jeho podnětu byla 
v roce 1585 poblíž mysu Hatteras na ostrov Roanoke (dnešní Severní Karolí-
na) založena osada, která však nepřežila prvních několik let existence (Opa-
trný 2000, 11; Tindall a Shi 1996, 18) . 

V Londýně byla v dubnu 1606 založena Virginská společnost (Virgi-
nia Company) se dvěma pobočkami, První londýnskou kolonií a Druhou ply-
mouthskou kolonií, která obdržela svolení kolonizovat oblast zátoky Chesa-
peake . V jejích službách působil zkušený mořeplavec Christopher Newport, 
jenž 13 . května 1607 založil Jamestown (Raková 1998, 60; Elliott 2006, 7) . 
Powhatan, náčelník kmene Pamunků, nebyl žádný Montezuma a dokázal si 
držet odstup od osadníků, kteří byli závislí na indiánských dodávkách po-
travin . Hospodářství Jamestownu nakonec zachránilo pěstování tabáku 
(Tindall a Shi 1996, 19–20) . 

Anglických kolonií v Novém světě postupně přibývalo: Maryland, 
u  jehož zrodu stál Sir George Calvert, první lord Baltimore (Raková 1998, 
100); Plymouth, zřízený puritánskými poutníky (Raková 1998, 171–187); 
Massachussets, kolonii, kterou guvernér John Winthrop (Raková 1998, 
187−198) zamýšlel jako puritánský „Sión divočiny“; Providence, město, jež 
na  Rhode Islandu založil Roger Williams; Connecticut; New Hampshire 
a Maine (Tindall a Shi 1996, 20–27) . V době vlády Karla II . vznikly čtyři nové 
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kolonie: New York, New Jersey, Pennsylvánie a Delaware (Tindall a Shi 1996, 
28) . James Lancaster vykonal roku 1601 úspěšnou obchodní plavbu do In-
dického oceánu (Sykes 1915, 273) . Nebylo to však nic, co by se mohlo měřit 
s výkony Španělů, Portugalců nebo dokonce Francouzů .

Pod povrchem relativně nezámožné ostrovní společnosti se skrýval 
pozoruhodný potenciál . Jak zdůraznili Hugh R . Trevor-Roper a G . R . Elton, 
Anglie, kterou sjednotil Jindřich II ., prošla v letech 1530 až 1542 důležitými 
administrativními reformami, jež inicioval zejména ministr Jindřicha VIII . 
Thomas Cromwell . Zemi to výrazně posílilo a kombinace relativně výkonné 
královské byrokracie a národního charakteru státu ji dobře připravila na bu-
doucí ekonomické a politické výzvy . Zformovala se silná třída pozemkových 
vlastníků (gentry), která představovala dominantní politickou sílu až na práh 
moderní doby (Wallerstein 1974, 232–241) . Navzdory impozantnímu vzestu-
pu Amsterdamu ve druhé polovině šestnáctého století si Anglie dokázala za-
chovat ekonomickou nezávislost na prosperujícím Nizozemí a v nadcháze-
jícím období se stát jeho rivalem (Wallerstein 1974, 275) .

Vyhlášení Zákona o plavbě v roce 1651 představovalo okázalé ge-
sto, kterým se Anglie hlásila o  místo v  nastupujícím světě merkantili-
stických mocností . Přesto se zdálo, že nebude schopna úspěšně čelit ni-
zozemské hegemonii a může dokonce poklesnout na pozici ekonomického 
vazala (Wallerstein 1974, 77) . Angličané (i  když méně energicky než 
Holanďané) se pokoušeli prolomit španělský monopol v Novém světě . Zprvu 
to byli pověstní bukanýři, kteří přeměnili Karibik v  předzvěst Divokého 
západu . Zlomem bylo obsazení Jamajky za vlády Olivera Cromwella, která 
se z pirátské základny postupně proměnila ve vlivného producenta cukru 
a kávy . Nástup Viléma Oranžského, zemětřesení, které v roce 1692 téměř 
zničilo Port-Royal, a smlouva z Rijswicku (1697) znamenaly konec zlaté éry 
bukanýrství (Wallerstein 1974, 159) .

Oslabení Nizozemí v důsledku francouzské invaze v sedmdesátých 
letech sedmnáctého století změnilo geopolitickou konstelaci a vytvořilo mo-
censké vakuum, které byla Anglie poněkud překvapivě schopna vyplnit 
úspěšněji než Francie Ludvíka XIV . Až do smlouvy v Nijmegenu v roce 1678 
pokládal francouzský král Anglii za  „slabou profrancouzskou zemi“, jejíž 
spojenectví si kupoval prostřednictvím subsidií . Whigové začali považovat 
Francii za hlavního protivníka Anglie kolem roku 1674 a  toryové po  roce 
1689 (Wallerstein 1974, 80) . Britský historik Niall Ferguson zdůraznil, že 
vzestup Nizozemí jako koloniální a obchodní mocnosti v sedmnáctém století 
do značné míry umožnila existence rozvinutého bankovního systému . An-
glie zaostávala v důsledku jeho absence . Teprve Slavná revoluce, která v roce 
1688 přivedla na anglický trůn Viléma Oranžského, způsobila zvrat . Podle 
Fergusona tato politická událost umožnila příchod nizozemských bankéřů 
a  podnikatelů na  Britské ostrovy . Nizozemský kapitál ovládl anglickou 
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Východoindickou společnost (Ferguson 2003, 18–26) . Disciplína peněz se sta-
la důležitější silou než morálka armád .829

Velká Británie se ve  „druhé stoleté válce“ utkala s  Francií v  boji 
o globální nadvládu . Po jejím vítězství začala éra dominance anglosaských 
velmocí, která končí až ve druhém desetiletí jednadvacátého století . Tento 
výsledek byl celkem nečekaný . Jak napsal Eric Hobsbawm, neúspěch Francie 
v mezinárodním ekonomickém a politickém soupeření navzdory nesmírným 
zdrojům a geografické poloze představoval velké překvapení přelomu sedm-
náctého a osmnáctého století (Wallerstein 1980, 115–116) . Francie byla kon-
cem sedmnáctého století čtyřikrát lidnatější než Anglie; zatímco anglická 
průmyslová výroba po občanské válce poklesla, francouzská se relativně dy-
namicky zvyšovala (Wallerstein 1980, 246) . 

Francouzské námořnictvo (vybudované Colbertem) bylo v  roce 
1689 stejně silné a technologicky rozvinutější než anglické nebo nizozemské 
(Wallerstein 1980, 248) . Při troše štěstí, důmyslu a asertivity mohlo ovlád-
nout světové oceány a  položit základy světového francouzského impéria, 
jehož obrysy byly patrné v Karibiku, Severní Americe a Indii . Během devíti-
leté války porazila francouzská flotila v bitvě u Beachy Head (Bévéziers) 10 . 
července 1690 spojené anglo-holandské loďstvo, které ztratilo jedenáct 
válečných plavidel . Francouzský admirál Anne Hilarion de Tourville 
nicméně promeškal vhodnou příležitost ke zničení celé anglické flotily, která 
uprchla do ústí Temže . 

Britové vynaložili značné úsilí k výstavbě loďstva . Tato snaha se 
vyplatila . V bitvách u Barfleur a La Hogue svedených u pobřeží Norman-
die 29 . května a  4 . června 1692 se odehrál rozhodný střet mezi 
čtyřiačtyřiceti francouzskými plavidly a dvaoosmdesáti anglo-nizozems-
kými loděmi . Francouzi si připravovali půdu pro výsadek smíšených fran-
couzsko-irských sborů, které měly na Britských ostrovech znovu nastolit 
na anglický trůn Jakuba II . svrženého roku 1688 . Francouzi ztratili pat-
náct lodí a utrpěli těžkou porážku . Byl to Trafalgar sedmnáctého století 
a rozhodující okamžik ustavení Anglie jako vedoucí námořní mocnosti . 
V  době hospodářské stagnace si žádná evropská země nemohla dovolit 
z  finančních důvodů udržovat v  bojeschopném stavu jak pozemní, tak 

829)  Daniel Defoe napsal (cit . Ferguson 2003, 24), že kredit umožňuje válku a uzavírá mír, 

vyzbrojuje armády, shromažďuje loďstva, svádí bitvy a obléhá města: Credit makes war, 

and makes peace; raises armies, fits out navies, fights battles, besieges towns; and, in 

a word, it is more justly called the sinews of war than the money itself … Credit makes the 

soldier fight without pay; the armies march without provisions … it is an impregnable 

fortification … it makes paper pass for money … and fills the Exchequer and the banks with 

as many millions as it pleases, upon demand .
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námořní armádu . Francie, jejímž dlouhodobým strategickým cílem bylo 
dosažení a udržení „přirozených hranic“, se soustředila na pozemní vojs-
ko, Anglie se vzhledem k ostrovní poloze rozhodla pro námořnictvo (Wal-
lerstein 1980, 249) .

Anglii a Francii se v údobí 1651 až 1689 podařilo oslabit námořní 
a obchodní hegemonii Nizozemí; v letech 1689 až 1763 probíhalo soupeření 
mezi oběma ambiciózními státy . V polovině osmnáctého století zahájil pád 
Mughalské říše eurasijskou revoluci . Nebylo proto překvapivé, že se střety 
mezi francouzskými a anglickými jednotkami odehrály na  indickém sub-
kontinentu, který se stal v dané historické chvíli klíčem ke globální nadvládě . 
Rok 1763 byl ve  znamení britského triumfu, ale boj pokračoval . Teprve 
po roce 1815 představovala Velká Británie mocnost, o jejíž autoritě se nedis-
kutovalo .

Proč Velká Británie vyhrála „druhou stoletou válku“ a stala se v de-
vatenáctém století globálním hegemonem se všemi ekonomickými, poli-
tickými a ideologickými důsledky? Admirál Alfred Thayer Mahan se dom-
nívá, že na rozdíl od Anglie, která vzhledem ke geografickým okolnostem 
musela budovat impérium na moři, Francie měla na výběr . Definitivně se 
rozhodla pro územní expanzi v roce 1672 . Kolem roku 1715 byla Francie 
k  smrti vyčerpána, zatímco Velká Británie vstupovala do  svého „zlatého 
věku“ (Wallerstein 1980, 81) . 

Z  ekonomického hlediska nebyl vývoj v  Anglii a  Francii v  údobí 
1650 až 1750, to znamená před sedmiletou válkou, příliš odlišný . Podle Im-
manuela Wallersteina byla úroveň agrárního hospodářství v obou zemích 
shodná; anglický merkantilismus Zákona o plavbě stál proti merkantilismu 
Colbertovu . Tradiční teze, podle níž se Anglie zaměřila na masovou spotřební 
průmyslovou výrobu pro široké vrstvy, zatímco Francie ustrnula u produkce 
luxusního zboží pro potřeby aristokracie, zcela neobstojí . 

Výhodné postavení Francie paradoxně způsobilo její zaostávání 
při budování moderní průmyslové společnosti . Anglie trpěla v důsledku 
odlesnění závažným nedostatkem dřeva potřebného pro výstavbu lodí . 
Musela proto rozvinout značné úsilí při rozvoji obchodu jednak s Pobal-
tím, Gdaňskem, Královcem, Rigou, Ruskem, Švédskem a Finskem, a jed-
nak se Severní Amerikou . Francie vystačila s domácí těžbou . Ze stejného 
důvodu se obyvatelé Britských ostrovů zaměřili na dobývání uhlí, které 
se v  letech 1650 až 1700 zvýšilo o  tři sta sedmdesát procent, zatímco 
potřeby francouzské ekonomiky stačily uspokojit domácí lesy . Jeden 
francouzský pozorovatel v roce 1738 prohlásil, že uhlí je „duší anglické-
ho průmyslu“ . Angličané získávali železnou rudu ze Švédska, zatímco 
Francouzi si vystačili s vlastními zdroji . Zdá se, že „obchodní revoluce“, 
která proběhla v  Anglii mezi roky 1660 až 1700 a  s  jejíž obdobou se 
ve Francii nesetkáme, byla spíše výrazem odlišných ekologických a geo-
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logických poměrů než vyšší úrovně industrializace (Wallerstein 1980, 
90–101) .

Anglie se prosazovala v atlantickém prostoru . Koncem sedmnácté-
ho století se na západní polokouli nalézaly tři nizozemské zámořské osady, 
osm francouzských a sedmnáct anglických kolonií, ve kterých žilo tři sta pa-
desát až čtyři sta tisíc Angličanů (oproti sedmdesáti tisícům Francouzů) . Velká 
Británie na rozdíl od Francie cílevědoměji a systematičtěji využívala kolonie 
jako odbytiště zboží . Důvodem nebyla promyšlenější ekonomická politika, ale 
skutečnost, že Francie disponovala rozsáhlejším domácím trhem . V období 
dlouhé ekonomické stagnace sedmnáctého století byla hospodářská situace 
Francie lepší než situace Anglie, nicméně v okamžiku, kdy v polovině osm-
náctého století nastal opětovný ekonomický vzestup, byla Velká Británie lépe 
připravena pro nadcházející hospodářské, politické a vojenské výzvy . Imma-
nuel Wallerstein zdůraznil, že anglický stát byl navzdory vnitřním a vnějším 
otřesům v osmnáctém století silnější než francouzský, jehož slabost přispěla 
k vypuknutí revoluce . Wallerstein polemizoval s tradičním whigovským výk-
ladem dějin, podle kterého poskytoval slabý stát prostor pro rozvoj lidské svo-
body . Zdůrazňoval, že to byly silné státní instituce, které představovaly pod-
mínku úspěchu v  období eurasijské revoluce druhé poloviny osmnáctého 
století, kdy docházelo ve světovém měřítku k přehodnocení tradiční distri-
buce politické a ekonomické moci (Wallerstein 1980, 102–114) .

Orientace Francie na kontinentální expanzi a její asertivita logik-
ky vyústila ve sblížení námořních mocností Velké Británie a Nizozemí, které 
završil nástup Viléma Oranžského na anglický trůn v roce 1688 . Někteří hi-
storikové vyčítají Ludvíku XIV ., že severní alianci podcenil, ale francouzští 
panovníci počínaje Jindřichem IV . rozvíjeli merkantilistickou politiku, 
která měla zajistit Francii vítězství s  ostatními námořními státy . Je 
skutečností, že Holanďané a po nich Britové vytvořili pokročilejší finanční 
systém založený mimo jiné na veřejných půjčkách, nicméně Colbertovy re-
formy ve Francii příjem státní pokladny zdvojnásobily a zajistily Francii ar-
mádu, která neměla v Evropě obdoby (Wallerstein 1980, 115–117) .

Immanuel Wallerstein obšírně argumentoval, že pokud 
přihlédneme ke všem faktorům společenského, politického a ekonomického 
života v obou zemích, neexistoval v letech 1500 až 1800 mezi Francií a Velk-
ou Británií zásadní rozdíl, pokud šlo o připravenost pro nástup průmyslové 
věku . V této souvislosti citoval historika R . H . Tawneyho: Buržoazní revoluce? 
Samozřejmě, že to byla buržoazní revoluce. Problém byl, že buržoazie se nachá-
zela na obou stranách . R . H . Tawney měl na mysli události let 1640, 1688 
a 1789 . Tito (vesměs neomarxističtí) autoři tvrdí, že při studiu západoevrops-
ké společnosti raného novověku je třeba skoncovat s  anachronickým 
členěním na aristokracii a buržoazii . Údajně nešlo o dvě antagonistické třídy, 
ale o vzájemně srůstající skupiny se stále rovnocennějším podílem na poli-
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tické a zejména ekonomické moci . Ve Francii se po porážce Frondy upevnila 
absolutistická monarchie, zatímco v Anglii se po Slavné revoluci stal hege-
monem parlament . Sociální třídy, které ovládaly politický život, byly v obou 
zemích v zásadě identické: pozemková aristokracie zapojená do podnikatels-
kých aktivit a buržoazie osvojující si aristokratický životní styl (Wallerstein 
1980, 120–121) . Úsilí o dovršení politického centralismu vyústilo ve Francii 
ve  vyhnání hugenotů (1685); na  Britských ostrovech k  postupnému 
potlačování a asimilaci „keltského pásu“,830 procesu, který romantičtí spiso-
vatelé typu Waltera Scotta později vylíčili jako „rasovou válku“ .

Sjednocení anglického a skotského parlamentu v roce 1707 a ofi-
ciální zrod Velké Británie přišel v době, kdy se skotští politici pokoušeli o za-
vedení merkantilistické a protekcionistické politiky, která mohla potenciálně 
poškodit anglické zájmy . V roce 1695 vznikla Scottish East India Company 
(též známá jako Darien Company), sdružující obchodníky z  Edinburghu 
(snažící se proniknout do Afriky), Glasgow (doufající, že naleznou odbytiště 
pro svůj textil v Karibiku) a Londýna (nespokojených s monopolem Výcho-
doindické společnosti) . Představitelé společnosti se pokusili založit kolonii 
zvanou Caledonia na území dnešní Panamy, přes kterou by se přepravovalo 
zboží mezi Atlantikem a Tichým oceánem (a jež by anticipovala Panamský 
průplav) . Záměr selhal, protože obchodníci z Amsterdamu a Hamburku ne-
poskytli potřebný kapitál a  expedice uskutečněná v  letech 1698 až 1700 
zkrachovala . Jak zdůraznili někteří historici, Skotové měli nadbytek pouze 
odvahy, a to rozhodně k vybudování silného merkantilistického a expanzio-
nistického státu nestačilo (Wanner 2001, 18–19; Wallerstein 1980, 252–253) .

2.18.2. Skotsko: Vzpoura periférie

Skotská Vysočina se zachovala jako svébytná archaická enkláva hluboko 
do  osmnáctého století, představovala antitezi civilizace, která dorazila 
do  Edinburghu, Glasgow nebo Aberdeenu . Winston S . Churchill bezděčně 
citoval typický odsudek vzdělaného Angličana (1999, 106–107): 

Členové kmenů žili ve svých horských vesnicích a vytvářeli si vlastní 
zákony. Mezi klany vládla prastará a neuhasitelná touha po plenění 
a loupeživých nájezdech. … Zatímco zbytek Skotska krotila disciplí-

830)  Poslední nadějí Irů v boji za nezávislost byla Francie a mnozí z nich podporovali nároky 

Jakuba II . V době války o dědictví španělské bojovalo ve francouzské armádě osm nebo 

devět irských pluků . Britské zákony zakazovaly katolíkům v Irsku zastávat veřejné úřady 

a vlastnit půdu (Wallerstein 1980, 253) . 
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na presbyteriánské církve, Vysočině vládli klanoví náčelníci nes-
chopní se sjednotit či udržet mír a stále zachovávající ubohé zbytky 
válečnické a romantické cti.

Nebylo třeba putovat do zámoří, aby člověk nalezl „srdce temnoty“, které se 
nacházelo kus cesty za Newcastlem . Právě ve Skotsku, během povstání jako-
bitů, mohl Západ pocítit, jak snadno může být výrazný kulturní rozdíl kon-
ceptualizován jako příslušnost k odlišné rase .

Pojem „jakobité“ je odvozen od latinského jména Jacobus – Jakub . 
Jakobité se nesmířili se svržením stuartovského krále Jakuba II . v roce 1688 
a toužili po restauraci Stuartovců na anglickém, skotském a irském trůnu . 
Důvodů, proč řada obyvatel Britských ostrovů neměla v lásce oranžské a han-
noverské vládce a  dávala přednost Stuartovcům, dvakrát pozbyvším moc, 
bylo více . Jakub II . byl známý svojí podporou katolické Církve (což se stalo 
jednou z  příčin jeho pádu), a  jakobitské hnutí mělo proto silný katolický 
komponent . Ve Skotsku nebyl ale vliv katolicismu významný . Lidé hlásící se 
ke katolické víře obývali převážně západní oblasti Vysočiny a Hebridy .831 Pod-
pora Stuartovců přicházela především od  příslušníků episkopální církve, 
kteří hleděli s  nelibostí na  expanzi státem podporované presbyteriánské 
církve a s nostalgií vzpomínali na náboženskou toleranci za vlády Jakuba II . 
Hospodářská krize v devadesátých letech sedmnáctého století, úpadek skot-
ského obchodu v důsledku války s Francií v letech 1688 až 1697 a hladomor 
mezi lety 1696 až 1699 zvyšovaly popularitu Stuartovců, přebývajících v exi-
lu (Devine 1999, 34–35) . Pro zahraniční nepřátele Anglie, především Francii 
a Španělsko, představovali Stuartovci důležitou kartu, která mohla usnadnit 
invazi na Britské ostrovy . Spojení mezi Anglií a Skotskem v roce 1707 bylo 
chápáno jako pohlcení severního království mocným jižním sousedem . Ze 
Stuartovců se stal symbol skotské nezávislosti, což členové tohoto rodu svými 
prohlášeními potvrzovali .

Poprvé jakobité povstali pod vedením Grahama z  Claverhouse 
(Bonnie Dundee) již v dubnu 1689 . Během vzpoury v roce 1715 se pod prapory 
jakobitů ve  Skotsku a  v  Anglii shromáždilo více než deset tisíc mužů . 
Ve smlouvě uzavřené v roce 1713 v Utrechtu, která ukončila válku o dědictví 
španělské, se Ludvík XIV . zavázal nepodporovat nadále stuartovské aspirace . 
Relativně dlouhý mír mezi Velkou Británií a Francií Stuartovcům nesvědčil 
(Devine 1999, 32–38) . Když v roce 1727 nastoupil na anglický trůn Jiří II ., 
zdálo se, že vláda hannoverské dynastie je zabezpečena a že autonomistické 
a  jakobistické emoce vybuzené aktem sjednocení Anglie a  Skotska v  roce 
1707 utichly . Píseň Vládni Británie (Rule Britania), oslavující novou britskou 

831) Přibližně dvě procenta skotské populace kolem roku 1750 (Devine 1999, 34) . 
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imperiální identitu povznesenou nad překonaný anglický, skotský, waleský 
nebo irský etnický partikularismus, vznikla v roce 1742 . 

Jakobitství se neomezovalo na tradicionalistické klany na skotské 
Vysočině, ale mělo významnou kosmopolitní dimenzi . Stoupenci sesazených 
Stuartovců žili v  exilu ve  Francii, Španělsku a  Itálii, kde čekali na  svoji 
příležitost a hodlali využít ve svůj prospěch jakékoliv příznivé geopolitické 
konstelace . Roku 1739 vypukl válečný konflikt mezi Španělskem a Velkou 
Británií vyvolaný obchodními spory v  Karibiku (tzv . „válka o  Jenkinsovo 
ucho“) . Následujícího roku se rozhořel závažný kontinentální válečný požár, 
ve kterém se v boji o rakouské dědictví po Karlu VI . střetlo Prusko vedené 
ambiciózním Fridrichem Velikým, podporované Francií a Španělskem, s Ra-
kouskem Marie Terezie opírajícím se o Anglii . 

Francie, která obnovila rivalitu s Anglií, připravila v roce 1743 plá-
ny invaze na Britské ostrovy . Armáda deseti tisíc mužů, která měla pod ve-
dením hraběte de Saxe vplout do ústí Temže a napadnout Londýn, počítala 
s  podporou tří tisíc jakobitů, v  jejichž čele by stál exulant George Keith . 
S mladým uchazečem o trůn, stuartovským princem Charlesem Edwardem 
(Bonnie Prince Charlie), žijícím v  římském exilu se svým otcem Jamesem 
Francisem Edwardem, rytířem svatého Jiří, se nepočítalo . Charles se 30 . pro-
since 1743 z Říma potichu vytratil a po jedenácti dnech chvatné a dobrodružné 
jízdy se připojil k francouzským oddílům u Dunkerque . Francouzská flotila 
byla v únoru 1744 poškozena bouří a Ludvík XV . se záměru provést invazi 
do Velké Británie vzdal . Charles se chopil iniciativy a využil rozsáhlých styků 
jak ve Skotsku, tak v zahraničí k podnícení vzpoury . Shromáždil tři a půl 
tisíce pušek, dva tisíce čtyři sta mečů, dvacet děl a čtyři tisíce let liber ve zlatě 
a  koncem července 1745 se s  malou skupinou osmi stoupenců832 vylodil 
na západním pobřeží Skotska . Jak poznamenal Winston Churchill, začalo 
tak jedno z nejsmělejších a nejnezodpovědnějších dobrodružství v anglických 
dějinách (1999, 107) .833 Místní významní klanoví předáci, Norman MacLeod 
a  Alexander MacDonald, jej odmítli následovat a  poradili mu, aby raději 
odešel ze země (Magnusson 2001, 585–587) . Charles se nevzdal a  záhy se 
k němu připojilo za zvuků dud zhruba tisíc dvě stě mužů . Jejich cílem bylo 
hlavní město Skotského království – Edinburgh .

832)  William Murray, bratr jakobitského generála George Murrayho, pařížský bankéř a nosi-

tel nepravděpodobného jména Aeneas MacDonald, jako jediný Angličan plukovník Fran-

cis Strickland a pět Irů: sedmdesátiletý Charlesův vychovatel Thomas Sheridan, reve-

rend George Kelly, vězněný za jakobitství deset let v  londýnském Toweru, John 

MacDonald, Antoine Walsh a John William O’Sullivan (Magnusson 2001, 588) . 

833)  Je příznačné, že britský státník použil v této souvislosti výraz „anglické dějiny“ (pozn . 

aut .) .
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Vrchním velitelem tisíce čtyř set červenokabátníků roztroušených 
po celém území Skotska byl Sir John Cope, pokládaný za vynikajícího ge-
nerála . Cope shromáždil koncem srpna ve Stirlingu dostupné síly a postu-
poval na sever proti vzbouřencům . Ti se mu vyhnuli pochodem kolem Fort 
William a Cope, zaskočen jejich manévrem, se stáhl přes Inverness do Aber-
deenu, odkud odplul 15 . září s posilami do Dunbaru . Jakobitské vojsko se 
mezitím rozrostlo o další horaly, 4 . září obsadilo Perth a 17 . září triumfálně 
vtáhlo prakticky bez jediného výstřelu do bran Edinburghu, zatímco Cope 
se teprve blížil k přístavu v Dunbaru . Téhož dne vyhlásil Charles na Mercat 
Cross před dvacetitisícovým zástupem svého otce, nazývaného Jakubem 
III ., za krále Skotska, Anglie, Francie a Irska, a sebe za regenta (Magnusson 
2001, 592) . Rychlý postup jakobitských oddílů paradoxně umožnily kvalit-
ní vojenské silnice a mosty, které nechal maršál George Wade postavit v dél-
ce dvou set padesáti mil v předchozích letech za účelem pacifikace Vysočiny 
(Devine 1999, 41) .

Sir John Cope ale nezahálel a 19 . září vyrazil s dvěma tisíci muži, 
včetně šesti škadron dragounů, tří pluků pěchoty, skotských dobrovolníků 
a oddílu dělostřelectva z Dunbaru k Edinburghu . Jak v  románu Waverley 
poutavě vylíčil Walter Scott, horalé zaujali postavení na hřebenu pahorkati-
ny, vévodící planině s vesnicemi Seaton a Cockenzie a městečkem Prestonem 
(Scott 1962, 193) . Přímý útok na britské pozice by byl sebevražedný . Do jako-
bitského tábora se naštěstí dostavil jistý Robert Anderson, místní Efialtés, 
a prozradil povstalcům cestu přes výmoly a močály na otevřenou pláň přímo 
před ležení nepřítele . Za  úsvitu horalé nečekaně napadli levý bok Copeho 
jednotek . Britská jízda ve zmatku uprchla, následována dělostřelci a během 
deseti minut byli červenokabátníci poraženi . 

Málokdo pravděpodobně očekával tak rychlý úspěch jakobits-
kého povstání . Koncem října čítala Charlesova armáda, vedená scho-
pným Georgem Murrayem, pět a půl tisíce ozbrojenců . Dorazila přislíbená 
pomoc z kontinentu a Francouzi začali opět shromažďovat v Dunkerque 
invazní síly . Den „D“ měl nastat 15 . prosince 1745 . Britský ministerský 
předseda vévoda z Newcastlu byl ochoten připustit ztrátu Skotska a král 
si nechal „pro všechny případy“ přistavit poblíž Toweru jachtu . Zároveň 
ale přicházely zkušené pluky z  flanderských bojišť včetně králova 
mladšího syna čtyřiadvacetiletého Viléma Augusta, vévody z Cumberlan-
du, který byl svědkem vítězství Britů v bitvě u Dettingenu i jejich porážky 
u Fontenoy . Vznikly tři armádní sbory . První, v čele s maršálem Georgem 
Wadem, byl umístěn v Newcastlu a zahrnoval čtrnáct tisíc mužů . Druhý, 
o deseti tisících červenokabátníků, směřoval pod vedením generála Joh-
na Ligoniera na Staffordshire . Třetí sbor o počtu asi šesti tisíc mužů měl 
na  jihovýchodním pobřeží Anglie čelit případnému francouzskému 
vylodění .
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Mezi povstalci se objevily rozpory . Nebylo to nečekané . Jakobitská 
vzpoura byla v zásadě improvizovanou a křehkou aliancí mezi partikulari-
stickým vzdorem archaických klanů z Vysočiny navazujícím na staletou tra-
dici skotského boje za  nezávislost a  univerzalistickou snahou stuartovské 
dynastie o opětovnou hegemonii nad kulturně a etnicky různorodými ob-
lastmi severozápadní Evropy . Pro většinu klanových vůdců – George Mur-
raye nevyjímaje – jejich úkol skončil na  svobodných skotských hranicích . 
Charles Edward a  jeho kosmopolitní doprovod si nedokázali představit 
úspěch revolty bez získání anglického trůnu . Stuartovský zájem převážil 
a 8 . listopadu 1745 pět tisíc skotských povstalců překročilo řeku Esk a vstou-
pilo na půdu Anglie . 

Skotové obsadili město Carlisle a – aniž narazili na vážnější odpor – 
pokračovali na jih směrem k Manchesteru . Angličtí jakobité se až na výjimky 
ke  vzpouře nepřipojili . V  Manchesteru se Charlesovi přes veškerou snahu 
podařilo získat pouze dvě stě padesát rekrutů . Horalé dosáhli 4 . prosince 1745 
Derby, ležící dvě stě kilometrů od Londýna . Byl to vrcholný okamžik jakobits-
kého povstání . V hlavním městě vypukla panika, lidé, kteří nevěděli, zda se 
mají více obávat Skotů, nebo Francouzů, prchali na venkov . Anglická banka 
čelila náporu klientů masově vybírajících vklady (Magnusson 2001, 602–603) .

Pak nastal „černý pátek“ 6 . prosince 1745, kdy válečná rada 
na Murrayův nátlak prince přehlasovala a rozhodla o návratu do Skotska . 
Když George Murray zjistil, že jakobitský požár se na jih nerozšíří a obyva-
telstvo Londýna pravděpodobně nebude vítat horaly jako osvoboditele, stal 
se obezřetným . Obával se, že malá skotská armáda, která pronikla tak daleko 
na  jih pouze díky vysoké mobilitě a  lstivosti, s  níž se vyhýbala velkým 
střetům, bude rozdrcena mezi koly Wadova a  Cumberlandova sboru . 
Jakobitům se podařilo bez větší úhony ustoupit na sever a 20 . prosince opět 
překročili řeku Esk . 

Britská vláda, která převzala iniciativu, obsadila Edinburgh a k hra-
nicím Skotska se neúprosně blížily početné britské jednotky . Hospodářství 
země trpělo a Charles postrádal zdroje k vedení války . Povstalci sice 17 . ledna 
1746 porazili Brity v bitvě u Falkirk Muir, ale promeškali příležitost zmocnit 
se Edinburghu a  strategická iniciativa definitivně přešla na  stranu hanno-
verského režimu . Vévoda z Cumberlandu, který se 30 . ledna ujal velení vlád-
ních sil čítajících asi devět tisíc mužů, obsadil Perth a koncem února vstoupil 
do  Aberdeenu . George Murray doporučoval, aby se horalé stáhli do  nitra 
Vysočiny a vedli guerrilovou válku, ale Charles si přál rozhodnou bitvu, která 
zpečetí osud Skotska (Magnusson 2001, 615) . Jakobitům zbyla jediná základ-
na ve městě Inverness . Před jeho hradbami, poblíž Cullodenu, svedli protivní-
ci 16 . dubna 1746 poslední řádnou bitvu vybojovanou na britské půdě . Jako-
bité se pokusili o překvapivý noční útok, který byl za svítání, kdy se horalé 
stále nacházeli šest kilometrů od britských pozicí, odvolán . Ráno před bitvou 
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se skotský tábor nacházel ve  zmatku . Bojovníci, vyčerpaní nočním pocho-
dem, se neochotně řadili do boje . Po poledni se hrdinně rozeběhli proti brits-
kým liniím, ale poté, kdy jim dělostřelectvo a salvy z mušket způsobily těžké 
ztráty, neobstáli proti bajonetům červenokabátníků . Padlo asi tisíc pět set 
jakobitů a pouze padesát vládních vojáků . 

George Murray byl zajat, zatímco Charles opustil bojiště – a vysloužil 
si obvinění ze zbabělosti (Scott 1962, 309–311) . Přibližně tisíc pět set 
ozbrojenců mířících do Badenochu očekávalo, že budou pokračovat pod jeho 
vedením v boji . Charles odmítl . Jeho útěk a skrývání před hannoverskými 
pronásledovateli doprovází řada romantických legend . Charles vstoupil 19 . 
září 1746 na palubu lodi L’Heureux, která jej dopravila do Francie . Ačkoliv 
zanechal mezi jakobitskými stoupenci naději, že se vrátí, nikdy tak neučinil . 
V zimě 1747 čekali zoufalí lidé marně v oblasti Appinu, Moidartu, Arisaigu 
a Knoydartu – obdobně jako Pontiac na sklonku sedmileté války – na příchod 
francouzských spojenců (Devine 1999, 47) . Zbytek života strávil Charles 
především v  Itálii přemožen banalitou života v  exilu a alkoholismem . Jak 
napsal Walter Scott (1962, 311), 

kdyby byl … skončil svůj život brzy potom, co zázračně unikl, byl by 
zaujímal v dějinách význačné postavení. Ve skutečnosti patří k těm, 
jejichž jeden vynikající životní úsek se ostře liší od  všeho, co bylo 
předtím i potom.

Následovala tvrdá odveta, která přerostla do skutečné etnické genocidy . Již 
na samotném bojišti u Cullodonu byli zranění horalé dobíjeni bajonety nebo 
ponecháni bez ošetření svému osudu . Na silnici vedoucí z Cullodonu do In-
verness usmrcovali dragouni nejen prchající jakobity, ale všechny muže, 
ženy a děti bez rozdílu . Ve stodole u Old Leanach Cottage bylo přes třicet zra-
něných horalů upáleno zaživa . Začal hon na rebely . Každý Skot, u kterého 
byla nalezena zbraň, byl bez milosti pověšen . Dvacet tisíc kusů dobytka, zá-
klad místního hospodářství, bylo zabaveno a  prodáno ve  Fort Augustus . 
V zemi zavládl teror . Hořely usedlosti; celé vesnice lehly popelem . Vysočina 
a vše, co ji symbolizovalo, mělo být zlomeno . Vévoda z Cumberlandu dokonce 
zvažoval „konečné řešení“ spočívající v deportaci skotských klanů do kolo-
nií . Zatčení jakobité byli souzeni nikoliv ve Skotsku, ale v Anglii .834 Byla zaká-
zána nejen gaelština, ale také tartan, kilt a – jako zvlášť nebezpečná válečná 
zbraň – tradiční dudy (Magnusson 2001, 622−624; Devine 1999, 45–46) . Kdo 

834)  Z  3  471 jakobitských vězňů bylo 120 popraveno, více než 600 zemřelo ve vězení, 936 

prodáno do otroctví v Karibiku, 121 vypovězeno a 1287 propuštěno . Osud zbývajících 

není znám (Magnusson 2001, 624) .
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byl podezřelý z porušování zákona, byl přinucen složit následující přísahu 
(Michal z Albany 2000, 178–179): 

Přísahám, jako se budu zodpovídat Bohu v den posledního soudu, 
že nemám a nebudu mít v držení žádnou pistoli, meč ani žádné 
jiné zbraně a  nikdy nebudu používat tartanový pléd ani jinou 
součást kroje Vysočiny. A jestliže tak učiním, nechť jsem prokletý 
ve všem, co podnikám, a nechť je prokleta moje rodina i majetek; 
ať nikdy neuvidím svou ženu ani děti, ani otce, ani matku nebo 
příbuzné; nechť jsem zabit v bitvě jako prchající zbabělec a nechť 
ležím v cizí zemi bez křesťanského pohřbu, daleko od hrobů svých 
předků a  příbuzných. Nechť mě toto vše postihne, jestliže tuto 
přísahu poruším.

Liberální ministerský předseda lord Rosebery v  roce 1894 prohlásil (cit . 
Magnusson 2001, 622): 

V dějinách žádné země nebude nalezena temnější a krvavější strán-
ka než ta, která zaznamenává zločiny proti statečnému, ale 
poraženému lidu uskutečněné na příkaz a před očima syna britské-
ho monarchy. 

Bezprostředně po bitvě u Cullodenu si na spáchané zločiny proti lidskosti 
nikdo z vládních míst nestěžoval . Vévoda z Cumberlandu, který si vyslou-
žil přezdívku „řezník“, byl jmenován kancléřem univerzity v Aberdeenu 
(Magnusson 2001, 622) . Mnozí obyvatelé skotské Nížiny, kteří vzhlíželi 
k  divoké Vysočině s  obavami, jej oslavovali jako ochránce před barbar-
stvím, případně před papežskou teokracií spojovanou s  jakobity (Devine 
1999, 47) . Dnes víme, poučeni tragédiemi dvacátého století, že se lord Rose-
bery mýlil, excesy roku 1746 na skotské Vysočině byly později mnohoná-
sobně překonány . V nemilosrdnosti krutého pokusu o likvidaci archaické 
kultury skotského vnitrozemí nicméně tušíme předzvěst rasových válek 
nastupujícího věku . Jakobitské povstání v letech 1745 až 1746 bezpochyby 
silně ovlivnilo preromantickou sensitivitu a počínající rasovou imaginaci 
na Britských ostrovech . 

Skotsko po povstání jakobitů nastoupilo cestu rychlé modernizace . 
V závěru slavného románu Waverley popisujího události let 1745 a 1746 Wal-
ter Scott napsal (1962, 295): 

Žádný evropský národ neprodělal za posledního půl století (snad 
to bylo trochu déle) tak důkladnou změnu jako království skots-
ké. Následky povstání v  roce 1745 – odstranění patriarchální 
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moci horských náčelníků – zrušení dědičné soudní pravomoci 
nižší šlechty a baronů z Nížin – úplné vyhlazení strany jakobitů, 
kteří nechtěli splynout s Angličany a osvojit si jejich mravy a lpěli 
na udržování starých skotských mravů a zvyků – to byly počátky 
této změny. Růst bohatství a  hospodářský rozvoj společně 
způsobily, že dnešní obyvatelé Skotska se od svých předků liší zro-
vna tak jako současní Angličané od  Angličanů z  dob královny 
Alžběty. 

William Pitt st . využil skotské válečnické energie v zámoří . Skotové se vy-
znamenali pod Wolfovým velením v  boji proti Francouzům u  Québecu 
(Churchill 1999, 108–109) . Řada skotských podnikatelů se zapojila do trans-
atlantického obchodu a ztratila zájem o drsnou a romantickou Vysočinu, 
skotskou nezávislost a Stuartovce . Skotové sehráli výraznou úlohu při vý-
stavbě a správě Britského impéria; jejich setkání s Indií představovalo jed-
nu z nejpozoruhodnějších epizod v novodobých intelektuálních a duchov-
ních dějinách Západu .

2.18.3. Boj o hegemonii nad severní a střední Evropou 

Existovala v Evropě raného novověku jiná potenciální mocnost, která mohla 
ohrozit nastupující hegemonii Velké Británie? V sedmnáctém století ztratilo 
Španělsko, Portugalsko a území táhnoucí se od Flander přes jižní Německo 
do severní Itálie (bývalá hospodářská páteř Evropy) svůj původní ekonomic-
ký význam . Florencie, Milán, Benátky nebo Neapol pozbyly v letech 1620 až 
1740 postavení důležitých průmyslových středisek . Ruggiero Romano sou-
dil, že Itálie v sedmnáctém století promeškala příležitost k opětovnému vze-
stupu, podobnému, který prodělala ve století čtrnáctém . Porýní na sklonku 
šestnáctého století zastínila nizozemská hospodářská asertivita . Většina ně-
meckého území procházela v sedmnáctém století stagnací . V Jižním Nizoze-
mí, jehož ekonomiku ochromilo zablokování Šeldy a neschopnost Španělů 
a  později Rakušanů zaštítit merkantilistickou politiku, přesvědčil v  roce 
1698 Jan van Brouchayen (přezdívaný belgický Colbert) bavorského kurfiřta 
a guvernéra španělského Nizozemí Maxmiliána Emmanuela, aby zřídil Spo-
lečnost Ostende (Compagnie d’Ostende) a zvýšil ochranná cla . Když během 
války o španělské dědictví obsadili zemi Francouzi, podpořili Brouchayeno-
vy reformní snahy . Vítězství a  příchod anglických a  nizozemských oddílů 
po  bitvě u  Ramillies roku 1706 znamenaly konec hospodářského oživení 
(Wallerstein 1980, 197–198) .

V sedmnáctém století došlo k nepopiratelnému vzestupu některých 
oblastí kontinentální Evropy, především Švédska nebo Braniborska-Pruska 
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(Wallerstein 1980, 179) .835 Především Švédsko se v sedmnáctém století stalo 
na evropské politické scéně mimořádně silným hráčem . Ještě v šestnáctém 
století bylo možno pokládat Švédsko z hospodářského hlediska za „německou 
kolonii“ ovládanou Hanzou . Tato odlehlá země disponovala některými 
„výhodami zaostalosti“, například neexistencí cechů, které podvazovaly eko-
nomický rozvoj . Na rozdíl od periferních zemí, které se v raném novověku 
dostaly do  ekonomické závislosti na  severozápadní Evropě, se švédská 
společnost vyznačovala silným vlivem rolníků, kteří tvořili čtvrtý stav, a sla-
bostí pozemkové aristokracie, které neúrodná zemědělská půda 
neumožňovala účinně čelit centralizačním snahám panovníka (Wallerstein 
1980, 203–204) . 

Gustav II . Adolf, jenž se slavně zapsal do průběhu třicetileté války, 
razil cílevědomou merkantilistickou politiku . Válečné události paralyzovaly 
středoevropské doly a  Švédsko se stalo hlavním evropským producentem 
mědi, která se používala například při výrobě bronzových děl . Během vlády 
Gustava II . Adolfa a královny Kristýny učinilo Švédsko značný ekonomický 
pokrok díky součinnosti s Nizozemím, svým hlavním obchodním partne-
rem . Švédsko nebylo pochopitelně schopno konkurovat Holandsku v  době 
jeho největšího hospodářského rozmachu . To se názorně ukázalo, když sel-
hal pokus Gustava II . Adolfa obchodovat se švédskou mědí bez nizozemského 
prostřednictví . 

Švédský stát byl příliš chudý na to, aby si dokázal vydržovat silnou 
žoldnéřskou armádu, jak bylo v sedmnáctém století zvykem, ale musel po-
volávat do zbraně rolníky . Sto šedesát let před Francouzskou revolucí se zro-
dil fenomén lidové mobilizace (levée en masse) . Švédská armáda připomínala 
vzkříšení archaické germánské válečnické tradice (Wallerstein 1980, 205–
207) . Švédská invaze na jih vyvolávala asociace s tažením Kimbrů a Teutonů 
i bitvou v Teutoburském lese . 

Těžbu mědi nahradilo dobývání mimořádně kvalitní železné rudy 
pro potřeby armády a mezinárodní obchod . Claude J . Nordmann hovořil 
v této souvislosti dokonce o první průmyslové revoluci . Švédsko mělo v sedm-
náctém století takřka monopol na  měď, železo a  dehet, který využilo 
ke zlepšení svého mezinárodního ekonomického významu . Zdá se, že posta-
vení Švédska jako hlavní severoevropské mocnosti v  letech 1630 až 1720 
úzce záviselo na statutu Nizozemí jako hospodářského a obchodního hege-
mona . Druhým strategickým partnerem byla Francie, která poskytovala 

835)  Švýcarsko využilo svých zvláštních vazeb na Francii k průniku na místní trhy a v průbě-

hu třicetileté války expandovalo rovněž v Německu . Pod ochranou francouzského mer-

kantilismu se Švýcarsko v závěru osmnáctého století stalo nejprůmyslovější zemí Západu 

(Wallerstein 1980, 200) .
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Švédsku v údobí 1637 až 1679 finanční podporu . Švédské jednotky byly pro-
to pokládány za důležitý nástroj francouzské zahraniční politiky . V době 
francouzsko-nizozemské války přiměl Ludvík XIV . v  roce 1675 Švédy, aby 
napadli holandského spojence Braniborsko; švédské oddíly podlehly v bitvě 
u Fehrbellinu, což je připravilo o pověst neporazitelné armády (Wallerstein 
1980, 209–214) . 

Švédsko podniklo rozhodné kroky k  ovládnutí Baltského moře 
a  přilehlých oblastí . Tyto velkorysé aspirace narážely na  omezené lidské 
zdroje; v říši žil v polovině sedmnáctého století asi milión Švédů a půl mi-
liónu Finů . V  zemi vznikaly rozpory mezi svobodnými rolníky, šlechtou 
a panovníkem . Immanuel Wallerstein se domnívá, že tajemství švédského 
úspěchu spočívalo v síle státního aparátu; švédský stát byl stejně silný jako 
francouzský (i když slabší než anglický), ale rozhodně mnohem silnější než 
španělský, portugalský, polský nebo uherský . Historik Marian Małowist 
označil Švédsko za parazitní útvar, který díky slabosti sousedů sto let ovlá-
dal rozsáhlé území severní a  východní Evropy . V  okamžiku, kdy zesílilo 
Rusko a Prusko, ukázalo se, že jde o obra na hliněných nohou (Wallerstein 
1980, 213–218) . Severní válka v  letech 1700 až 1721 znamenala konec 
švédské hegemonie .836

Ve  třicátých letech sedmnáctého století, kdy Švédsko aspirovalo 
na hegemonii ve střední a východní Evropě, se objevily plány na švédskou 
zámořskou expanzi . Duchovním otcem švédského kolonialismu byl Willem 
Usselinx, obchodník pocházející z Antverp, který původně pracoval pro ni-
zozemskou Východoindickou společnost a v roce 1624 se usadil ve Švédsku . 
Willem Usselinx se snažil získat Gustava II . Adolfa a Axela Oxenstierna pro 
myšlenku založení obchodní společnosti, kterou nazýval Argonautica Gusta-
viana . Gustav II . Adolf jednal v roce 1627 s anglickým vévodou z Buckingha-
mu o společné expedici proti španělské Jamajce . Švédský podíl měl činit de-
setinu z těžby místních zlatých dolů . Po vévodově násilné smrti ze záměru 
sešlo . V roce 1635 podnikl kancléř Axel Oxenstierna konkrétní kroky k vy-
budování zámořského Nového Švédska (Odhner a Keen, 1879, 271–272) . 

Bylo nicméně zřejmé, že Švédové se neobejdou bez nizozemských 
zkušeností, pomoci a především kapitálu . Uvažovalo se o expedici do Guinejs-
kého zálivu . Zásadní úlohu při realizaci švédské koloniální expanze sehrál 

836)  Pokud jde o Dánsko, které náleželo k silnějším severoevropským státům, stalo se absolu-

tistickou monarchií kolem roku 1660 . Země vyvážela jak obilí, tak skot, což jí zajišťovalo 

určitou hospodářskou flexibilitu . Obchod však ovládly cizí společnosti, průmyslová zá-

kladna byla slabá a země se stávala ekonomickou periférií . Západní mocnosti, Nizozemí, 

Anglie a Francie, nicméně v roce 1659 zabránily tomu, aby se Dánsko dostalo do područí 

Švédska (Wallerstein 1980, 222–223) . 
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Peter Minuit, rodák z vévodství Clèves, který působil v  letech 1626 až 1632 
jako guvernér Nového Amsterdamu (dnešního New Yorku), střediska Nového 
Holandska rozkládajícího se mezi toky Delaware a Hudson . Minuit, který se 
stal obětí intrik a rezignoval na svůj úřad, přijal v roce 1636 pozvání do Švédska . 
Zde převážil názor, že cílem švédských aspirací by měla být Severní Amerika, 
protože africká expedice by byla finančně výrazně náročnější . Byla založena 
společná nizozemsko-švédská společnost a  v  srpnu 1637 byly v  přístavu 
ve Stockholmu připraveny k vyplutí tři lodě: Kalmar, Nyckel a Gripen . Po diplo-
matickém konfliktu s Angličany, kteří pokládali zmíněné teritorium za svoji 
zájmovou oblast, Peter Minuit zakoupil od  místních Irokézů oblast podél 
západního břehu řeky Delaware (Zuid-Rivier), kterou prohlásil za Nové Švédsko 
(Odhner a Keen, 1879, 273–281) . Švédská zámořská expanze byla pomíjivým 
projevem megalomanských iluzí . Kolonie přežila pouze do roku 1655, kdy ji 
anektovali Nizozemci a začleněli ji do Nového Holandska .

Bylo to Švédsko, původně politicky nevýznamná, hospodářsky 
a  sociálně zaostalá země, které naučilo novodobé severní národy hrdosti 
na údajné germánské předky . První známý projev obrozeného nordického 
germanismu vymezujícího se vůči románské civilizaci měl téměř anekdo-
tický ráz . Na Basilejském koncilu, zahájeném v  roce 1434, se členové ka-
stilské a anglické delegace nedokázali dohodnout na zasedacím pořádku, 
který by odrážel mezinárodní význam a  prestiž obou království . 
Představitelé Kastilie se odvolávali na  starobylost svého státu vyplývající 
z gótského dědictví . Nato povstal Nicolaus Ragvaldi, švédský biskup z Växjö 
a  zástupce sjednoceného Dánska, Norska a  Švédska, a  ve  vlasteneckém 
zápalu označil Švédsko za původní vlast Gótů, kteří překročili Baltské moře 
a rychle dobyli Egypt a Asii: 

Švédská monarchie má starší původ, je silnější a  vznešenější než 
všechny ostatní … Nebyla nikdy dobyta Římany, ale naopak přinutila 
Řím k uzavření spojenectví. … Řím, metropole světa, padl po 1164 
letech své existence, ale království Gótů vzkvétá jako na  počátku 
svých dějin (Ekman 1962, 52–53). 

Mezi delegáty koncilu se svým nárokem neuspěl a byl odmítnut . 
Po návratu do vlasti Nicolaus Ragvaldi svoji tezi šířil a měl pravděpodobně 
zásluhu na tom, že bylo v roce 1442 královským výnosem oficiálně uznáno, 
že švédské království je tvořeno dvěma starými regiony: Svea a Göta (Neville 
2009, 217) .

Rehabilitace Germánů v západní politické imaginaci byla produk-
tem humanismu a reformace, dílem čtenářů Tacita a stoupenců Martina Lu-
thera . Znalosti o světě starých Germánů byly kusé a často zmatené . Například 
v  polovině šestnáctého století si Sebastian Münster, autor Cosmographiae 
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(1550), stěžoval, že i  když se původem Germánů zabývala celá řada po-
hanských a křesťanských autorů, nikdo neuvádí germánská města a národy 
věrohodně či přesně a spoléhá se na informace z doslechu (Neville 2009, 216) . 
Tato neurčitost ale byla při vytváření novodobých legend spíše výhodou, 
protože umožňovala formovat pseudohistorickou látku podle aktuálních po-
litických potřeb . 

Dalšími poněkud paradoxními hlasateli gótské renesance nebyli 
přívrženci reformace, ale naopak její odpůrci, bratři Olaus a Johannes Mag-
nusovi, poslední katoličtí arcibiskupové v Uppsale, které nástup protestan-
tismu ve Švédsku vyhnal v roce 1524 do italského exilu (Neville 2009, 217; 
Ekman 1962, 54) . Zatímco Olaus Magnus vylíčil dějiny severských národů,837 
Johannes Magnus popsal genealogii skandinávských panovníků počínaje 
Noemovým vnukem Magogem až po  soudobého švédského krále Gustava 
Vasu (1523–1560) .838 Olaus a  Johannes Magnusovi ukázali, obdobně jako 
italský humanista Giangiorgio Trissino ve spise Itálie osvobozená Góty (La 
Italia liberata da Gotthi, 1547), Góty jako revitalizující živel vedený 
Prozřetelností, jehož vpád na  Apeninský poloostrov probíhal relativně 
humánně a umírněně (Neville 2009, 218) . Bezprostředně poté se projevila 
genealogická rivalita . Dánský královský historiograf Johannes Svaning po-
lemizoval s  Johannesem Magnusem ve  spise Vyvrácení falešných nařčení 
Johanna Magnuse z Uppsaly (Refutatio calumniarum cuiusdam Ioannis Ma-
gni Gothi Upsalensis) z roku 1561; pravlast Gótů (Scandza) identifikoval jako 
ostrov Gotland ležící uprostřed Baltského moře . Hans Svaning v roce 1650 
předložil rodokmen dánských králů jdoucí až Noemovi; zdůraznil, že Dáns-
ko neboli Dania se původně jmenovalo Cimbria a později Guthia nebo Go-
thia; Dánové byli proto kdysi skutečnými Góty . Učenec Johann Micraelius 
ze Štětína umístil v První knize starého Pomořanska (Erstes Buch dess Alten 
Pommerlandes, 1640) s  odvoláním na  Pýthea z  Massalie pravlast Gótů 
do Pomořanska (Neville 2009, 220–222) .

Mimetismus, vyplývající z  rivality a  touhy po  národní prestiži, 
oportunisticky svazoval Švédy s hypotetickými Góty . Gustav I . Vasa, který byl 
zdatným propagandistou, se označoval za krále Gótů a Vandalů (Neville 2009, 
218) .839 Erik, nejstarší syn Gustava Vasy, napsal Filipu Melanchthovi list, 
ve  kterém si stěžoval, že ostatní země nedoceňují úlohu, kterou jeho vlast 
sehrála během stěhování národů . Po  smrti svého otce v  roce 1560 si Erik 
přisvojil přízvisko „čtrnáctý“ tak, aby to odpovídalo seznamu gótských 

837) Historia de gentibus septentrionalibus (1555) .

838) De omnibus gothorum sveonumque regibus (1554) .

839)  Na druhé straně Olaus Petri, který se zasloužil o uvedení luteránství do Švédska, byl od-

půrcem gótské legendy (Ekman 1962, 53) . 
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panovníků zmíněných v díle Johannese Magnuse . Erikův bratr a nástupce 
Johannes III . neopomněl v roce 1582 připomenout polské delegaci, že je vlád-
cem mocných Gótů, kteří dobyli Asii, zničili Řím a podmanili si většinu Evro-
py . Král Gustav II . Adolf, který se během své korunovace v roce 1617 oblékl 
jako gótský král Berik (Neville 2009, 218), 19 . května 1630 před shromážděnými 
stavy prohlásil, že jsou potomky Gótů, kteří ovládli téměř celý svět (Ekman 
1962, 54–55) . Dvorní básník a  historiograf Johan Narsius před tažením 
švédského vojska do střední Evropy napsal (cit . Ekman 1962, 56): 

Mnozí pokládali tento počin za obtížný, ale historické líčení gótských 
válek jim dodalo odvahy a  sebedůvěry. Nedobyli snad Gótové Itálii 
a  nevstoupili triumfálně na  půdu Asie? Ve  vznešeném soupeření si 
každý přeje napodobit činy svých otců. Všech se zmocnilo přání navštívit 
prastaré hroby předků a znovu se zmocnit Říma, zdroje všeho zla. 

Zdálo se, že nastává skutečná gótská renesance (Ekman 1962, 56) . V roce 1672 
nechal švédský král Karel XI . obléci řadu dvořanů do římských tóg, ale nazý-
val je Góty (Neville 2009, 215) .

Paul-Henri Mallet označil militantní gótskou imaginaci, kterou 
zrodil největší mocenský rozmach švédského království v sedmnáctém sto-
letí, jako gottlandskou hypotézu .840 Jejím nejvýraznějším představitelem byl 
bezpochyby Olof Rudbeck, nejproslulejší švédský vzdělanec sedmnáctého 
století (Vidal-Naquet a Lloyd 1992, 315) . Narodil se v  roce 1630 jako jedno 
z jedenácti dětí biskupa ve městě Västerås . Rudbeck studoval od roku 1648 
na univerzitě v Uppsale medicínu, ve které záhy vynikl . Již v roce 1652 obje-
vil lymfatické uzliny (ve stejné době jako dánský anatom Thomas Bartholin) . 
Rudbeck se proslavil po celé Evropě a švédská královna Kristýna a kancléř 
Axel Oxenstierna mu roku 1653 poskytli prostředky na  roční pobyt 
na univerzitě v Leidenu . Zde se Olof Rudbeck věnoval botanice a po návratu 
do Uppsaly byl v  roce 1660 jmenován řádným profesorem přírodních věd 
a  o  rok později rektorem . Univerzitní studium chápal pragmaticky jako 
přípravu pro službu ve  státní administrativě včetně výuky moderních 
jazyků, francouzštiny a  italštiny . Jeho invence a  inovace se zdály být 
nevyčerpatelné . Osobně navrhl budovu s majestátní kopulí pro výuku anato-
mie (Theatrum anatomicum), údajně nejlepší v Evropě . Založil rozsáhlou bo-
tanickou zahradu (Campi Elysii) a  po  požáru ve  stockholmských docích 
vytvořil pro švédské námořnictvo nové kompasy . Sto let před univerzitou 
v  Edinburghu Rudbeck prosazoval technické vědy jako plnohodnotné 
vysokoškolské obory; přednášel o architektuře, dělostřelectvu, vojenské for-

840) Gothlandic hypothesis, viz Mallet 1847, 71 .
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tifikaci a hudbě . Spolupracoval s Haraldem Valleriem při zhudebnění bib-
lických žalmů a složil skladbu pro pohřeb Axela Oxenstierna a korunovaci 
krále Karla XI . (Ekman 1962, 56–58) .

Olof Rudbeck, tento zázračný hyberborejský univerzální člověk 
(uomo universale), dokázal svoji přesvědčivou anticipaci modernity sklou-
bit s  využitím archaických legend k  politické propagandě (Ekman 1962, 
58) . Ukázal cestu, jak lze na  jedné straně využívat výtvory moderní vědy 
a technologie k mobilizaci národních sil a na straně druhé se účelově od-
volávat na imaginární archaický věk jako zdroj a potvrzení národní veliko-
sti . Přísná racionalita technologie a poetická libovůle mýtu se nevylučovaly, 
ale představovaly vhodný nástroj budování materiálních a psychologických 
základů moderní národní existence . Efektivita a  autenticita se staly 
klíčovými pojmy modernity .

Olof Rudbeck vydal v  roce 1679 první pětisetstránkový svazek 
proslulého díla Atland eller Manheim neboli Atlantica,841 jehož rozsah do roku 
1702 rozšířil na dva a půl tisíce stran . V knize Rudbeck uvedl sto dva „důkazů“, 
proč se legendární Atlantida, o které se zmínil Platón, nacházela ve Švédsku, 
v němž nalezl po potopě světa útočiště Noemův syn Japetus se svojí rodinou 
(Ekman 1962, 60) . Obdobně jako Tacitus pokládal Rudbeck autochtonii 
za příčinu rasové starobylosti a čistoty (cit . Ekman 1962, 60): 

Pokud se nějaký národ na světě lišil ve starých časech svým jazykem, 
zvyky, vzhledem, zákony a  právy od  jiných, pak to byli Švédové … 
Švédsko nebylo nikdy dobyto cizinci ani s nimi neobchodovalo do ta-
kové míry, že by bylo nuceno přijmout jejich cizí bohy, jazyky, zákony, 
zvyky a právo. Ale pohleďte na jiné! Kdo by nevěděl, že Němci mají 
ve  svém jazyce mnoho cizích slov … Je pozoruhodné, že švédština, 
kterou nyní hovoříme, se liší pouze ve  výslovnosti od  starobylých 
jazyků, které jsou zapsány na nejuctívanějších runových kamenech. 

Veškerá filosofická moudrost Egypta, Asie a Evropy obdobně jako pohanský 
panteon pochází ze Skandinávie (Neville 2009, 219) .

Rudbeckova etymologická metoda dokazující archaičnost 
švédského jazyka byla pochopitelně značně svévolná .842 Po stavbě babylónské 
věže existovaly podle Rudbecka pouze tři jazyky – řecký, keltský a skythský, 
který Olof Rudbeck ztotožnil s gótštinou nebo švédštinou . Švédové či Skytho-

841)  Rudbeck napsal knihu ve švédštině a jeho kolega Anders Norcopensis ji přeložil do latiny . 

842)  Olof Rudbeck například tvrdil, že švédské slovo wen (přítel) souvisí se jménem bohyně 

Venuše, která je gótského původu; Hérakles byl zase odvozen od här (zbraň) a kulle (vůd-

ce); Ekman 1962, 60–61 . 
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vé jsou nejenom příbuzní s Nory, Dány, Angličany, Holanďany nebo Němci, 
ale také s  Frýgy, Trójany, Foiničany a  Peršany . Podobnost mezi runovým 
a řeckým a latinským písmem údajně prokázala skandinávský původ alfa-
bety . Nadřazenost švédského království je dána i místním podnebím, jehož 
čisté, čerstvé a zdravé zimy kontrastují s temným, zamlženým a páchnoucím 
ovzduším v Německu, Francii, Španělsku a Itálii . Švédsko oplývá nesmírným 
přírodním bohatstvím, dřevem, zvěří, mědí, železem, cínem a olovem, pou-
ze stříbra se zde nenachází tolik jako v zámoří . Neexistuje plodnější popu-
lace, než jsou Švédové; zatímco v  jižních krajinách mají ženy čtyři až šest 
dětí, ve Švédsku to bylo údajně deset, čtrnáct, osmnáct až třicet! Nepřekvapuje, 
že se do takto požehnané země každé jaro slétají ptáci ze všech končin světa 
(Ekman 1962, 60−61) . Olof Rudbeck dosáhl celoevropské proslulosti; s poc-
tami jej přijali na  dvoře Ludvíka XIV ., byl zvolen členem Royal Society 
v Londýně; četli jej Leibniz, Montesquieu, Newton nebo Pierre Bayle . Germa-
nismus uzavřel v  jeho díle alianci s  moderní vědou a  vstoupil do  akade-
mického prostředí .

Mocenský úpadek Švédska otevřel cestu pro vzestup Pruska, které 
postupně zastínilo nejenom Švédsko, ale rovněž Sasko a Rakousko . Branibor-
sko, z něhož se pruské království zrodilo, bylo původně chudou a hospodářsky 
slabou severoevropskou zemí bez významných přírodních zdrojů . Branibor-
ský kurfiřt získal v roce 1609 vévodství Clèves (oblast na dolním toku Rýna 
v sousedství Nizozemí), roku 1625 pobaltské Prusko a v roce 1637 Pomořansko . 
Braniborsko tak mělo od  první poloviny sedmnáctého století přístup 
ke  dvěma strategicky a  ekonomicky důležitým oblastem: Porýní a  Pobaltí . 
Po roce 1657 Braniborsko podporovalo Polsko proti Švédsku a napomáhalo 
Anglii a  Nizozemí omezovat švédské aspirace . Zvyšující se příjmy státu 
umožňovaly nárůst ozbrojených sil; zatímco v roce 1653 disponovalo Prusko 
stálou armádou čítající čtyři tisíce mužů, roku 1688 to bylo třicet tisíc (Wal-
lerstein 1980, 227–230) . Obdobně jako ve  Švédsku byla pruská pozemková 
aristokracie (junkeři) navzdory své pověsti relativně chudá, a  nedokázala 
proto čelit vzestupu silného byrokratického státu, který v budoucnosti zaji-
stil Prusku velmocenské postavení .

Velmi slibné postavení mělo ve střední a východní Evropě Rakous-
ko, které v průběhu sedmnáctého století představovalo vojenskou mocnost, 
jež úspěšně vzdorovala turecké expanzi a  protestantským ambicím . 
Především rakouské úspěchy v bojích proti Turkům v osmdesátých a deva-
desátých letech sedmnáctého století zařadily zemi do „koncertu evropských 
mocností“ ovlivňujících politický život kontinentu až do první světové války . 
5 . srpna 1716 Rakušané porazili v bitvě u Petrovaradínu tureckou armádu 
a 16 . srpna následujícího roku se zmocnili Bělehradu; jejich triumf zpečetil 
mír uzavřený 21 . července 1718 v Požarevaci . I když válka v letech 1736 až 
1739 připravila Rakousko prakticky o všechny územní zisky na Balkáně, Os-
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manská říše zůstala ve  strategické defenzívě . Na  základě mírových dohod 
z Utrechtu a Rastattu z  let 1713 až 1714 Rakousko získalo Jižní Nizozemí, 
Milánsko, Neapolsko a  Sardinii (Skřivan 1999, 49–64) . Rakousko založilo 
Vídeňskou orientální obchodní společnost (Wiener orientalisch Handelskom-
pagnie) jako prostředek k průniku na balkánské trhy . 

Rakouský Drang nach Meer v roce 1719 završilo zjednání přístupu 
k Atlantickému oceánu (v Ostende) a Středozemnímu moři (v Terstu) . Rak-
ousko mohlo potenciálně konkurovat jak Benátkám, tak Hamburku a aspi-
rovat na postavení velmoci . V roce 1720 se ve Středomoří objevila malá ra-
kouská obchodní flotila . V  Ostende vznikla v  prosinci 1722 rakouská 
Východoindická společnost pro obchod se zámořím . Tato aktivita vyvolala 
nepřátelství Velké Británie a Nizozemí . S Rakouskem se po roce 1725 sblížilo 
Španělsko . Slabinou země byla etnická roztříštěnost (která se nakonec stala 
říši osudnou) a nízká ekonomická výkonnost; v době vlády Karla VI . měla 
habsburská monarchie ve  srovnání s Francií při přibližně stejné rozloze 
poloviční armádu . Zatímco merkantilismus v Anglii nebo Francii byl spo-
jen s agresivitou, expanzionismem a dobýváním nových trhů, v Německu 
a Rakousku měl spíše defenzivní, ochranářskou povahu (Wallerstein 1980, 
232−234; Skřivan 1999, 74–77) .

Rakousko oslabovala snaha Karla VI . o  uznání Pragmatické 
sankce,843 která jej nutila k  řadě diplomatických kompromisů a  ústupků . 
Evžen Savojský přiměl Karla VI . obnovit v  roce 1731 spojenectví s  Velkou 
Británií, následkem čehož byla Východoindická společnost v Ostende zrušena 
(Skřivan 1999, 81) . Rakousko postrádalo prostředky a vůli potřebnou k tomu, 
aby na úsvitu eurasijské revoluce proniklo na oceány . Nepodílelo se proto 
na koloniálním dělení světa a posléze ztratilo i  svoji hegemonii ve střední 
a východní Evropě ve prospěch Ruska a Pruska . Ztráta Slezska, významné 
průmyslové provincie, v roce 1748 uštědřila Rakousku ránu, z níž se praktik-
ky nikdy nezotavilo .

Válka o dědictví španělské demonstrovala převahu Velké Británie 
(podporované Nizozemím) nad Francií (spojenou se Španělskem) . Severní 
válka ukázala slabost Švédska a rostoucí význam Ruska . Rakousko nedokáza-
lo využít slibného potenciálu a  geografické polohy (včetně přístupu 
ke Středomoří a Atlantiku) k získání postavení skutečné velmoci . Prusko se 
připravovalo na  impozantní mocenský vzestup . Stagnující Osmanská říše 
využívala rozporů mezi křesťanskými státy k udržení teritoria v jihovýchod-

843)  Podle Pragmatické sankce mělo být území rakouské říše nedělitelné, v případě neexis-

tence mužského dědice by nástupnictví přešlo na dcery Karla VI . (z nichž nejstarší byla 

Marie Terezie), pokud by zmíněná linie vyhynula, nástupnictví by připadlo dcerám Jo-

sefa I . a jejich dědicům .
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ní Evropě . Relativně dlouhé období míru v letech 1713 až 1739 bylo ve zna-
mení podivuhodné hospodářské a  vojenské regenerace Francie, která 
obdobně jako později po  katastrofách let 1814/1815, 1870/1871 nebo 
1940/1944 povstala z trosek a stala se silou, s níž bylo třeba počítat . Regentst-
ví Filipa II ., vévody orleánského, v letech 1715 až 1725 před nástupem Ludví-
ka XV . představovalo epochu, během níž došlo k výraznému intelektuálnímu 
vývoji, který poznamenal celé následující století . 

Mírové vztahy mezi Francií a  Velkou Británií nenarušilo ani 
napětí mezi Rakouskem a  Španělskem, jehož panovník Filip V . povzbu-
zený ekonomickou konsolidací země se pokusil v roce 1717 znovu dobýt 
ztracené državy ve  Středomoří . Španělsko usilovalo o  vytvoření aliance 
sestávající z Ruska, Švédska, Osmanské říše a  jakobitů proti Alianci čtyř 
(Quadruple Alliance) zahrnující Francii, Velkou Británii, Rakousko a  Ni-
zozemí . Postavení „ústředních mocností“ čelících vzpouře „okrajových 
států“ zkomplikovaly na jedné straně potíže Francie v roce 1720 způsobené 
zhroucením Mississippské společnosti a  krachem Lawových finančních 
reforem a na druhé straně problémy Velké Británie v souvislosti s pádem 
South Sea Company . Po roce 1731 začala Francie hrát nezávislejší politiku 
zaměřenou především proti Rakousku; válečný konflikt probíhající v  le-
tech 1733 až 1738 obnovil francouzskou diplomatickou převahu v Evropě 
(Skřivan 1999, 71−86) . Španělé se pokusili vzdorovat britské obchodní ex-
panzi ve Střední a Jižní Americe . V roce 1739 vypukla „válka o ucho ka-
pitána Roberta“, ve které se Francie marně pokoušela pomoci Španělsku 
čelit britské asertivitě .

Ve vzduchu visela otázka dělení rakouské říše po smrti Karla VI . Pa-
novník zemřel 20 . října 1740 a již 16 . prosince téhož roku vpadl pruský král 
Fridrich II . do Slezska . Na jaře 1741 vstoupilo do Čech vojsko Karla Albrechta, 
který vznášel nárok na rakouský trůn a jehož podpořili Francouzi . Marii Tere-
zii se nicméně podařilo uzavřít příměří s  Fridrichem, odvrátit bavorskou 
hrozbu a získat britskou podporu . Střety mezi Velkou Británií a Francií, které 
probíhaly v Jižním Nizozemí, se přenesly i do zámoří, kde Britové v roce 1745 
dobyli francouzskou pevnost Louisbourg v ústí řeky sv . Vavřince . V září 1746 
Francouzi obsadili Madrás v  Indii . Francie, jejíž vojska si vedla úspěšně 
v Jižním Nizozemí, vyhlásila v dubnu 1747 válku Spojeným provinciím (Du-
puy a  Dupuy 1996, 705; Skřivan 1999, 98−99) . Francouzské hospodářství 
značně trpělo nadměrnými náklady a britskou blokádou a také Velká Británie 
měla zájem na uzavření mírové smlouvy, k čemuž došlo v Cáchách 18 . října 
1748 . V Evropě potvrdilo Prusko a Rusko svůj mocenský vzestup, Rakousko se 
muselo výměnou za přežití smířit se ztrátou ekonomicky důležitého Slezska, 
Španělsko se prakticky stáhlo z  evropské politiky . Francie sice ve  válce 
nezvítězila, ale dokázala, že je jak na kontinentu, tak v zámoří schopna čelit 
Velké Británii, jejíž globální hegemonie zdaleka nebyla zajištěna . Francouzi 
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měli prostředky a koloniální základny dostatečné k tomu, aby zvrátili histo-
rický vývoj směřující k „britskému míru“ (pax britannica) .

2.18.4. Ruská expanze

Ačkoliv ještě v roce 1571 krymští Tataři vyplenili Moskvu, o deset let později 
zahájili ruští vládcové expanzi na  východ, která z  nich postupně učinila 
pány Sibiře, Střední Asie a Dálného východu . Tím byl dobyt strategický týl 
asijských mocností, které musely vzdorovat nástupu západních námořních 
sil z  jihu . Ruská říše byla typickým „impériem střelného prachu“ . Po dvou 
invazích v letech 1221 a 1239 až 1243 upadla ruská knížata do politické zá-
vislosti na  mongolských nájezdnících, kteří zřídili v  Povolží mocný státní 
útvar Zlatou hordu . Rolnické obyvatelstvo bylo často vytlačeno do lesních ob-
lastí, ale mongolská nadvláda neznamenala úplný zánik ruského obchodu 
a jeho zastínění středoasijskými obchodními středisky . Rusové využili úpad-
ku Zlaté hordy, který byl patrný zejména po roce 1419, a postupně dosáhli 
plné emancipace . Vítězství Dmitrije Donského v září 1380 na Kulikovském 
poli nad Zlatou hordou sice neznamenalo zásadní zvrat (o dva roky později 
vyplenil Moskvu chán Toktamyš a opět donutil místního knížete platit po-
platek), nicméně představovalo významný mezník odrážející proměnu mo-
cenských vztahů na ruských stepích . 

Podle Gregorije Vernadského do geopolitické situace na pomezí 
východní Evropy a Střední Asie citelně zasáhla Tamerlánova invaze v le-
tech 1391 až 1395, v  jejímž důsledku byla zničena významná městská 
střediska Zlaté hordy a místní řemeslníci znalí výroby střelných zbraní 
byli deportováni do Samarkandu . To výrazně znevýhodnilo Zlatou hordu 
ve vztahu k moskevskému státu, jehož výrobní kapacity zůstaly nedotčeny 
(McNeill 1991, 520) . Gregorij Vernadskij, který navázal na  teze ruského 
historika Nikolaje Michajloviče Karamzina (1766–1826), byl přesvědčen, 
že mongolská okupace představovala klíčovou událost ruských dějin, 
která umožnila vznik Ruska jako specifické civilizace vymykající se 
strukturálně i hodnotově Západu i Východu . Problém slovanského obyva-
telstva žijícího ve  východní Evropě spočíval ve  skutečnosti, že zatímco 
Germáni mohli relativně snadno migrovat západním a  jihozápadním 
směrem, Slovanům jejich cestu na  východ uzavřela přírodní bariéra – 
nekonečné asijské stepi plné nebezpečných kočovníků (Halperin 1982, 
479) . Pak přišli Mongolové a  navzdory veškerým excesům spáchaným 
v době jejich hegemonie se díky nim Rusové naučili žít ve stepi . Jakmile 
padlo mongolské impérium, bylo zde Moskevské velkoknížectví (jehož 
centralizační aspirace rovněž usnadnila mongolská nadvláda) jako jeho 
přirozený nástupce . 
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V roce 1480 vládce Moskevského velkoknížectví Ivan III . (1462–
1505) odmítl mongolskou („tatarskou“) hegemonii a  přijal titul cara . 
Za manželku si vzal Sofii, neteř posledního byzantského císaře; roku 1492 
označil metropolita Zosim Moskvu za  „Třetí Řím“ . Ivan III . kráčel 
ve  šlépějích francouzských králů Ludvíka XI . a  Karla VIII . a  vynaložil 
značné úsilí, aby získal zbraně, jež devět let před jeho nástupem na trůn 
vyvrátily hradby Konstantinopole .844 Na  rozdíl od  francouzských 
panovníků, kteří museli čelit vynalézavým italským a  burgundským 
architektům a  inženýrům, sebevědomým měšťanům a  vojensky rovno-
cenným habsburským soupeřům, Ivan III ., Ivan IV . a jejich pokračovatelé 
v čele ruského státu postupně ovládali povodí Volhy, severní Černomoří 
a Sibiř, jejichž stepní obyvatelstvo nedokázalo klást účinný odpor . Jak nap-
sal Jerome Blum, pro Rusko byl obchod s Východem zajímavější než ob-
chod se Západem (Wallerstein 1974, 303) .

Ivan III . se musel zprvu vypořádat s lokálními mocnostmi . V letech 
1471 až 1498 porazil a dobyl Novgorod a 1485 anektoval Tver . V letech 1478 
až 1489 a poté znovu 1492 až 1503 válčil ruský panovník, kterého podporo-
val chán krymských Tatarů Girej, s Litvou . Na sklonku osmdesátých let pat-
náctého století umožnil Ivan III . průchod vojska Zlaté hordy na území Litvy 
a Polska . Tataři sice pronikli až k Lublinu, ale v roce 1491 je Poláci v bitvě 
u Zastavle v Poltavsku porazili (Dupuy a Dupuy 1996, 454–455) . Litevci, kteří 
zůstali věrni svým pohanským bohům hluboko do vrcholného středověku, 
pronikli od pobřeží Baltu až k Černému moři . Po konverzi ke katolicismu 
v roce 1386 vytvořili Litevci personální unii s Polskem . Zrodila se tak význa-
mná regionální mocnost, která mohla potenciálně zaujmout místo Zlaté hor-
dy a zastavit vzestup Moskevského velkoknížectví . Této historické příležitosti 
ale nevyužila (Toynbee 2001, 458) . 

Ivan III . se v roce 1495 spojil s dánským králem Janem I . a poprvé 
vpadl do švédského Finska (Dupuy a Dupuy 1996, 455) . Zlatá horda definitivně 
zanikla v roce 1502, kdy Rusové a krymští Tataři porazili a zabili posledního 
panovníka Ahmed chána (Dupuy a Dupuy 1996, 515) . Za vlády Ivana IV . Hroz-
ného byla v letech 1552 až 1557 podmaněna Kazaň a Astrachaň a Rusko se 
zmocnilo povodí Volhy, čímž si vytvořilo optimální základnu pro další ex-
panzi na Východ (Wallerstein 1974, 303) . Ve stejné době byla jeho expanze 
na Jih a Východ omezena; krymští Tataři představovali stále hrozivou sílu 
a během livonských válek byl Rusku upřen plnohodnotný přístup k Balts-

844)  První doložené užití střelných zbraní v Rusku pochází z roku 1376, kdy moskevská ar-

máda obléhala město Bolgary . O čtyři roky později se při obraně Moskvy používalo dělo, 

které bylo pravděpodobně dovezeno z Čech . Do roku 1450 existovaly v Moskvě a Tveru 

dvě dílny vyrábějící střelné zbraně (McNeill 1991, 121, 520) . 
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kému moři .845 V roce 1578 byli Rusové rozdrceni v bitvě u Wendenu a zatlačeni 
Švédy a Poláky zpět na východ (Longworth 2008, 108–109) . Výsledek livonské-
ho konfliktu, který mnozí historici včetně Vernadského hodnotili jako osu-
dovou porážku, zbrzdil nástup Ruska do evropské politiky přibližně na sto 
let (Wallerstein 1974, 316) . Immanuel Wallerstein nicméně zdůraznil, že 
především Ivanu IV . se podařilo udržet Rusko mimo vznikající světový sy-
stém se středem v severozápadní Evropě a tím (na rozdíl například od Pols-
ka, ale podobně jako Španělsko) vytvořit relativně silný autonomní stát, který 
se později mohl zúčastnit mocenského soupeření jako důstojný a vlivný ak-
tér (Wallerstein 1974, 315) .

Rusové v roce 1569 odrazili osmanský pokus zmocnit se Astrachaně 
a roku 1612 přinutili Poláky k ústupu z Moskvy (Dupuy a Dupuy 1996, 515) . 
Polský záměr vyřadit Rusko z  mocenské hry, podporovaný Habsburky 
a  Švédy, selhal . Na  druhé straně vzdáleného strategického partnera našla 
v Rusku Anglie (Wallerstein 1974, 319) . Do Archangelska dorazil v roce 1554 
Richard Chancelor, který se jako jediný zachránil z expedice vedené Hug-
hem Willoughbym pátrajícím po severovýchodní cestě do Číny . Po návratu 
do Anglie inicioval vznik Ruské či Moskevské společnosti, která obchodovala 
přes Rusko s Persií a až do osmnáctého století konkurovala Východoindické 
společnosti (Hunter 1906, 180–181) . Car Ivan IV . udělil 4 . dubna 1558 pod-
nikatelské rodině Grigorije Stroganova povolení využívat přírodní bohatství 
rozsáhlého území táhnoucího se podél řeky Kamy na  východ od  přístavu 
Perm . Začala ruská kolonizace Sibiře . 

Na  řídce osídleném teritoriu, kde žily převážně lovecké klany 
Vogulů a Osťjaků, se vyskytoval jediný vážnější protivník, Tataři, pocházející 
z jedné větve Bílé hordy, které vedl slepý chán Kučum (Longworth 2008, 101–
102) . Stroganovové si najali soukromou „armádu“ kozáků v čele s donským 
atamanem Vasilem Jermakem Timofejevičem . Pět set čtyřicet kozáků a  tři 
sta stroganovských žoldnéřů vyzbrojených třemi mosaznými děly překročilo 
v  září 1581 Ural a  obsadilo Kučjumovo hlavní město Isker . Jermak byl 
následně jmenován sibiřským knížetem . Během tatarského přepadu ko-
záckého tábora na Irtyši v roce 1584 onen „ruský Cortés či Clive“ zahynul . 
Ruskou expanzi na Sibiř Jermakova smrt nezastavila . Car Fjodor zřídil roku 
1587 na řece Tobol pevnost Tobolsk a o dva roky později chán Kučum padl 
(Švankmajer, Veber, Sládek a  Moulis 1995, 46–48) . Poté nestála Rusům 
ve smělém výpadu na východ žádná skutečná překážka . 

Východní hranice Ruska tvořila od roku 1601 řeka Jenisej; v roce 1637 
dosáhlo ruské „impérium střelného prachu“, v  té době nejrozsáhlejší na  světě, 

845)  Na základě míru ve Stolbovu v roce 1617 předali Rusové Švédům svoji poslední základnu 

ve Finském zálivu .
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pobřeží Tichého oceánu . V  témže roce byl založen Jakutsk; o dva roky později 
tichomořský přístav Ochotsk; roku 1647 dorazili ruští kozáci k  jezeru Bajkal 
a Beringovy úžiny dosáhli v roce 1648 (Longworth 2008, 133) . Na dolním Amuru 
se Rusové střetli s jiným „impériem střelného prachu“, mandžuskou Čínou . Oz-
brojené konflikty mezi oběma mocnostmi ukončila roku 1689 smlouva uzavřená 
v Něrčinsku . Ačkoliv Čína byla poblíž svého pohraničí vojensky mnohem silnější 
než Rusko, geopolitický vývoj spočívající v razantní ruské expanzi k Pacifiku ne-
zastavila . Rusům se v opačném směru podařilo zopakovat Čingischánův výkon . 

Na území mezi Uralem a Dálným východem žilo počátkem osmnácté-
ho století přibližně tři sta tisíc osob; teprve v devatenáctém století se jejich počet 
výrazně zvyšoval (Muir 1917, 23) . John Darwin se domnívá, že západní hegemo-
nie nad Asií, která byla výsledkem eurasijské revoluce, by byla bez ruského ov-
ládnutí severní a střední Eurasie nemyslitelná (2007,119) . Tradiční asijská impé-
ria, Osmanská říše, Persie, mughalská Indie a Čína, se ocitla ve dvojím sevření; 
z jihu je z oceánu ohrožovalo portugalské, španělské, nizozemské, francouzské 
a britské námořnictvo a ze severu z nitra kontinentu ruští kozáci . 

Na středním a dolním toku Volhy vznikala obchodní města a vo-
jenské základny, východiska pro budoucí expanzi na východ a  jih: Samara 
(1586), Caricyn (pozdější Stalingrad, dnešní Volgograd, 1589) a Saratov (1590) . 
Spojení s Gruzií bylo navázáno v roce 1586 . Boris Godunov expanzionistickou 
politiku, která byla v zájmu obchodníků, kozáků a dobrodruhů, podporoval 
(Longworth 2008, 113–114) . Ruský stát přežil chaos a anarchii „doby zmatků“, 
do  nichž upadl počátkem sedmnáctého století (Švankmajer, Veber, Sládek 
a Moulis 1995, 54–57), a po zvolení šestnáctiletého Michaila Fjodoroviče Ro-
manova carem 21 . února 1613 nastala pozvolná konsolidace (Longworth 
2008, 130) . Jak zdůraznil Immanuel Wallerstein (1974, 218), námořní mocno-
sti, Velká Británie, Nizozemí a do jisté míry Francie, neuspěly při integraci 
Ruska do  světového hospodářského systému, jehož těžiště se od  konce 
šestnáctého století stabilizovalo v severozápadní Evropě . Petr I ., který v deva-
desátých letech sedmnáctého století zahájil rozsáhlé modernizační reformy 
a roku 1703 založil baltský přístav Petrohrad, si uvědomoval, že cesta k posta-
vení velmoci vede přes porážku Švédska . Na přelomu let 1699 až 1700 vytvořily 
Rusko, Polsko a  Dánsko protišvédskou koalici . Oddíly dánského krále Fre-
derika IV . vstoupily v dubnu 1700 do Šlesvicka a Holštýnska . Polský král a sas-
ký kurfiřt August II . vpadl v červnu 1700 do Livonska a oblehl Rigu . Následo-
vala ruská invaze v  srpnu 1700 do  Ingrie a  Estonska . Začala velká severní 
válka, která změnila geopolitické uspořádání východní a severní Evropy . 

Oproti očekávání spojenců kladl osmnáctiletý švédský král Karel 
XII . energický a  zpočátku účinný odpor . Uzavřel spojenectví s  Nizozemím 
a Anglií, zaútočil na Kodaň a přinutil Dány přistoupit v srpnu 1700 na mír . 
Švédská armáda porazila 30 . listopadu 1700 v dvouhodinové bitvě u Narvy 
mnohem početnější ruské vojsko . Namísto toho, aby pronásledoval Rusy, se 
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Karel XII . obrátil proti Polákům, které pokládal za vážnější soupeře . Švédové 
obsadili 14 . května 1702 Varšavu . O dva roky později Karel XII . dosadil na pols-
ký trůn poznaňského vojvodu Stanislava Leszcyńského (Dupuy a Dupuy 1996, 
689) . Švédské vojsko vpadlo v srpnu 1706 do Saska; po obsazení Lipska byl 24 . 
září 1706 uzavřen mír . Hlavním švédským soupeřem zůstalo Rusko, které 
využilo Karlova tažení v Polsku a Sasku k operacím v Pobaltí . Čtyřicetitisícová 
švédská armáda překročila 1 . ledna 1708 řeku Vislu a zahájila invazi do Rus-
ka . Ruské jednotky se vyhýbaly přímému střetu a ustupovaly do vnitrozemí . 
Karlovy naděje vkládané v  Ivana Mazeppu, vůdce ukrajinských kozáků, se 
nenaplnily . Strádající Švédy zastihla ve stepi strašlivá zima na přelomu roku 
1708 a 1709 (Skřivan 1999, 53–55) . Dvacet tisíc zbylých Švédů s třiceti čtyřmi 
děly podlehlo 28 . června 1709 v  rozhodné bitvě u  Poltavy osmdesátitisíco-
vému ruskému vojsku disponujícímu sto děly . Karel XII . uprchl na turecké 
území . Válka pokračovala až do roku 1721, ale Rusko, až doposud pokládané 
za jakousi „nordickou Habeš“, označil v roce 1709 bystrý pozorovatel Wilhelm 
Leibniz za „severské Turecko“, mocnost, která dokáže ovlivnit celou evropsk-
ou politiku . Jeho ekonomický význam rostl . V šedesátých letech osmnáctého 
století Rusko předehnalo Švédsko ve vývozu železné rudy a stalo se jejím hlav-
ním světovým exportérem (Wallerstein 1974, 219–221) .

V  sedmdesátých a  osmdesátých letech osmnáctého století začali 
Rusové pronikat na Aleutské ostrovy a Aljašku, kde budovali obchodní zák-
ladny . Hospodářství Sibiře a Aljašky, které představovaly ruskou analogii No-
vého Španělska, Nové Francie nebo Nové Anglie, spočívalo na obchodu se so-
bolí kožešinou (Sibiř) a  kožešinou mořské vydry (Aljaška) . Zprvu si Rusové 
v severním Pacifiku počínali velmi ambiciózně . Obchodní výměna s Čínou 
kvetla . Když Napoleonova Grande Armée stála v  roce 1812 před Moskvou, 
založil Ivan Kuskov obchodní stanici na pobřeží Kalifornie sto mil severně 
od San Franciska . Obyvatelé Aleut byli zotročeni; po roce 1799 museli všichni 
muži mezi osmnáctým a padesátým rokem pracovat pro Rusko-americkou 
společnost . Není překvapující, že během dvou generací ztratily ostrovy osm-
desát procent domorodé populace . Zatímco v roce 1719 se šedesát procent 
obyvatel Sibiře věnovalo zemědělství, roku 1833 se devadesát procent rus-
kých mužů na  Aljašce zabývalo lovem . Vzhledem k  tomu, že v  roce 1833 
tvořily ruské ženy na Aljašce pouze pět procent obyvatelstva, smíšené sňatky 
byly relativně časté . V  koloniální společnosti se formovala vrstva kreolů, 
představující asi dvacet procent populace, obdoba mesticů (métis, mestizos) 
v Nové Francii a Novém Španělsku . Rusové pomýšleli na průnik do Kalifor-
nie a kolonizaci Havajského souostroví (Gibson 1980, 128–133) . 

Tyto záměry narazily na odpor Španělů, Britů a Američanů, kteří 
přepláceli indiánské kmeny, jimž dodávali zbraně . Domorodí Tlingitové do-
konce v roce 1802 vyplenili hlavní ruské město na Aljašce Nový Archangelsk . 
Dramatické vymírání mořské vydry ve čtyřicátých letech devatenáctého sto-
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letí, prosazování hedvábí a vlny na úkor kožešin na evropských trzích a poli-
tické zmatky v  Číně, které se odrazily v  poklesu obchodní aktivity, to vše 
ochromilo ekonomiku jediné ruské zámořské kolonie (Gibson 1980, 131–132) . 
Hospodářské a politické důvody nakonec přiměly v polovině devatenáctého 
století ruskou vládu rezignovat na kolonizaci Severní Ameriky a pacifických 
ostrovů a zaměřit expanzionistickou politiku na východní Evropu a Střední 
Asii . Rusko se vzdalo jedinečné příležitosti náležet jak mezi kontinentální, 
tak mezi námořní velmoci .

Ve  druhé polovině osmnáctého století se rozšířila legenda o  závěti 
cara Petra I ., kterou údajně získal rytíř d’Eon v roce 1755 na dvoře Kateřiny 
Veliké a podle níž mělo být Rusko povoláno ke světovládě . Petr I . doporučoval, 

–  aby se Rusko udržovalo ve stavu permanentního válečného stavu, 
přerušovaného pouze krátkodobým údobím míru potřebným 
k zotavení, 

–  aby povolávalo z Evropy do ruských služeb nejschopnější důstoj-
níky a učence, 

–  aby se zapojovalo do evropské politiky a prosazovalo ruské zájmy 
především v Německu, 

–  aby rozdělilo a ovládlo Polsko, 
–  aby trvale oslabilo Švédsko, 
–  aby posilovalo dynastické svazky s německými aristokratickými 

kruhy, 
–  aby rozvíjelo nadstandardní obchodní a  hospodářské vztahy 

s Anglií, 
–  aby dominovalo v Baltském a Černém moři, postupovalo na Kon-

stantinopol a Indii, 
–  aby destabilizovalo Osmanskou říši a Persii a proniklo k Perské-

mu zálivu, 
–  aby podpořilo Rakousko v jeho snaze vyhnat Turky z Evropy, 
–  a aby zaštítilo řecké menšiny a použilo je k ovládnutí jihovýchod-

ní Evropy . 

Jakmile budou Švédsko, Persie, Polsko a Turecko neutralizovány a ruské lodě 
budou vládnout Baltskému a  Černému moři, mělo by se Rusko domluvit 
s Francií a Rakouskem na rozdělení sfér vlivu ve světě . Pokud by toho bylo 
zapotřebí, ruská armáda by vytáhla přes Německo, zatímco dvě ohromné 
ruské flotily by vyrazily z Azovského moře a Archangelska s asijskými oddíly 
na palubě . Francie, Německo a Středomoří by byly obsazeny a Rusko by se 
stalo pánem Evropy (Sykes 1915, 337–338) . 

Obrovské úspěchy ruské kontinentální expanze od  šestnáctého 
do  osmnáctého století, která představovala skutečnou alternativu vůči 
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námořním výbojům Portugalska, Španělska, Nizozemí, Francie a Velké Britá-
nie a vážně ohrozila strategické zázemí asijských mocností od Osmanské říše 
přes Persii po Čínu, vyvolaly megalomanské záměry a iluze . Mohlo se Rusko 
stát skutečným vítězem eurasijské revoluce?

2.18.5. Sedmiletá válka

Během osmi let, která dělila válku o rakouské dědictví od sedmileté války, bylo 
zřejmé, že vzhledem ke globální přeměně poměru sil mezi Východem a Západem 
bude střet mezi dvěma hlavními západními mocnostmi, Velkou Británií a Fran-
cií, rozhodujícím utkáním o světovládu . Britské loďstvo bylo nyní dvakrát sil-
nější než francouzské a i když spojené francouzské a španělské loďstvo se svou 
velikostí britskému vyrovnalo, sjednocené britské a nizozemské námořnictvo 
překonávalo jakoukoliv flotilu . Kolem roku 1740 Velká Británie disponovala ar-
mádou padesáti devíti tisíc mužů, Francie sto šedesáti tisíci, Prusko osmdesáti 
čtyřmi tisíci a Rakousko sto sedmi tisíci (Wallerstein 1980, 257) . V Evropě se vy-
tvořila nová politická konstelace, zatímco Francie se sblížila s Rakouskem (mno-
zí autoři hovoří v této souvislosti o „diplomatické revoluci“), Velká Británie kvůli 
zajištění bezpečnosti Hannoverska (se kterým byla dynasticky spřízněna) uza-
vřela westminsterskou konvenci s Pruskem (Skřivan 1999,108–109) .

V Severní Americe se mezitím anglická zájmová oblast přiblížila 
k francouzským pevnostem zabezpečujícím kontrolu rozsáhlého území mezi 
Velkými jezery a Mississippi . Francouzský guvernér markýz de la Galisso-
nière se rozhodl čelit britské hrozbě politikou plošné kolonizace údolí Ohia, 
jehož zábor uskutečnila v létě 1749 výprava vedená kapitánem Céloronem de 
Bienvillem . Angličtí obchodníci, působící v  této oblasti, byli vyzváni k od-
chodu . Ti již předchozího roku založili ve Virginii Ohijskou společnost sledu-
jící obdobné cíle jako Francouzi . Mezi oběma stranami a jejich indiánskými 
spojenci probíhaly šarvátky . V  těchto střetech sehrál významnou úlohu 
mladý velitel virginské milice George Washington . V červenci 1754 se zdálo, 
že v boji o údolí Ohia zvítězili Francouzi (Opatrný 2000, 95–119) . 

Britská vláda poslala do Virginie dva pluky po pěti stech mužích pod 
velením generála Edwarda Braddocka, který 9 . července 1755 utrpěl u Monon-
gahely v Pensylvánii těžkou porážku (Opatrný 2000, 121–139) . Válečné lodě vede-
né admirálem Edwardem Hawkem se snažily zabránit francouzským plavidlům 
přepravovat do Severmí Ameriky posily (Dupuy a Dupuy 1996, 752) . Angličanům 
se na podzim 1755 podařilo zmocnit se francouzské pevnosti Beauséjour střežící 
šíji oddělující Nové Skotsko (Akádii) od Kanady (Opatrný 2000, 144) . Francouzští 
obyvatelé Akádie byli deportováni, většinou do Louisiany . Francouzi vyzývali 
indiánské kmeny v údolí Ohia k útokům na Pensylvánii, Virginii a Maryland . 
Stovky usedlostí lehly popelem a jejich obyvatelé byli zmasakrováni či umučeni 
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(Opatrný 2000, 161) . Zdálo se, že nadchází soumrak anglosaské civilizace v Se-
verní Americe, jejíž místo zaujme francouzská varianta latinského Nového 
světa . 18 . května 1756 vyhlásila Velká Británie Francii válku .

Ve Velké Británii sehrál výraznou úlohu válečného vůdce William 
Pitt st . Jeho jmenování ministrem války v listopadu 1756 komentoval Fridrich 
II . následovně: Anglie se dlouho zmítala v porodních bolestech, nakonec však 
zrodila muže (Churchill 1999, 119) . Francie měla silné loďstvo, dobré postavení 
v Severní Americe a Indii a největší armádu na evropském kontinentu . Pokud 
Hegel kdysi prohlásil, že během  bitvy u  Marathónu váhalo těžiště celých 
světových dějin, na jakou stranu se přikloní, dvojnásobně to platilo pro danou 
historickou chvíli . Rozhodovalo se mezi francouzským katolickým impériem 
v  Indii a  Americe s  univerzalistickými aspiracemi na  straně jedné a  prote-
stantskou Britskou říší s partikularistickým anglosaským etnickým založením 
na straně druhé . Tato volba odehrávající se na pozadí probíhající eurasijské 
revoluce měla osudové důsledky pro dějiny celého moderního světa . 

Jediným britským spojencem na evropském kontinentu byl prus-
ký král Fridrich II . Pruské vojsko vpadlo 29 . srpna 1756 na  území Saska, 
jehož ozbrojené síly mu záhy podlehly . Prusové porazili 1 . října 1756 rakous-
ké jednotky v bitvě u Lovosic . Fridrich II . zřejmě podcenil součinnost Rak-
ouska, Francie a  Ruska a  jejich společné odhodlání zničit jeho stát . 
Nedůslednost a  rozpory uvnitř tábora spojenců zachránily pruskému 
království život . Rakušané zvítězili nad pruskou armádou 18 . června 1757 
u  Kolína a  v  příštích měsících přenesli boje do  Saska a  Slezska . Rakouští 
husaři dokonce 16 . října 1757 vydrancovali Berlín (Skřivan 1999, 110–111) . 
Fridrichu II . se sice podařilo obratným manévrováním nepříznivý vývoj 
zvrátit a 5 . listopadu 1757 slavil u Rossbachu velké vítězství nad francouzs-
kým a říšským vojskem, ale v bitvě u Kunersdorfu (12 . srpna 1759) byla prus-
ká armáda Rusy a Rakušany téměř zničena a Fridrich II . uvažoval o abdikaci 
a sebevraždě (Dupuy a Dupuy 1996, 746–750) . Díky nerozhodnosti spojenců 
tuto krizi překonal, ale v následujícím roce čelil nepřátelské ofenzívě prak-
ticky na  všech frontách . Berlín byl 9 . října 1760 spojenci opět obsazen 
a částečně vypálen . V bitvě u Torgau 3 . listopadu 1760 se Fridrichovi podařilo 
za cenu velkých ztrát přinutit Rakušany k ústupu, na východě byl však vysta-
ven silnému ruskému tlaku . Anglická pomoc byla nedostatečná a Fridrich II . 
nedokázal zabránit spojení ruských a rakouských vojsk u Legnice . 

Fridricha před naprostou porážkou zachránilo úmrtí ruské carevny 
Alžběty 5 . ledna 1762 . Její nástupce Petr III . uzavřel s Pruskem 15 . května 1762 
mír846 a mírovou dohodu podepsalo s Pruskem 22 . května 1762 také Švédsko . 

846)  Petr III . byl v červenci 1762 svržen svojí manželkou Kateřinou II ., která sice neratifikova-

la smlouvu s Pruskem, ale až do konce války zachovala neutralitu (Skřivan 1999, 113) .
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Fridrich II . mohl soustředit své síly proti Rakušanům, Francouzům a vzdoru-
jícím říšským knížatům . Rakouská armáda byla 21 . července 1762 poražena 
u  Burkersdorfu; říšská knížata podlehla 29 . října 1762 v  bitvě u  Freibergu 
a během října a listopadu byli Francouzi vytlačeni na levý břeh Rýna . Na loveckém 
zámečku u Hubertusburgu byla 16 . února 1763 stvrzena mírová smlouva mezi 
Pruskem, Rakouskem a Saskem . Prusko vyklidilo Sasko, ale podrželo si bohaté 
Slezsko . Vliv Francie ve středoevropském politickém životě poklesl, zatímco výz-
nam Pruska a Ruska výrazně stoupl (Skřivan 1999, 113–114) . Rakousku se opět 
nezdařilo potvrdit status nastupující velmoci, „východoevropské Francie“, 
a zdálo se, že vhodný historický okamžik, kdy v tomto regionu panovalo po úpad-
ku Švédska a Turecka mocenské vakuum, definitivně promeškalo .

Vrchním velitelem francouzských ozbrojených sil v Kanadě se stal 
Louis Joseph, markýz de Montcalm-Goyon de Saint Véran . Velkým francouz-
ským úspěchem bylo v srpnu 1756 dobytí Oswega, jediné významné britské 
pevnosti v oblasti Velkých jezer, která ohrožovala spojení mezi Montréalem 
a údolím Ohia (Opatrný 2000, 177) . V srpnu následujícího roku se Francouzi 
a  jejich početní indiánští spojenci zmocnili pevnosti William Henry ležící 
na  horním toku Hudsonu . Zajatí Angličané byli vesměs velmi brutálně 
umučeni indiány, kteří se uchylovali i ke kanibalismu (Opatrný 2000, 192–
195) . Katastrofální britské neúspěchy způsobily, že vláda Williama Pitta 
věnovala Novému světu zvýšenou pozornost, zatímco na evropských bojištích 
doufala spíše ve šťastnou hvězdu Fridricha II . Generál Jeffrey Amherst, který 
dříve sloužil v Německu, obsadil společně s Jamesem Wolfem v červenci 1757 
Louisbourg . Byl to pravděpodobně zlomový okamžik války v Severní Ameri-
ce . Britské oddíly vedené Jamesem Abercrombiem utrpěly v červenci 1758 
během pokusu o dobytí pevnosti Carillon drtivou porážku . Tato událost sice 
přiměla anglosaské osadníky hlouběji přemýšlet o vztahu k mateřské zemi, 
ale nezvrátila vývoj konfliktu . Angličané se zmocnili pevnosti Frontenac 
a francouzského loďstva na jezeře Ontario . Moravskému bratru Christianu 
Frederiku Postovi se podařilo uzavřít s indiánskými kmeny v údolí Ohia sm-
louvu o neutralitě, čímž zamezil dalším ničivým nájezdům na novoanglické 
osady . 25 . listopadu 1758 obsadili Britové pevnost Duquesne, kterou 
přejmenovali na Pittsburgh (Opatrný 2000, 205–225) . Nová Francie stále vz-
dorovala . William Pitt si uvědomoval, že k jejímu zlomení je zapotřebí ofen-
zívy podél celé hranice od  Nového Skotska po  Ohio (Churchill 1999, 123) . 
Jeffreymu Amherstovi 29 . prosince 1758 napsal (cit . Churchill 1999, 119):

Bylo by velmi žádoucí, aby se operace u  jezera Ontario rozšířila 
i k pevnosti Niagara a abyste shledal, že je vhodné na ni zaútočit. 
Úspěch takové akce by značně přispěl k vytvoření celistvého území 
kolem jezera. Také by bylo vhodné přerušit spojení mezi Kanadou 
a francouzským územím na jihu.
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Boje se postupně přesouvaly k dolnímu toku řeky svatého Vavřince, ekonomic-
kému centru francouzské kolonie . Britským cílem bylo dobýt Québec . Tento 
úkol svěřil William Pitt generálmajoru Jamesi Wolfovi (Opatrný 2000, 229) . 
Součástí plánu bylo tažení podél řeky Hudsonu ve směru na pevnost Niagaru 
střežící přístup k Velkým jezerům, které vedl Jeffrey Amherst . V bitvě o Québec 
svedené na  Abrahamově pláni 13 . září 1759, během níž oba velitelé Wolfe 
a Montcalm padli, zvítězili Britové . Anglické jednotky vstoupily 18 . září do měs-
ta a symbolicky tak zpečetily francouzskou porážku v Severní Americe . 

Francouzský odpor ale ještě pokračoval . Početné francouzské oddíly 
shromážděné v Montréalu zahájily protiofenzívu a anglickou posádku v Québe-
cu oblehly . Britská flotila Francouze a jejich indiánské spojence od bran města 
v květnu 1760 odrazila . Vrchní velitel britských ozbrojených sil v Nové Anglii 
Jeffrey Amherst připravil plán útoku na Montréal . V  této době se společnost 
Nové Francie již rozkládala; vojáci, dobrovolníci a indiáni skládali zbraně nebo 
dezertovali a osadníci, přesvědčeni o tom, že je Versailles ponechala svému osu-
du, lhostejně přihlíželi příchodu červenokabátníků . Guvernér François-Pierre 
de Rigaud de Vaudreuil podepsal 8 . září 1760 v Montréalu kapitulaci . Po návra-
tu do Francie byl společně s dvaceti dalšími odpovědnými hodnostáři zatčen, 
uvězněn v Bastille a odsouzen k vysokému trestu (Opatrný 2000, 292–303) .

Po dobytí francouzské Kanady se Britové zaměřili na oblast Karibiku, 
kde dosáhli dílčích úspěchů . Anglický panovník Jiří II . zemřel 25 . října 1760 
a jeho vnuk a nástupce Jiří III . se pokusil oslabit vliv whigovské Dolní sněmovny 
a tím i samotného Williama Pitta, který by se rozdělil o moc v království snad jen 
s Caesarem (Churchill 1999,126) . Zůstává význačným dějinným faktem, že po čtyři 
roky vládl v Anglii jako král, uvedl Thomas Carlyle (cit . Churchill 1999, 127) . 

Francouzský ministr zahraničí vévoda de Choiseul inicioval 
opětovné politické sblížení mezi Francií a Španělskem . Ludvík XV . a Karel III . 
podepsali 15 . srpna 1761 společnou deklaraci a Choiseul doufal, že s pomocí 
Španělska Francie opět v Novém světě získá ztracené pozice . William Pitt navr-
hoval napadnout Španělsko v Evropě i zámoří, ale poté, kdy vládní rada jeho 
záměr zamítla, v říjnu 1761 rezignoval . V lednu následujícího roku vypukla 
mezi oběma státy válka . V únoru 1762 obsadilo britské námořnictvo vedené 
admirálem Georgem B . Rodneyem Martinik . Následovala Grenada, Svatá Lucie 
a Svatý Vincenc (Opatrný 2000, 307–309) . Dalším britským cílem byla Havana, 
středisko obchodu mezi Španělskem a jeho zámořským územím . Přes odhod-
laný odpor, který španělská posádka od června 1762 kladla, se Angličané 14 . 
srpna zmocnili města . Britská okupace Havany byla ve znamení nebývalého 
ekonomického rozmachu a prosperity města, z blíže nejasných důvodů je Bri-
tové záhy předali zpět Španělům a neučinili z Kuby druhou Jamajku (Opatrný 
2000, 343–353) . Anglie byla úspěšná i  v  jiných částech světa . Francouzské 
loďstvo, jehož původním záměrem bylo připravit se na invazi do Anglie a Skot-
ska, bylo zahnáno na širé moře a zničeno 18 . srpna 1759 u Lagosu . Britská ex-
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pedice vedená admirálem Samuelem Cornishem a  generálporučíkem Wilia-
mem Draperem se 5 . října 1762 zmocnila Manily (Dupuy a  Dupuy 1996, 
753–754) . Představitelé Francie, Velké Británie a Španělska podepsali 10 . úno-
ra 1763 v Paříži mírovou smlouvu . Francie postoupila Velké Británii Kanadu 
a území Louisiany na východním břehu Mississippi s výjimkou New Orleansu 
(který připadl stejně jako francouzské teritorium západně od  Mississippi 
Španělsku), Akádii a ostrovy u severoamerického pobřeží s výjimkou ostrovů 
Miquelon a St .-Pierre; v Karibiku se Francie vzdala ve prospěch Britů ostrova 
St . Vincent, Dominika a Tobago (Opatrný 2000, 355; Skřivan 1999, 116) .

William Pitt změnil nordické obrození (které zahájil Martin Lu-
ther, které málem udusil Karel V . a které znovu vzkřísil Gustav II . Adolf a Vi-
lém III . Oranžský) v systematickou a cílevědomou imperialistickou politiku . 
Mystickým derivátem tohoto globálního severského expanzionismu byla 
árijská ideologie . Literární germanismus antiky a šestnáctého století se díky 
příhodné geopolitické konstelaci stal mohutnou ideologickou silou, která 
v devatenáctém století pronikla do intelektuálního prostředí a v prvních de-
setiletích dvacátého století významně ovlivnila politickou kulturu Západu . 

2.18.6. Válka o dědictví Velkých Mughalů

V době sedmileté války představovala Severní Amerika pouhou periférii teh-
dejšího světa . Z geopolitického hlediska existovala počátkem osmnáctého stole-
tí dvě centra světového systému: Evropa jako těžiště světového námořního ob-
chodu prosazující v  globálním měřítku asertivní merkantilistickou 
ekonomickou politiku a Indie jako místo disponující značným lidským a hos-
podářským potenciálem spojující strategicky důležitou oblast Indického oceá-
nu se Střední Asií a Persií . Stranou zůstávala stále ekonomicky a demograficky 
silná Čína, váhající mezi expanzí do Střední Asie a politikou izolacionismu . Její 
osud jako autonomní civilizace však závisel na zachování indické nezávislosti . 

Rozklad mughalské říše a její postupné ovládnutí Východoindickou 
společností a definitivní porážka Francie jako dominantní síly na evropském 
kontinentě představovaly klíčové události eurasijské revoluce spočívající 
v politické a ekonomické marginalizaci tradičních asijských mocností (Indie, 
Persie, Turecka, Číny a Japonska) a ve vzestupu Velké Británie jako rozhodu-
jící světové velmoci . Čína, která nedisponovala relevantním válečným 
loďstvem, nedokázala v  polovině osmnáctého století svým průnikem 
do  Střední Asie zvrátit důsledky eurasijské revoluce mimo jiné také kvůli 
skutečnosti, že Rusko ovládlo severní Eurasii od Uralu a břehů Kaspického 
moře až po Dálný východ . Japonská modernizace přišla až jako pozdní reakce 
na  západní dominanci . Západ se stal poprvé v  dějinách politickým 
a hospodářským středem světového systému . Je příznačné, že Velká Británie 
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přežila bez větší újmy jako velmoc ztrátu severoamerických osad, ale panství 
nad Indií představovalo conditio sine qua non jejího postavení jako globálního 
impéria . Události na  indickém subkontinentu v  průběhu sedmileté války 
měly proto zásadní význam pro další osudy lidstva v průběhu následujících 
dvou století . Úpadek mughalské říše, kdysi mocného asijského impéria, 
a nerozhodný zápas hinduistických Maráthů a muslimských Afghánců o vlá-
du nad Paňdžábem vytvořily na indickém subkontinentu mocenské vakuum, 
kterého využily evropské obchodní společnosti (Lawrence 1997, 6) .

Anglická Východoindická společnost (Společnost londýnských 
obchodníků obchodujících ve Východních Indiích, Company of Merchants of 
London Trading into East Indies) se prosazovala v Indii relativně pomalu, ale 
o to důsledněji a trvaleji (Philips 1940, 299–315) . Od svého vzniku koncem roku 
1600 čelila tvrdé konkurenci Holanďanů, kterým se podařilo prakticky vytlačit 
z oblasti Portugalce (z Moluk 1605 až 1606; z Cejlonu 1654 až 1658, z Malakky 
1641; z Kóčínu a Kalikatu 1661 až 1663) . Přesto se anglickým obchodníkům 
podařilo založit síť opěrných bodů (faktorií) v Rudém moři a v Maskatu, v in-
dických přístavech Surat v  Gudžarátu a  Mačilípatnam na  Koromandelském 
pobřeží, na  Molukách a  v  japonském městě Hirado (odkud byli vypovězeni 
v  roce 1623) . Mughalský císař Džahángír poskytl společnosti významná ob-
chodní privilegia (Wanner 2001,13–15) . Východoindická společnost překonala 
krizi způsobenou občanskou válkou (Comyn Lyall 1906, 32) a v roce 1664 zřídila 
středisko na ostrůvku u Bombaje, který Anglie získala (společně s Tangerem) 
jako věno portugalské manželky Karla II . Kateřiny z Braganzy (Wanner 2001, 
17) . Východoindická společnost spravovala od roku 1639 základnu v Madrásu 
na jihoindickém pobřeží v Bengálském zálivu, kde byla postavena pevnost St . 
George . Roku 1696 se angličtí obchodníci usadili v Kalkatě . 

Navzdory hospodářskému rozmachu nepředstavovala Výcho-
doindická společnost na indickém subkontinentu na sklonku sedmnácté-
ho století významnější mocenský faktor; konflikt s mughalským panovní-
kem Aurangzébem skončil v  letech 1683 až 1685 fiaskem (Comyn Lyall 
1906, 45; Wanner 2001, 18) . Reforma a vznik Sjednocené společnosti an-
glických obchodníků obchodujících ve  Východních Indiích (tzv . United 
Company) v roce 1708 vyústily do éry nebývalé prosperity .847 V letech 1717 

847)  Spisovatel Daniel Defoe napsal v roce 1727: Náš obchod nám závidí celý svět a všichni kon-

spirují, aby jej zlomili (cit . Lawrence 1997, 15) . Hlavním obchodním artiklem byl indický 

textil, bavlna, indigo, mušelín, pepř a další koření (Lawrence 1997, 15); koncem sedmnác-

tého století Východoindická společnost otevřela obchodní spojení s Kantonem a obchodní 

spektrum se rozšířilo o porcelán, hedvábí a čaj . Za zmíněné výrobky a produkty platili 

Britové především stříbrem, které získávali v Amsterdamu a Hamburku, železem a mědí 

z Pobaltí a olovem a vlnou z Britských ostrovů (Lawrence 1997, 15; Wanner 2001, 21) . 
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až 1727 vzrostl počet lodí společnosti plovoucích mezi Evropou a Indií ze 
sta na sto padesát (Wanner 2001, 21) . Ve dvacátých letech osmnáctého sto-
letí dosáhla roční hodnota indického a čínského zboží dováženého Výcho-
doindickou společností jednoho miliónu liber (Lawrence 1997, 16) .

Pokus francouzského krále Jindřicha IV . z roku 1604 zřídit ob-
chodní společnost podle nizozemského a anglického vzoru selhal kvůli ne-
dostatku kapitálu . V roce 1642 vznikla francouzská kolonie Fort Dauphin 
na jihovýchodním pobřeží Madagaskaru, která se měla stát opěrným bo-
dem pro plavby do Indického oceánu (Wanner 2001, 23) . Teprve Colbertova 
Francie obrátila pozornost na  oceány, nad kterými vládlo v  té době ni-
zozemské námořnictvo .848 Tento státník odpovědný za hospodářský rozvoj 
země založil v září 1664 francouzskou východoindickou společnost (Com-
pagnie Royale des Indes Orientales), jejímž posláním bylo posílit obchodní 
výměnu Francie s  jižní Asií a  konkurovat holandské východoindické 
společnosti (Verenigde Oost Indische Compagnie, VOC) . V roce 1667 obchod-
ní společnost disponovala kapitálem ve  výši pěti miliónů čtyř set tisíců 
livrů (Comyn Lyall 1906, 37; Vignon 1891, 53; Ames 1990, 539) . Její zásadní 
slabinou byl nedostatek investic ze strany podnikatelských kruhů; finanční 
stabilita společnosti závisela na schopnosti generálního kontrolora získat 
potřebné prostředky u dvora, který byl zatížen jinými požadavky, například 
nutností financovat válečné konflikty probíhající v Evropě . Colbert se logik-
ky snažil využít nespokojenosti některých indických vládců (například 
v Kalikatu a na Cejlonu) s nizozemskou agresivitou a arogancí a vybudovat 
v oblasti systém opevněných stanovišť jako základen pro obchodní expanzi 
(Ames 1990, 540) . 

Francie se ve druhé polovině sedmnáctého století netěšila v Indii 
nejlepší pověsti .849 Z  tohoto důvodu lékař a cestovatel François Bernier bě-
hem pobytu v Suratu v  roce 1668 naléhal, že je nanejvýše žádoucí, aby se 
mughalský panovník dozvěděl, že francouzský král vládne mocné a váleč-
nické zemi . Colbert nechal postavit flotilu (escadre de Perse) čítající jednu 
válečnou loď s šedesáti děly a pět plavidel vybavených čtyřiceti až padesáti 
děly (s nezbytnou kvalitou k demonstraci velikosti a vznešenosti našeho pána 
v  zemích tak vzdálených; de la qualité nécessaire pour bien connoistre la 
grandeur et la dignité de nostre Maistre dans ces pays si esloignez), která měla 

848)  Colbertova snaha o expanzi v Indickém oceánu viz Ames 1990, 536–559 . 

849)  Gerald Aungier, rezident anglické Východoindické společnosti v Suratu, poznamenal 

(Ames 1990, 540): Francouzi zcela ztratili svůj kredit jakožto obchodníci a vojáci kvůli 

velkým dluhům a nepořádným řízením svých záležitostí . Jan Maetzuijcker, nizozemský 

guvernér v Batávii, napsal: Již se nevěnují vůbec obchodu. Caron a jeho první poradce se 

neustále hádají a zacházejí do takové krajnosti, že mezi sebou bojují (Ames 1990, 540) . 
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ustavit francouzskou hegemonii v  Indickém oceáně a  smést Holanďany 
z moře (Ames 1990, 543–545) . 

Flotila převážející dva tisíce mužů královského námořnictva (regi-
ment royal de la marine) opustila 29 . března 1670 Rochefort a 1 . října násle-
dujícího roku zakotvila v Suratu (Ames 1990, 548–550) . Aliance Francie, An-
glie a Portugalska, zaměřená proti Nizozemí, která byla základní podmínkou 
vyhnání Holanďanů z jižní Asie, však nakonec nebyla uzavřena . Francouzi 
sice 25 . července 1672 dobyli město São Thomé na Koromandelském pobřeží 
Indie, ale to byl jediný úspěch, jehož dosáhli . Bez spojenců a dostatečné pod-
pory ze strany Ludvíka XIV . Colbertův ambiciózní výpad do oblasti Indické-
ho oceánu, který měl zajistit Francii globální hegemonii, selhal (Comyn Lyall 
1906, 37–41) . Francouzská expedice byla nucena se v září 1674 vzdát silám 
nizozemské Východoindické společnosti . Bylo to ponižující fiasko a triumf 
Nizozemí jako hlavního obchodního a námořního rivala merkantilistické 
Francie (Ames 1990, 558–559) .

Navzdory výše uvedeným nezdarům se Francouzům podařilo 
založit na indickém pobřeží faktorie v Puduččéri (1674), Káraikkálu (1688) 
a Čandarnagaru (1689) a v roce 1693 získal François Martin farmán (de-
kret) zrovnoprávňující francouzské obchodníky s  anglickými a  ni-
zozemskými . Během devítileté války dobyli Nizozemci v  srpnu 1693 
Puduččéri, ale na základě mírové smlouvy z Rijswijku vrátili město Fran-
cii (Comyn Lyall 1906, 73) . V Puduččéri byla podle vzoru Vaubanovy kon-
strukce v Tournai vybudována impozantní pevnost Saint Louis . Na míst-
ní jezuitské koleji studovali kromě Francouzů Indové, Angličané, Španělé, 
posluchači z Afriky, Mauricia, Persie a Filipín . V Puduččéri žilo roku 1709 
přibližně třicet tisíc osob, z toho asi tři sta Evropanů s rodinami; smíšené 
sňatky byly vzácné, někteří Francouzi si však brali za manželky dcery 
tzv . topasů, to znamená portugalsko-indických míšenců (Wanner 2001, 
27–28) . 

Strategickou komunikaci s Francií zabezpečovaly ostrovy Île de 
Bourbon (Réunion, od  roku 1720) a  Île de France (Mauritius, od  roku 
1690), na kterém po roce 1735 vyrostla mohutná námořní základna Port 
Louis . Rozvoj města negativně ovlivnila válka o dědictví španělské, která 
místnímu obchodu způsobila velké ztráty . V roce 1719 inicioval generální 
kontrolor financí John Law spojení Společnosti Východních Indií se Zápa-
doindickou společností a dalšími obchodními asociacemi a vznik jednot-
né Společnosti Indií (La Compagnie des Indes) . John Law založil v Bretani 
přístav L’Orient pro flotilu šedesáti lodí náležející společnosti . Státní bank-
rot, který ukončil Lawovy finanční reformy, postihl i Společnost Indií . 10 . 
května 1721 proto vznikla nová Věčná společnost Indií (Compagnie Perpe-
tuelle des Indes), známá rovněž pod názvem Společnost Indií (Wanner 
2001, 30–31) . 
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Ačkoliv ve srovnání se svým britským konkurentem disponovala 
nižším objemem kapitálu, její hospodářské výsledky nebyly zanedbatelné .850 
Dovozu levného indického zboží, především textilu, se francouzští výrobci 
bránili zvyšováním cel . Vzhledem k  tomu, že se francouzští investoři 
soustředili spíše na příležitosti, které nabízely prosperující cukrové a kávové 
plantáže v Karibiku, představitelé Společnosti Indií v Puduččéri se rozhodli 
nedostatek kapitálu kompenzovat získáním kontroly nad výběrem daní 
v určitých oblastech (Comyn Lyall 1906, 96; Lawrence 1997, 17) . Zde byl záro-
dek snahy o teritoriální expanzi a vize francouzského impéria v Indii, která 
nevyhnutelně vyústila do válečné konfrontace s anglickou Východoindickou 
společností, jejíž ředitelé v roce 1736 označili Francouze za „nejnebezpečnější 
rivaly“ (Wanner 2001, 33) .

Po vypuknutí války o dědictví rakouské požadoval v roce 1741 gu-
vernér ostrovů Île de Bourbon a Île de France Mahé de La Bourdonnais, aby 
vláda vyslala do Indického oceánu válečné loďstvo . Již předchozího roku se 
ctižádostivý guvernér Puduččéri Benoît Dumas ohradil proti vpádu maráths-
ké armády vedené Raghudžím Bhónslém do  Karnátaku . Francie a  Velká 
Británie vstoupily oficiálně do války v březnu 1744 . Guvernér anglického Ma-
drásu Nicholas Morse a generální guvernér sídlící ve francouzském přístavu 
Puduččéri Joseph François Dupleix se s ohledem na obchodní zájmy zprvu 
dohodli na zachování neutrality . Britové ale ujednání nerespektovali; v roce 
1745 připlula k indickému pobřeží britská eskadra komodora Curtise Bar-
netta, která zajímala francouzské obchodní lodě (Strnad, Filipský, Holman 
a  Vavroušková 2003, 627; Comyn Lyall 1906, 104) . Francie vyslala válečné 
loďstvo v  čele s  vlajkovou lodí Achille, které dorazilo 9 . července 1746 
do Puduččéri a jemuž velel osobně La Bourdonnais . Joseph François Dupleix, 
se kterým mnozí anglosaští autoři spojují snahu o „francouzskou hegemonii 
v  Indii“ (la domination française dans l’Inde), jej přesvědčil o  nutnosti 
zaútočit na Madrás (Owen 1886, 699–733; Lawrence 1997, 19; Ferguson 2003, 
34; Comyn Lyall 1906, 94; Wanner 2001, 34–40) . 

Anglická obchodní základna kapitulovala po týdenním obléhání 
21 . září 1746 (Ferguson 2003, 34) . Zatímco Dupleix doporučoval srovnat Ma-
drás se zemí, La Bourdonnais navrhoval město za vysoké výkupné Angličanům 
vrátit (což francouzští historici pokládají za  vážnou chybu) . Poté, kdy 13 . 
října 1746 bouře prakticky zničila francouzskou flotilu, odplul La Bourdon-
nais zpět do Francie, kde byl vězněn tři roky v Bastile (Comyn Lyall 1906, 
109) . Dupleix následně Madrás vyplenil . Madrás se nalézal na území nachá-
zejícím se pod ochranou navába Anvaruddína, který v listopadu 1746 vyslal 

850)  Například ve třicátých letech osmnáctého století dosáhla Compagnie des Indes ročního 

zisku jednoho miliónu liber (Lawrence 1997, 16) .
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deset tisíc ozbrojenců, aby se města zmocnili (Strnad, Filipský, Holman 
a  Vavroušková 2003, 628–629) . Švýcarský plukovník ve  francouzských 
službách Louis Paradis, který velel dvěma stům třiceti evropským vojákům 
a sedmi stům indickým sipáhíům, nedaleko od staré portugalské osady São 
Thomé navábovo vojsko porazil (Wanner 2001, 44–48) . 

Joseph François Dupleix nyní nařídil dobýt pevnost St . David, 
poslední zbývající britskou základnu v Karnátaku . Poté, když dvě fran-
couzské expedice selhaly (Comyn Lyall 1906, 106), uzavřel Dupleix 
příměří s Anvaruddínem, aby zbavil britské obránce domorodé ochrany . 
V srpnu 1748 se v Indickém oceánu shromáždila velmi silná britská floti-
la třiceti lodí pod vedením kontraadmirála Edwarda Boscawena (Strnad, 
Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 629) . Jeho hlavním úkolem bylo 
obsazení Puduččéri . Britská armáda čítající sedm a půl tisíce mužů hrad-
by metropole „francouzské Indie“ přes veškeré úsilí nezdolala (Wanner 
2001, 49–55) . 

V listopadu 1748 dorazila zpráva, že 30 . dubna byla v Cáchách po-
depsána mírová smlouva mezi Francií, Velkou Británií a Nizozemím (Fergu-
son 2003, 34; Lawrence 1997, 21; Wanner 2001, 55) . Madrás byl navrácen 
Angličanům výměnou za  severoamerický Louisbourg (Comyn Lyall 1906, 
107; Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 629) . Během války v Indii 
Francouzi zaznamenali dílčí úspěchy a  jejich prestiž bezpochyby vzrostla . 
La Compagnie des Indes nicméně utrpěla značné finanční ztráty a hodnota 
jejích akcií poklesla na desetinu výše z roku 1741 . Bankrot mohla odvrátit 
pouze další teritoriální expanze a Společnost Indií se postupně pod Duplei-
xovým dohledem měnila z obchodní společnosti v militaristickou organiza-
ci usilující o kořist . 

Cášský mír boj o Indii neukončil . Politický rozklad mughalské říše 
dospěl do stádia, kdy jednotlivé oblasti a hodnostáři, disponující tituly odvo-
zenými z administrativy mughalského státu, vystupovali jako de facto nezá-
vislí vládci . Francouzi a Angličané se aktivně účastnili probíhající mocenské 
hry a  jejich vliv na  indickém poloostrově rychle vzrůstal . Joseph François 
Dupleix podpořil místního pohlavára Čandu Sáhaba v jeho úsilí získat vládu 
v Karnátaku . Vojsko Čandy Sáhaba posílené o francouzské oddíly, jimž velel 
Louis-Hubert D’Auteil, porazilo 3 . srpna 1749 v bitvě u Ambúru dvacetitisíco-
vou Anvaruddínovu armádu . Britové se postavili na stranu Anvaruddínova 
syna a dědice Muhammada Alího (Comyn Lyall 1906, 117; Strnad, Filipský, 
Holman a  Vavroušková 2003, 631–632) . Čanda Sáhab s  Louisem-Hubertem 
D’Auteil zvítězil 12 . září 1750 nad Muhammadem Alím u Tiruvádi . Francou-
zi vedení Charlesem-Josephem Bussym se v září 1750 zmocnili strategicky 
významné pevnosti Džindží . Ztratili údajně devět sipáhíů, zatímco jejich 
protivník tři tisíce mužů (Wanner 2001, 65–67) . 
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Francouzské úspěchy byly projevem pokroku, který západní umění 
války učinilo v důsledku vojenské revoluce a jemuž domorodí válečníci ne-
dokázali čelit . François Bernier, který žil v Indii řadu let, napsal, že jediná 
divize Turennových francouzských vojáků by udělala krátký proces s celou 
mughalskou armádou (Comyn Lyall 1906, 125) a  dvacet tisíc západních 
ozbrojenců by dobylo celou Indii . Plukovník James Mill, který strávil v Indii 
dvě dekády, poslal v roce 1746 rakouskému císaři plán na dobytí Bengálska, 
přičemž vyjádřil údiv nad tím, že vzhledem ke slabosti mughalské říše se jej 
zatím žádný evropský panovník disponující dostatečně silným loďstvem ne-
pokusil uskutečnit (Comyn Lyall 1906, 162) . Jiným dokladem západní vo-
jenské nadřazenosti byla bitva na  řece Čejjáru svedená 15 . prosince 1750, 
ve které čtyři tisíce Francouzů a sipáhíjů porazily stotisícovou armádu Nási-
ra Džanga, mughalského místokrále (nizáma) Dakšinu sídlícího v Haidarábá-
du (Wanner 2001, 67–68) . Násir Džang byl zabit; francouzský velitel Charles 
Joseph, markýz de Bussy-Castelnau, komentoval událost stručně: Vítězství, 
o kterém by nikdo v Evropě nevěřil, že by bylo možné (cit . Lawrence 1997, 23; 
Nussbaum 1936, 217–218) . 

Joseph François Dupleix svěřil moc v Dakšinu do rukou nového ni-
záma, kterým se stal spojenec Společnosti Indií Muzaffar Džang (Wanner 
2001, 68) . Proti Muzaffaru Džangovi vznikla v  Dakšinu opozice, již měl 
na Dupleixův příkaz potlačit Bussy-Castelnau, který se 12 . ledna 1751 vydal 
na  sever s  třemi sty francouzskými vojáky a  dvěma tisíci sipáhíi . Během 
střetu Muzaffar Džang zahynul . Bussy-Castelnau vyhlásil nizámem Salábata 
Džanga, který udělil francouzské Společnosti Indií právo zakládat faktorie 
v Dakšinu, Bídžápuru a Gólkondě . Joseph François Dupleix kontroloval bo-
haté území velké jako Francie a  obývané třiceti milióny lidmi (Macaulay 
1901, 180) . Závěrem roku 1751 porazily francouzské a spojenecké indické od-
díly maráthskou armádu (Wanner 2001, 89–94) . Zdálo se, že nástup fran-
couzské moci v jižní Indii je nezadržitelný . 

Pak nastal překvapivý obrat . Oddíl dvou set anglických a  tří set 
indických vojáků, kterým velel jistý šestadvacetiletý kapitán Robert Clive, 
obsadil 11 . září 1751 Árkádu, sídlo karnátackých navábů . Clive, syn venkov-
ského právníka, vstoupil v  devatenácti letech do  služeb Východoindické 
společnosti jako písař, což byl první stupínek na  pomyslném kariérním 
žebříčku (Monckton Jones 1920, 605–609; Lawrence 1997, 14) .851 Do Madrásu 
přicestoval z Anglie v červnu 1744 po více než roční plavbě, přičemž určitý 
čas strávil v  Brazílii . Depresivní atmosféra vládnoucí v  anglické kolonii 
způsobila, že se dvakrát pokusil o sebevraždu . Nabitá pistole pokaždé selhala 

851)  Clivova politická kariéra, viz Philips 1948, 695–702; Lenman a Lawson 1983, 801–829; 

slavná esej o Clivovi, viz Macaulay 1901 .
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a  tato skutečnost přivedla Cliva k  myšlenkám, že je vyvolen pro vyšší cíle 
(Macaulay 1901, 167–169) . Nalezl své místo jako válečník a zakladatel britské-
ho impéria v  Indii . Clive se poprvé vyznamenal při francouzském útoku 
na Madrás, během kterého byl zajat . Později se podílel na obraně pevnosti St . 
David v  Kúdalúru a  na  neúspěšném pokusu o  dobytí Puduččéri (Wanner 
2001, 73) . Clivovo přirozené nadání nahradilo nedostatek vojenských 
zkušeností .852

Čanda Sáhab poslal početné jednotky, aby získaly město zpět, ale 
Clive navzdory nepřátelské přesile Árkádu udržel . Francouzům se přes 
dlouhé obléhání nedařilo obsadit pevnost Tiruččiráppalli, poslední 
překážku, která jim bránila v  ovládnutí Karnátaku (Strnad, Filipský, Hol-
man a Vavroušková 2003, 632−634) . 25 . prosince 1751 v bitvě u Ární porazil 
Robert Clive karnátacké vojsko vedené Rázou Sáhabem, synem Čandy Sáha-
ba a  vytlačil Francouze a  jejich indické spojence ze severního Karnátaku 
(Wanner 2001, 75) . 

Clivova osobní prestiž neobyčejně vzrostla (Wanner 2001, 75) . Zro-
dila se imperiální legenda . Velký historik Thomas Babington Macaulay ne-
váhal ve slavné eseji z roku 1840 vyzvednout Roberta Cliva nad Hernanda 
Cortése .853 Macaulay si pravděpodobně oprávněně všiml, že fascinace 

852)  Všechny oddíly společnosti cítily náklonnost k  tomuto mladému muži pro jeho horlivost 

a  duchapřítomnost, kterou projevoval v  nebezpečí. Jeho četa povzbuzovaná jeho povely 

vždy znovu a znovu pokaždé s novou odvahou a elánem střílela na nepřítele (cit . Lawrence 

1997, 21) . 

853)  Vždy jsme pokládali za zvláštní, že zatímco dějiny španělského impéria v Americe jsou 

známy všem evropským národům, velké činy našich krajanů vzbuzují dokonce i v Anglii 

malý zájem. Každý školák ví, kdo uvěznil Montezumu a kdo nechal uškrtit Atahualpu. 

Pochybuji nicméně, že by jeden z  deseti dokonce i  mezi vysoce vzdělanými Angličany 

dokázal říci, kdo vyhrál bitvu u  Baksaru, kdo zapřičinil masakr v  Pantě, zda 

Šudžáuddaula vládl v  Avadhu nebo v  Tiruvidángúru nebo zda Hólkar byl hinduista 

nebo muslim. Avšak Cortés dosáhl vítězství nad divochy, kteří neznali písmo, nedokázali 

užívat kovy, nepřiměli k práci jediné zvíře, nezhotovili žádné kvalitnější zbraně než ty, jež 

mohou být vyrobeny z klacků, pazourků a rybích kostí, kteří pokládali jezdce na koni 

za  obludu, polovičního člověka a  poloviční zvíře, a  kteří považovali arkebuzíra 

za čaroděje, schopného seslat z nebe hromy a blesky. Obyvatelé Indie byli v době, kdy jsme 

je podmanili, desetkrát početnější než Američané, které pokořili Španělé, a  byli 

přinejmenším stejně civilizovaní jako vítězní Španělé. Vybudovali města větší a úhlednější 

než Zaragoza nebo Toledo s budovami krásnějšími a nákladnějšími než katedrála v Se-

ville. Měli bankéře bohatší než nejzámožnější podniky v Barceloně nebo Cádizu, misto-

krále, jejichž lesk zdaleka překonal Ferdinanda Katolického, množství jezdectva 

a dělostřelectva, které by ohromilo Cortése (Macaulay 1901, 161–162) .
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a  zároveň moralizující pohoršení spojené s  objevením a  dobytím Nového 
světa, odvrací pozornost od jiných událostí nemenší důležitosti spjaté s eura-
sijskou revolucí, mezi které na prvním místě náleží počátky západní hege-
monie v  Indii . Boje o  Árkádu ukázaly, že Francouzi nejsou neporazitelní 
(Lawrence 1997, 25) . Clivovy úspěchy završilo vítězství nad francouzskými 
a indickými oddíly v březnu 1752 v bitvě u Kávéripákkamu (Strnad, Filipský, 
Holman a  Vavroušková 2003, 634) a  kapitulace Čandy Sáhaba 11 . června 
1752 (Wanner 2001, 78) .

Joseph François Dupleix se v  prvních měsících roku 1753 
pokoušel neúspěšně vypudit Muhammada Alího z Karnátaku . Další fran-
couzský útok na hradby Tiruččiráppalli selhal koncem října 1753 a Du-
pleix byl ochoten zahájit jednání o  příměří (Strnad, Filipský, Holman 
a Vavroušková 2003, 635) . To nikam nevedlo a v červnu 1754 Francouzi 
nepřátelské akce obnovili . Obě strany obdržely posily, ale anglické oddíly 
opírající se o převahu na moři byly pokládány za kvalitnější . Francouzská 
Společnost Indií kontrolovala rozsáhlejší území a udržovala významnější 
politické kontakty . Vedení Společnosti Indií včetně generálního kontrolo-
ra financí Jeana-Baptisty de Machault d’Arnouville, znepokojené rostoucí-
mi náklady, nicméně požadovalo, aby se Dupleix více než na  budování 
osobního impéria zaměřil na obchod . Ředitel Společnosti Indií a královs-
ký zplnomocněnec Charles Godéheu se vylodil v v Puduččéri 1 . srpna 1754 
(Comyn Lyall 1906, 123–131) . Odvolal Dupleixe z funkce generálního gu-
vernéra a 1 . ledna 1755 uzavřel v Puduččéri s britskou stranou mírovou 
smlouvu . Francouzi uznali Muhammada Alího za plnoprávného navába 
Karnátaku a Britové se zavázali respektovat postavení Salábata Džanga 
jako místokrále Dakšinu (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 
636–637) .

Joseph François Dupleix byl přesvědčen, že se vedení společnosti 
dopustilo tragické chyby, která nenapravitelně poškodila francouzské zájmy 
v Indii . Věřil, že navzdory Clivovým úspěchům bylo možno ovládnout Kar-
naták a  díky vysokým daňovým výnosům (osmi set liber šterlinků), které 
osminásobně převyšovaly britské, zabezpečit francouzské koloniální impé-
rium na indickém subkontinentu (Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 
2003, 637) . Zdá se nicméně, že finanční situace francouzského státu 
neumožňovala ambicióznější koloniální politiku (jak si Jean-Baptiste de 
Machault d’Arnouville dobře uvědomoval) . Navíc francouzské námořnictvo, 
potřebné k zásobování zámořských jednotek, bylo výrazně slabší než britské; 
v roce 1755 měla Francie k dispozici šedesát sedm bitevních lodí a jednatřicet 
fregat, zatímco Velká Británie sto jednatřicet bitevních lodí a osmdesát jed-
nu fregatu (Comyn Lyall 1906, 134–135) . Na druhé straně Tibulle Hamont se 
domníval, že pokud by Dupleixovi nástupci přejali jeho asertivní politiku, 
Indie by byla francouzská (Comyn Lyall 1906, 148) . V  takovém případě by 
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eurasijská revoluce měla odlišné vyústění . Dupleix přijal rozhodnutí Paříže 
a 14 . října 1754 opustil Puduččéri . Podle Jamese Lawrence zanechal v Indii 
mezi místním obyvatelstvem dojem, že Francouzi jsou lepší vojáci než ob-
chodníci (1997, 27) .

Dupleixe na  místě generálního guvernéra v  Puduččéri vystřídal 
Duval de Leyrit . Anglická Východoindická společnost využila oslabení 
Francouzů a podkopávala jejich postavení v Karnátaku a Dakšinu . Přesto se 
v této době naskytla ojedinělá příležitost pro upevnění francouzského vlivu, 
protože mughalský císař Azizuddín Álamgír II ., který nastoupil na trůn roku 
1754, zvažoval, že se zaštítí francouzskými ozbrojenými silami (Wanner 
2001, 105) . Sedmiletá válka, která vypukla v  roce 1756, přinesla konečný 
střet mezi Francií a Velkou Británií o hegemonii v Indii . Těžiště bojů mezi 
oběma západními mocnostmi se přeneslo do Bengálska .

Bengálsko bylo v  polovině osmnáctého století nejlidnatější, 
nejbohatší a nejúrodnější oblastí Indie s rozvinutou výrobou textilu, která 
v  zásadě neměla až do  průmyslové revoluce ve  světě konkurenci (Comyn 
Lyall 1906, 178) . V zemi vládl naváb, původně guvernér podřízený mughals-
kému císaři, který postupně v souvislosti s rozkladem impéria získával stá-
le větší moc . Britská Východoindická společnost zde působila od roku 1717, 
kdy od císaře Farruchsijára získala farmán, dekret udělující významná ob-
chodní privilegia . Britští obchodníci si svá práva střežili a s nelibostí sledo-
vali každý pokus o jejich omezení ze strany bengálských navábů (Lawrence 
1997, 31) . V  dubnu 1756 stanul v  čele země nový naváb, Sirádžuddaula, 
který se rozhodl zaujmout vůči Východoindické společnosti rozhodnější po-
stoj . Britové odmítli zastavit opevňování Kalkaty a  odvádět navábovi 
zvláštní poplatek . Sirádžuddaula obsadil anglickou faktorii v Kásimbázáru 
a s padesátitisícovou armádou vytáhl proti Fort William v Kalkatě (Comyn 
Lyall 1906, 165) . 

Guvernér Roger Drake uprchl a 20 . června 1756 se Bengálci zmoc-
nili pevnosti, které velel budoucí významný protagonista orientální rene-
sance John Zephiah Holwell . Následovala tragická událost v tzv . Černé jámě 
kalkatské (the Black Hole of Calcutta) .854 Zpráva o  pádu Kalkaty dorazila 
do Madrásu 16 . srpna 1756 . Východoindická společnost musela kvůli zacho-
vání prestiže rychle reagovat . Za dva měsíce vyrazila expedice čítající šest 
válečných plavidel, pět set dvacet osm evropských vojáků, sto devět dělostřelců 
a devět set čtyřicet sipáhíů, které veleli Robert Clive a admirál Charles Wat-

854)  Líčení této epizody se rozcházejí, ale podle nejrozšířenější verze bylo přibližně sto až dvě 

stě zajatých Evropanů vtěsnáno do malého sklepení o rozměrech 5 .5 x 4 .3 m, ve kterém 

jich mezi čtyřiceti až sto čtyřiceti nepřežilo tropickou noc z 20 . na 21 . června, viz přede-

vším Gupta 1959, 53–63; Comyn Lyall 1906, 165–166 .
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son . Po  menších srážkách vstoupily jednotky Východoindické společnosti 
2 . ledna 1757 do Kalkaty . Sirádžuddaula, kterého znepokojovalo afghánské 
vojsko pohybující se v Paňdžábu, uzavřel v únoru 1757 příměří doufaje, že 
Britové mu pomohou zastavit případnou afghánskou invazi (Lawrence 1997, 
34; Wanner 2001, 111–113) .

Mezitím do Indie dorazily zprávy o vypuknutí války mezi Velkou 
Británií a Francií . Představitelé Společnosti Indií sice usilovali o zachování 
neutrality, ale Robert Clive se rozhodl obsadit Čandarnagar, hlavní fran-
couzskou základnu v  Bengálsku, což se mu 24 . března 1757 podařilo . 
Sirádžuddaula zaujímal stále výraznější profrancouzské a protibritské po-
stoje . Clive proto zahájil tajná jednání s navábovým strýcem a vrchním veli-
telem bengálských vojsk Mírem Džáfarem o  sesazení Sirádžuddauly (Law-
rence 1997, 34) . Robert Clive následně obvinil navába z  porušení mírové 
smlouvy a počátkem června vytáhl do pole v čele osmi set evropských pěšáků 
a  dělostřelců a  dvou tisíců dvou set sipáhíů (Strnad, Filipský, Holman 
a Vavroušková 2003, 661–662) . 

U  vesnice Palásí na  levém břehu řeky Bhágírathí porazil 23 . 
června 1757 díky západní vojenské převaze a  zradě části bengálského 
velení Sirádžuddaulovo padesátitisícové vojsko (Comyn Lyall 1906, 167–
168; Ferguson 2003, 42) . Winston Churchill o této epizodě napsal (1999, 
171–172): 

Nepřítel měl sedmnáctinásobnou početní převahu. Řeka Huglí, 
která Clivovi tekla za  zády, mu znemožňovala ústup. Protivník se 
shromáždil v půlkruhu na otevřené pláni. Clive rozmístil své vojáky 
na  okraji mangovníkového háje a  očekával útok. Žádná skutečná 
bitva se ale nekonala. Byla to však zkouška síly, jež zvrátila běh in-
dických dějin.

Střetnutím u  Palásí vyvrcholilo šestiměsíční údobí, které Robert Clive 
a jeho spolupracovníci v Kalkatě nazvali „revolucí“ a jež radikálně změnilo 
mocenské poměry v Bengálsku . Během následujících tří let převzala Výcho-
doindická společnost prakticky kontrolu nad místním hospodářstvím; Ro-
bert Clive byl roku 1758 jmenován bengálským guvernérem . Mughalský 
císař Šáh Álam II . se pokusil obnovit svoji nadvládu nad Bengálskem, ale 
Britové jej 15 . ledna 1761 v bitvě u řeky Sónu porazili a zajali . Panovník byl 
nucen potvrdit jejich hegemonii v Bengálsku, Biháru a Uríse (Strnad, Filip-
ský, Holman a Vavroušková 2003, 663–664) . Jakmile Mír Džáfar splnil svoji 
úlohu, byl nahrazen ve funkci navába svým synem Mírem Kásimem, který 
se ale proti očekávání pokusil setřást britské jho . Mezi bengálským navá-
bem a Východoindickou společností došlo v červenci 1763 ke konfliktu, kte-
rý ukončila 23 . října 1764 bitva u Baksaru, v níž britské oddíly majora Hec-
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tora Munroa porazily mnohem silnější armádu Míra Kásima a  jeho 
spojenců . Nadvládu Britů symbolicky stvrdilo gesto mughalského císaře 
Šáha Álama II ., který 12 . srpna 1765 udělil Východoindické společnosti 
dívání, neboli správu daní a státních financí na území Bengálska, Biháru 
a Urísy, jejichž roční výnos dosahoval tří miliónů liber šterlinků (Lawrence 
1997, 33–42; Comyn Lyall 1906, 187) .

Boje spojené se sedmiletou válkou probíhaly i na jihu Indie, na Ko-
romandelském pobřeží, v Karnátaku a Dakšinu, kde Francouzi a jejich spo-
jenci nebyli schopni vzdorovat britské ofenzívě . Hlavní město „francouzské 
Indie“ Puduččéri kapitulovalo 16 . ledna 1761 (Comyn Lyall 1906, 146–147; 
Strnad, Filipský, Holman a Vavroušková 2003, 641) . Francouzský guvernér 
Jean Law o čtyři roky později napsal (Lawrence 1997, 42): 

Město bylo jako kdysi Jeruzalém srovnáno se zemí, jeho hradby 
strženy, domy zbořeny a jeho obyvatelé odvedeni do zajetí. 

Společnost Indií se z katastrofálních následků sedmileté války nevzpamato-
vala . Její dluhy dosahovaly v roce 1764 přes dvanáct miliónů liber . Pařížská 
mírová smlouva uzavřená v únoru 1763 sice Francouzům navrátila všechny 
bývalé obchodní stanice (Sutherland 1947, 179–190), ale ekonomická a poli-
tická moc Společnosti Indií byla zlomena (Comyn Lyall 1906, 147) . Zanikla 
roku 1778 (Graf 1939, 189): 

Vítězství protestantské Anglie v Indii nad katolickým Portugalskem 
a  Francií, jakož i  rozvoj Východoindické společnosti znamenaly 
konec indickokatolické říše. Zhroutila se. Jako v Anglii, byl Vatikán 
poražen i v Indii.

Zdá se, že britské podmanění indického subkontinentu nebylo výsledkem 
promyšlené strategie, ale spíše souběhem řady improvizací (Churchill 
1999, 173): 

O Indii lze docela dobře říci, že v ní britské panství vzniklo předem 
nepromyšleně a jaksi mimoděk.855

Robert Clive údajně pochyboval o  schopnosti Východoindické společnosti 
spravovat rozsáhlé teritorium; odmítl proto návrh mughalského císaře, aby 
Britové rozšířili protektorát i na Dillí a celou severní Indii . Předběhl dobu 

855)  Winston Churchill narážel na známý výrok historika Johna Roberta Seeleyho: Zdá se, že 

jsme dobyli a osídlili polovinu světa v záchvatu roztržitosti (1883, 8) .
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o sto let, když navrhoval Williamu Pittovi, aby vládu nad územím spravova-
ným Východoindickou společností převzala Koruna (Churchill 1999, 173) .

Konflikt probíhající v letech 1756 až 1763 učinil z Velké Británie 
skutečnou velmoc aspirující na  světovou hegemonii . Tak rychlý vzestup 
překvapil i současníky . Horace Walpole napsal (cit . Churchill 1999, 124): 

Římanům trvalo tři sta let, než ovládli svět. My jsme si zeměkouli 
podrobili během tří tažení – zeměkouli, která je nyní stejně veliká 
jako tehdy.

Francie utrpěla těžkou ránu . Spojenectví se Španělskem nesplnilo původní 
očekávání . Francouzské impérium v Severní Americe a Indii se navzdory re-
lativně dobrému výchozímu postavení zhroutilo . Z intelektuálního hlediska 
můžeme říci, že výsledek sedmileté války předznamenal vítězství romantis-
mu nad osvícenstvím v západní politické kultuře přelomu osmnáctého a de-
vatenáctého století .

Zdálo se, že pařížská mírová smlouva uzavřená v  roce 1763 
definitivně stvrdila vítězství Velké Británie nad Francií v boji o globální 
hegemonii a že Francii čeká osud Španělska . Tak jednoduché to ale neby-
lo . Teprve dobytí Indie a  porážka napoleonské Francie představovaly 
klíčové události eurasijské revoluce, která z Velké Británie učinila arbitra 
mezinárodního řádu . Velkou metamorfózu světových politických a eko-
nomických institucí neprovázela odpovídající proměna ideologické su-
prastruktury, která se nedokázala zcela oprostit od sugestivního symbo-
lismu „starého režimu“ (ancien régime) . Osvícenský univerzalismus 
a racionalismus Francie utrpěl porážku na mimoevropských a zámořských 
bojištích a zkompromitovaly ho excesy Francouzské revoluce . Velká Britá-
nie postrádala intelektuální a duchovní sílu, která by představovala ideo-
logickou obdobu britského námořnictva, červenokabátníků a průmyslové 
vitality Manchesteru . Romantismus, revolta emocí, iracionality a  pra- 
starých instinktů, byl do jisté míry reakcí na tuto duchovní prázdnotu 
světa zrozeného eurasijskou revolucí . Whigovské pojetí dějin či Guizotův 
a Tocquevillův liberalismus nedokázaly plnohodnotně nahradit symbo-
lismus „starého režimu“ (ancien régime), na jehož vyvrácení se podílely . 
Výsledkem ideologického tápání byla improvizace a zrod řady hybridních 
systémů, ve kterých se étos nové doby kombinoval s nostalgií po ztracené 
hierarchii a řádu předrevolučních režimů . Rasová ideologie představovala 
typický výraz intelektuální a  duchovní nenaplněnosti historického 
okamžiku, kdy se vůdčí světovou silou stala země, kterou její předchozí 
tradice a zkušenost na podobnou úlohu téměř v ničem nepřipravila . Árijs-
ká vize byla produktem mimetismu vyplývajícího z pokusu provinčního 
Německa, které se nepodílelo na plodech eurasijské revoluce, napodobit 
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anglosaskou cestu ke globální hegemonii . Vůdci „německé revoluce“ věřili, 
že germánství či árijství je klíčem k dominanci, ve skutečnosti byl „brits-
ký mír“ (pax britannica) výsledkem pouhé historické nahodilosti a  im-
provizace . 

2.19. Skythsko-keltská hegemonie

Historické myšlení raného novověku bylo stále ovlivněno biblickou autoritou 
smíšenou s klasickou a lokální tradicí .856 Jak poznamenal J . C . Greene, Ada-
mova smrt byla pomalá, a  i když západní vědy postupně nabyly sekulární 
podoby, podržely si vnitřní výkladovou strukturu odvozenou z knihy Geneze 
(Kidd 1999, 10): 

Toto je potomstvo synů Noemových, Sema, Chama a Jáfeta, jimž se 
po potopě narodili synové: Jáfetovi synové: Gomer, Magog, Médové, 
Javan, Tubal, Mešek, Tiras. Gomerovi synové: Aškenaz, Rifat, Togor-
ma. Javanovi synové: Eliša, Taršíš, Kitanci, Dodanité. Od  nich se 
započal rozchod po ostrovech národů. To byli Jáfetovi synové podle 
svých rodů a podle svých národů. Chamovi synové: Kuš, Misrajim, 
Put, Kanaán. Kušovi synové: Seba, Chavilla, Sabta, Rama, Sabteka. 
Ramovi synové: Šeba, Dedan.857

Závaznost biblického genealogického horizontu pro většinu západních vzdě-
lanců až do sklonku osmnáctého století zdůraznil i Edward Gibbon . Mnozí 
autoři věnovali značnou pozornost rivalitě, která se v raném novověku roz-
poutala v souvislosti s určením „jazyka ráje“ . Tento fenomén bezpochyby od-

856) Starožitník Severu snil o tom, že Odysseus byl Ódin (Pinkerton, John, 1787, str . 46) . 

857)  Geneze 10:1–8; Jeruzalémská Bible, 2009, Praha, Karmelitánské nakladatelství, přeložili 

František X . a Dagmar Halasovi .
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rážel úsvit nacionalistického partikularismu, který se projevoval prostřed-
nictvím starozákonního idiomu .858

858)  Za prvotní „jazyk ráje“ byla tradičně pokládána hebrejština, přičemž ostatní sekulární jazy-

ky se v souvislosti s mocenskými ambicemi nebo aspiracemi svých mluvčích pokoušely toto 

postavení uzurpovat (Olender 1994, 16) . Adrian Schrickius označil hebrejštinu za prvotní 

jazyk (primogenia), zatímco Jáfetův jazyk (lingua Iaphetica) za předchůdce skythštiny, kelt-

štiny, teutonštiny, vlámštiny, dánštiny a dalších severských dialektů (Olender 1994, 16) . Al-

saský lékař Lorenz Fries napsal roku 1518, že němčina představuje „prvotní jazyk“ (ur-

sprünglich Sprach), zatímco francouzština vznikla ze směsi latiny, řečtiny, gótštiny 

a hunštiny (Budil 2002, 47) . Němčinu srovnával s hebrejštinou v pojednání Commentaria 

bibliorum (1553) Konrad Pelicanus (Bonfiglio 2010, 115) . Georg Stiernhielm (1598–1672) při-

soudil ve studiích Babel destructa, seu runa suethica (1669) a De linguarum origine praefatio 

(1671) úlohu řeči ráje „skythskému jazyku“, kterým údajně hovořili staří Švédové (Budil 2002, 

48) . Samuel Bochart byl přesvědčen, že hebrejština ovlivnila evropské jazyky prostřednic-

tvím foiničtiny a Louis Thomassin dokazoval ve spise Metoda křesťanského a užitečného stu-

dia a výuky gramatiky neboli jazyků ve vztahu k Písmu svatému jejich vztažením k hebrejštině 

(La Méthode d’étudier et d’enseigner chrestiennement et utilement la Grammaire, ou les 

Langues par rapport à l’Ecriture sainte en les réduisant toutes à l’Hebreu, 1690) příbuznost 

hebrejštiny a francouzštiny (Kidd 1999, 31; Olender 1994, 18) . Anders Kempe, švédský lékař 

a alchymista, uvedl v knize Jazyky ráje (Die Sprachen des Paradises, 1638), že v rajské zahra-

dě Bůh hovořil švédsky, Adam dánsky (což je kopie původní švédštiny) a had francouzsky 

(Bonfiglio 2010, 115) . Justus Georg Schottel v práci Teutsche Sprachkunst (1641) napsal, že 

během prvotního rozrůznění jazyků a lidstva překonal Aškenaz jakožto nejvyšší hlava rodi-

ny (Oberhausvater) Malou Asii a usadil se v Evropě . Byl předkem Germánů a přinesl s sebou 

z Babylónie starou kimbrijštinu neboli archaický germánský jazyk . Proto podle Schottela 

můžeme rozeznat v soudobých evropských jazycích a v místních názvech kořeny původního 

univerzálního germánského dialektu . Justus Georg Schottel vychvaloval němčinu jako je-

den z  jazyků, které se svou čistotou nejvíce blíží jazyku ráje (Budil 2002, 49–50) . Autorem 

spisu Frauenzimmer Gesprächsspiele (1641) obsahujícího barokní chválu kvalit německého 

jazyka byl Georg Philipp Harsdörffer (Bonfiglio 2010, 115) . Na Britských ostrovech byla spe-

kulacím o prvotním jazyce věnována relativně menší pozornost než na kontinentu; Thomas 

Fuller v Církevních dějinách Británie (1655) vyzvedl primordiální kvality „britského jazyka“, 

který údajně vyniká nad ostatní jazyky Evropy . Obdobným úvahám se věnovali Skot Thomas 

Urquhart Cromarty (1611–1660, Logopandecteision) a oxfordský učenec pocházející ze Skot-

ska George Dalgarno (1626–1687, Ars signorum) . Maurice Olender zdůraznil, že obhájce pr-

votního původu místních jazyků bychom v raném novověku nalezli prakticky v každém ev-

ropském regionu (1994, 13) . Giambattista Vico podrobil glottogenetické spekulace ostré 

kritice (Kidd 1999, 29) . Léon Poliakov označil výše uvedené úvahy za projevy pobláznění z ve-

likosti – folie de grandeur (Poliakov 1996) . Viz především Borst 1957–1963; Olender 1994; Eco 

1995 . O transformaci lingvistického diskurzu v rasový, viz především Budil 2002 .
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Politické události osmnáctého století se projevily ve sféře západní 
kolektivní imaginace, v níž se ve výraznější míře projevovaly vlivy romantis-
mu a  nordické renesance . Ke  střetu genealogických imaginací docházelo 
v prostoru mezi Severním, Baltským a Černým mořem již v předcházejících 
dvou stoletích . Někteří němečtí autoři zdůrazňovali, že rozsáhlé oblasti Pols-
ka a Uher byly dříve integrální součástí starověké Germánie, zatímco Poláci 
poukazovali na pokrevní pouto svého národa se Sarmaty .859 Koncem sedm-
náctého století hovořil Matthaeus Praetorius, historik vítězného polského 
krále Jana III . Sobieského, o  Polácích jako o  Góto-Sarmatech . V  době ni-
zozemské vzpoury proti španělským Habsburkům posloužili starověcí Bata-
vové, obývající území mezi Rýnem a Maasou a vedoucí souboj s Římem, jako 
heroický model vhodný k  následování a  imitaci . Hugo Grotius zdůraznil 
dlouhodobou kontinuitu mezi svobodnými batavskými a nizozemskými po-
litickými institucemi (Neville 2009, 229) . 

Johannes Goropius Becanus ve  studii Origines Antwerpianae 
z roku 1569 napsal, že kimbrijština (lingua cimbrica) pochází z dob před 
babylónským zmatením jazyků (confusio linguarum) a že brabantský dia-
lekt vlámštiny, kterým se hovoří v okolí Antverp, je příbuzný s jazykem ráje, 
jenž se pravděpodobně nacházel v  těchto místech . Becanovu hypotézu 
podpořil Abraham Mylius ve studii Belgický jazyk (Lingua Belgica, 1612)860 
a Adrian Schrickius,861 který napsal, že „teutonský jazyk“, jímž se mluvilo 
v Antverpách, se zrodil bezprostředně po prvotní hebrejštině . Roku 1586 
uvedl vlámský matematik Simon Stevin,862 že latina obsahuje z  „primor-
diální řeči“ 163 slov, řečtina 265 slov, ale „germánský jazyk“ 2170 slov (Bon-
figlio 2010, 115) . Tento mýtus měl dlouhý život: Ještě v  roce 1868 tvrdil 
Philippe du Bois de Ryckholt, že vlámština je jazykem, kterým se hovořilo 
v rajské domovině lidstva . 

859)  Například Maciej z  Miechowa, De Sarmatia Asiana et Europae (Krakov, 1517); Neville 

2009, 229 .

860)  Celým názvem Lingua Belgica, sive de lingue illius communitate tum cum plerisque aliis, 

tum praesertim cum Latina, Graeca, Persica . Abraham Mylius (1563–1637) odvozoval 

vlámštinu od Jáfetova syna Gomera a pokládal tento jazyk, údajně starší než řečtina a la-

tina, za předka germánských jazyků (Neville 2009, 230) .

861) Adversariorum Libri III, 1620 .

862)  Simon Stevin (1548/49–1620), pocházel z města Bruggy, v mládí cestoval po severní Evro-

pě a teprve v roce 1583 začal studovat na univerzitě v Leidenu . Působil jako vychovatel 

Mořice Nassavského . Významně přispěl k rozvoji geometrie a matematiky, přičemž důraz 

kladl na praktickou aplikaci . Stevin se zabýval rovněž muzikologií, uměním fortifikace 

a sestavil pozemní vozy poháněné větrem . Byl přesvědčen o tom, že novověká věda a tech-

nologie spočívá pouze v objevování starobylé moudrosti .
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Jak zdůraznil Thomas Paul Bonfiglio, národní jazyk byl v Nizozemí 
romanticky opěvován více než v jiných zemích (Bonfiglio 2010, 115) . Rudbek-
kova vize švédského království jako gótské Atlantidy se v důsledku mocenské-
ho úpadku švédského státu stala bizarní megalomanskou kuriozitou a ni-
zozemská obchodní hegemonie byla příliš pragmatická na to, aby vyústila 
do životaschopné etnicky či rasově motivované ideologie . Becanus a Rudbeck 
přišli brzy, intelektuálně a duchovně se příliš blížili středověku, než aby se 
stali skutečnými zakladateli rasového germanismu .

Philipp Clüver863 se výrazně zasloužil o rehabilitaci staré Germá-
nie v protestantském akademickém prostředí . Ve své první studii se věnoval 
germánským kmenům žijícím v římských dobách v dolním Porýní .864 Clüve-
rova nejproslulejší práce Tři knihy o starobylé Germánii (Germaniae antiquae 
libri tres) těžící z  Tacita a  dalších starověkých autorů vyšla v  roce 1616 .865 
Clüverův germanismus byl do značné míry projevem nizozemského patrio-
tismu v době války se Španělskem . Pravlast Gótů se podle jeho mínění nachá-
zela v okolí Gdaňska a Německo a Skandinávie tvořily z etnického hlediska 
jeden celek . Teprve císař Karel Veliký izoloval svým vpádem na sever Skandi-
návii, Nory, Švédy a Dány, od zbytku Evropy (Neville 2009, 230–231) . Philipp 
Clüver byl přesvědčen, že starobylými a původními obyvateli Evropy byli Kel-
tové a Sarmati, ze kterých se zrodily všechny evropské národy . Sarmaté byli 
předky slovanských populací, Poláků, Rusů, Čechů a dalších národů, jejichž 
povaha, zvyky, zákony a jazyky se výrazně liší od obyvatel staré Galie, Germá-
nie, Skandinávie, Británie a Španělska, kteří byli známi pod tradičním ná-
zvem Hyperborejci, Skythové a Keltové .866 Clüverovu vizi sdílela významná 
část evropských vzdělanců až do osmnáctého století (Kidd 1999, 191), kdy se 
Germáni emancipovali v etnické imaginaci Západu od Keltů, aby v následu-
jícím století splynuli s  Árijci, produktem odpoutané pseudonáboženské 

863)  Philipp Clüver (Philippus Cluverius, 1580–1622) se narodil v roce 1580 v Gdaňsku, kde 

Clüverův otec působil jako razič mincí; pobýval na dvoře polského krále Zikmunda III . 

Vasy; studoval právo na univerzitě v Leidenu; jeho učitelem byl Joseph Scaliger; Clüver 

cestoval po Evropě, pobýval v Uhrách, Čechách (kde přeložil do latiny obranu vězněného 

Popela z Lobkovic), Anglii, Skotsku a Francii . Věnoval se historii, geografii, kartografii, 

teologii a matematice . Jeho syn John Sigismund Cluverius žil v Londýně .

864)  Commentarius de tribus Rheni alveis, et ostiis; item. De Quinque populis quondam accolis; 

scilicet de Toxandris, Batavis, Caninefatibus, Frisiis, ac Marsacis (1611) .

865)  Philipp Clüver uveřejnil rovněž knihy o starověké Sicílii, Korsice a Sardinii (Sicilia Anti-

qua cum minoribus insulis ei adjacentibus item Sardinia et Corsica, 1619), o Itálii (Italia 

Antiqua, 1624) a o geografii (Introductio in universam geographiam, 1624–1629) .

866) Bishop Percy’s Preface in Mallet 1847, 2–3 . 
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představivosti orientální renesance . Tak vznikl ideologický základ rasového 
totalitarismu dvacátého století . 

Germanismus, produkt humanismu a  reformace,867 a  keltismus, 
zrozený mimo jiné v důsledku mocenského vzestupu Francie, se musel v ra-
ném novověku konfrontovat s fascinací jiným etnickým společenstvím, kte-
ré zaujímalo v  západní genealogické imaginaci privilegované postavení 
od čtvrtého století před Kristem až do konce osmnáctého století . Byli to Sky-
thové, barbarské nomádské populace kočující ve  starověku mezi Indií, 
Střední Asií a Evropou, jejichž domnělé či skutečné vlastnosti využívali pro 
své konstrukce „ušlechtilých divochů“ západní autoři od Homéra přes Hé-
rodota po Rousseaua (Johnson 1959, 251–252): 

Skythské pokolení velmi důmyslně vyřešilo nejdůležitější ze všech 
lidských záležitostí, které známe. Jiné věci u nich ovšem neobdivuji. 
Onu nejdůležitější věc si vymysleli tak, že jim nemůže uniknout 
žádný útočník, a pokud nechtějí být nalezeni, nemůže je ani dostih-
nout. Nemají ani měst, ani hradeb; vozí si své domovy s  sebou 
a  všichni jsou jízdními lukostřelci. Neživí se orbou, nýbrž chovem 
dobytka. Obydlí mají na vozech a není tedy divu, že je nemožné je 
přemoci a že je nemožné se k nim přiblížit (Hérodotos, 2003, 239–
240; IV, 46, přeložil Jaroslav Šonka) .868

Podle Hérodota byl svět rozdělen na čtyři díly, přičemž východ obývají Indové, 
jih Ethiopané, západ Keltové a sever Skythové . Řecký historik Eforos ocenil 
ve  čtvrtém století Skythy jako prosté, spravedlivé, štědré, skromné a  vysoce 
ctnostné pokolení . Dramatik Aischylos označil skythské nomády za spravedli-
vé, spořádané, pohostinné a  morálně nadřazené zámožným a  politicky 
pokročilým Řekům . Strabón napsal v obdobném duchu, že Skythové jsou nej-
přímějším národem, který je nejméně náchylný k  nepravostem, mnohem 
skromnější a nezávislejší než Řekové . Skythové, které obdivovali (na dálku) 
zejména představitelé stoicismu, zaujali své místo rovněž ve starozákonním 
pojetí dějin . Pompeius Trogus a Marcus Justinus uvedli, že v průběhu potopy 
světa se hornaté oblasti Skythie vynořily zpod ustupujících vod jako první; 
Skythy lze proto pokládat za  nejstarší národ na  zemi . Odlišný vztah měli 

867)  Martin Luther použil tradiční biblickou genealogii při zdůvodnění primogenitury ně-

meckého národa: Němci jsou potomky Aškenaze, který naučil Germány jejich jazyku: As-

sanas germanicam linguam docuit. Assanas est noster singularis heros (cit . Budil 2002, 

47) . Ve dvacátých a třicátých letech šestnáctého století prohlašoval Eberlin von Günzburg 

Germány za vzorný křesťanský lid svedený římskými kněžími (Budil 2002, 47) .

868) Hérodotovo líčení skythské civilizace, viz Hérodotos 2003, 227–265; IV, 1–140 .



637

ke Skythům autoři jako Josephus Flavius, Tertulián, Jeroným nebo Isidor ze 
Sevilly, kteří je spojovali s ničivými nájezdy na Blízký východ . Isidor ze Sevil-
ly, historik a arcibiskup, označil Skythy a Góty za potomky Magoga (Olender 
1994, 12) . Ztotožnění Skythů a Gótů, k němuž přispěli Prokopios, Jordanes, 
Cassiodorus a Beda Venerabilis, mělo značný dopad na formování západní ge-
nealogické imaginace . Od raného středověku byli Skythové postupně označo-
váni za předky Franků, Keltů, Maďarů, Bulharů, Švédů, Dánů a mnoha dal-
ších etnik . V době renesance jim náleželo obdobné postavení „zakladatelů“ 
západní civilizace jako Řekům a Římanům (Johnson 1959, 252–257) .

Historičtí Skythové pochopitelně nebyli mytologické nebo ima-
ginární bytosti, ale konkrétní etnikum indoevropského původu (náležející 
do satemové lingvistické skupiny obdobně jako slovanské nebo indoíránské po-
pulace), pravděpodobně první lidé efektivně jezdící obkročmo na koních a no-
sící kalhoty . Společně se Sarmaty migrovali do  severního Turkestánu a  okolí 
Kaspického moře a kolem roku 700 před Kristem ovládali území mezi střední 
Evropou na západě a Afghánistánem na východě . V Malé Asii se Skythové dosta-
li do kontaktu s Řeky . V průběhu prvního a druhého století před Kristem Sky-
thové splynuli se Sarmaty, ale antičtí autoři nadále označovali výslednou hy-
bridní kočovnou populaci jako Skythy nebo Géty (Johnson 1959, 250) .

Historik a diplomat Polydore Vergil sehrál klíčovou úlohu při formo-
vání novověkého anglického historického vědomí . Narodil se v  roce 1470 
ve městě Urbino ve střední Itálii . Jeho dědeček Antonio byl uznávaným lékařem 
a astrologem, který přednášel na univerzitě v Paříži . Polydore Vergil studoval 
v Padově a pravděpodobně i v Bologni; později působil ve službách papeže Alex-
andra VI . Borgii . V roce 1502 doprovázel kardinála Adriana Castellu (za jehož 
příbuzného byl občas označován) na Britské ostrovy jako výběrčí papežské daně . 
Pro italské renesanční vzdělance představovala Anglie barbarskou severskou 
zemi a Jindřich VII . si návštěvníky z civilizovanějšího Středomoří předcházel . 
Kolem roku 1505 pověřil anglický panovník Polydora Vergila sepsáním dějin 
Anglie – Anglica Historia; italský vzdělanec měl tedy podobný úkol jako Paolo 
Emili na francouzském královském dvoře . Vergilův pobyt na ostrově zkalil inci-
dent v  dubnu 1515, kdy byl zatčen a  vsazen do  Toweru . Důvodem mohla být 
snaha Thomase Wolseyho  – ctižádostivého a  vlivného duchovního a  politika, 
který očekával jmenování kardinálem – zabránit tomu, aby o něm Polydore Ver-
gil posílal do  Říma nepříznivé zprávy . Když se kardinál Thomas Wolsey stal 
24 .  prosince 1515 lordem kancléřem (kardinálem byl od  září), jedním z  jeho 
prvních činů bylo Vergilovo propuštění . Nástup Jindřicha VIII . na trůn výrazně 
oslabil postavení humanistických vzdělanců (Hay 1949, 132−142) . Wolsey zůstal 
prakticky všemocným až do roku 1529 . Polydore Vergil si díky své obezřetnosti 
(a zkušenostem) dokázal zachovat přízeň anglického dvora navzdory vnitropoli-
tickým otřesům souvisejícím s  královým rozvodem a  vznikem anglikánské 
církve . Na konci života se vrátil do rodného Urbina, kde zemřel v roce 1555 . 
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Podle Colina Kidda můžeme většinový proud v raně novověké zá-
padní historické jazykovědě před nástupem indoevropské školy označit 
za skythsko-keltské paradigma (1999, 31) .869 Německý filolog Johann Georg 
Wachter870 rozlišil tři základní etnické skupiny evropského obyvatelstva, jež 
se údajně vydělily ze starověkých Skythů: Severní Skythy, kteří si uchovali 
původní svéráz, západní Kelty a germánské Kelto-Skythy . Keltský jazyk cha-
rakterizoval jako poslední stádium jednotného germánského jazyka před jeho 
rozdělením na specifické dialekty (cit . Kidd 1999, 189) . Ke skythské hypotéze 
se přihlásil Georgius Hornius .871 Polydore Vergil byl přesvědčen, že Skythové 
byli předky jak germánských, tak keltských národů .872 Walter Raleigh ozna-
čil Skythy, Sarmaty a Kimerijce za představitele jediné rasy, která zalidnila 
většinu západního světa a nezanedbatelnou část Řecka a Asie (Johnson 1959, 
256) . Také Hugo Grotius v  pojednání Historia Gotthorum (1655) považoval 
Skythy za  přímé předky Germánů (Rubiés 1991, 31) . William Camden,873 
John Speed874 a Raphael Holinshed875 považovali obyvatele Britských ostrovů 

869)  William Camden uvedl ve spise Británie (Britain, 1610, 2 .66): V dávných dobách, jak nap-

sal Strabón, se všichni lidé na Západě nazývali Kelto-Skythové (cit . Shuger 1997, 499) .

870)  Johann Georg Wachter (1663–1757), autor etymologického slovníku německého jazyka 

Glossarium Germanicum, který významně ovlivnil vývoj jazykovědy v severských zemích .

871)  Georgius Hornius (1620–1670) uvedl v roce 1654 v úvodu k posmrtnému vydání Boxhor-

novy práce O původu Galů (Originum Gallicarum): Vidit (Boxhorn) innumera vocabula, 

Germanis, Latinis, Graecis et aliis per Europam nationibus, communia esse. Inde conjicie-

bat a communi fonte eam similitudinem profectam, id est eadem omnium illarum genti-

um origene … Quara alia via rem aggressus, communem quandam linguam, Guam 

scythicam vombat, matrem graecae, latinae, germanicae et persicae statuit, ex qua ilee 

velut dialecti, prosiciscantur (cit . Olender 1994, 21) . 

872)  Polydore Vergil napsal, že Piktové obývali Skythii, podobali se Gótům a byli bojovným 

plemenem (cit . Johnson 1959, 256) .

873)  William Camden (1551–1623), anglický historik a topograf; studoval na univerzitě v Ox-

fordu; autor nejstaršího topografického a historického přehledu všech součástí Brit-

ských ostrovů (Britannia) a dějin vlády královny Alžběty (Annales Rerum Gestarum 

Angliae et Hiberniae Regnate Elizabetha) . V roce 1622 se stal prvním profesorem histo-

rie v Oxfordu .

874)  John Speed (1542–1629), anglický historik a kartograf, autor Dějin Velké Británie (Historie 

of Great Britaine, 1611), proslulého atlasu The Theatre of the Empire of Great Britaine 

(1610/1611) a prvního anglického atlasu světa (A Prospect of the Most Famous Parts of the 

World, 1627) .

875)  Raphael Holinshed (1529–1580), anglický historik; autor Kroniky Anglie, Skotska a Irska 

(The Chronicles of England, Scotland, and Ireland, 1577, 1587), díla, z něhož čerpal napří-

klad William Shakespeare . 
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za potomky Skythů a příbuzné Keltů a Gótů (Johnson 1959, 256) . Justus Ge-
org Schottel876 začlenil všechny keltské a germánské dialekty do  jedné lin-
gvistické rodiny (Kidd 1999, 192) . 

Simon Pelloutier ve studii Dějiny Keltů, a to zejména Galů a Germánů 
(Histoire des Celtes, et particulièrement des Gaulois et des Germains, 1750) 
zdůraznil, že germánské jazyky představovaly pozůstatek starobylého jazyka 
Keltů (un reste de l’ancienne langue des Celtes) .877 Wilhelm Leibniz, který zpo-
chybnil primordiální status hebrejštiny, upozornil na  podobnost řečtiny 
a  latiny s germánskými a keltskými jazyky . Leibniz v roce 1697 napsal, že 
všechny evropské jazyky pocházejí z  jednoho nordického archaického dia-
lektu (lingua japhetica) .878 Leibniz, tento významný německý filosof a poly-
histor, nepochyboval o tom, že předky Evropanů byli Skythové migrující ze 
severního Černomoří . Úvahy o sounáležitosti keltských a severských jazyků 
na straně jedné a hebrejštiny na straně druhé byly rozšířeny i v osmnáctém 
století, například francouzský filolog Nicolas Beauzée879 v  hesle o  jazyce 
ve slavné Diderotově Encyklopedii v roce 1765 poznamenal, že moderní ev-
ropské jazyky se svojí stavbou více podobají primitivním dialektům než 
řečtina či latina; francouzština, španělština a angličtina jsou prostřednic-
tvím keltštiny historicky spojeny s hebrejštinou (Olender 1994, 18–19) . 

Rovněž významný francouzský ekonom, fyziokrat a státník Anne-
Robert-Jacques Turgot uvedl roku 1756 v  Encyklopedii, že mnozí badatelé 
v etymologii nevidí než starozákonní patriarchy, zatímco jiní se upnuli pou-
ze na švédské nebo keltské hrdiny (Kidd 1999, 14) . Turgot vystihl základní 
dilema, před nímž se v  dané době nacházela západní genealogická 
představivost: rozštěpení mezi loajalitou vůči hebrejské starozákonní tradici 
a romantickou touhou po germánské či keltské identitě .  

876)  Justus Georg Schottel (1612–1672), německý filolog, autor knihy Teutsche Sprachkunst 

(1641) .

877)  Simon Pelloutier (1694–1757), protestantský duchovní, poradce konsistoře a knihovník 

berlínské Akademie věd, který pocházel z hugenotské rodiny v Languedoku (Bishop Per-

cy’s Preface in Mallet 1847, 2; Kidd 1999, 193) .

878)  Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen 

Sprache (1698): Stecket also im Teutschen Alterthum und sonderlich in der Teutschen ural-

ten Sprache, so über das Alter aller Griechischen und Lateinischen Bücher hinauf steiget, 

der Ursprung der Europäischen Völker und Sprachen, auch zum Theil des uralten Gottes-

dienstes, der Sitten, Rechte des Adels (cit . Olender 1994, 20) .

879)  Nicolas Beauzée (1717–1789), profesor na École militaire a od roku 1772 člen Académie 

française, autor studie Uspořádaný výklad elementů nezbytných ke studiu všech jazyků 

(Exposition raisonnée des éléments nécessaires pour servir à l’étude de toutes les 

langues, 1767) .
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2.20. Nordická renesance

Mocenský vzestup Velké Británie vyzdvihl význam studia anglosaské minulosti 
a poskytl i důležitý impuls pro opětovný rozvoj germanismu, který byl načas za-
staven politickou marginalizací Německa, mocenským úpadkem Švédska a domi-
nancí skythsko-keltského paradigmatu . L . P . Curtis poukázal na skutečnost, že 
nadřazenost, kterou pociťovali ve druhé polovině devatenáctého století na Brit-
ských ostrovech „potomci Anglosasů“ vůči svým keltským bližním, se svojí pova-
hou odlišovala od povýšenosti jejich předchůdců v šestnáctém a sedmnáctém sto-
letí . Zatímco původně se archaické anglosaství vymezovalo vztahem ke svobodným 
institucím dávnověku, později souviselo s rasovou kvalitou daného společenství . 
Imaginární komunitu politické rovnosti nahradilo vyvolené souručenství krve . 
Zrod anglosaství jako kolektivní identity byl spjat s dramatickými událostmi sou-
visejícími s odlukou anglikánské církve od Říma . Tato revolta v sobě zahrnovala 
obdobně jako vystoupení Lutherovo patrný konzervativní a  nostalgický prvek, 
který jí pomáhal se legitimizovat údajným návratem k původním autentickým 
kořenům víry či společenského řádu . Vzpoura se oděla do hávu obrody původní 
svobody „zlatého věku“ . Bitvu u Hastingsu v roce 1066 vyložil ve svém díle arcibis-
kup Matthew Parker jako zásadní zlom v dějinách Anglie, kdy normanská okupa-
ce potlačila místní zákony, výsady a svobody . Proti „normanskému jhu“ vystoupil 
v roce 1558 londýnský biskup John Aylmer (Budil 2002, 33) . Anglosasové byli zto-
tožněni s Germány, jejichž význam v dějinách Západu vyzdvihli němečtí reformá-
toři . Podobně jako starověcí Germáni vyvrátili degenerovanou Říši římskou, obrá-
tili se nyní i  jejich potomci proti poslednímu shnilému výhonku římského 
impéria – katolické církvi (Horsman 1976, 387–389) .

Duch germanismu promluvil na Britských ostrovech ústy Thomase Co-
ryata (1577–1617) . Tento alžbětinský cestovatel a  dobrodruh, který údajně jako 
první Angličan vykonal kavalírskou cestu a  navštívil kromě evropských zemí 
Blízký východ, Persii a Indii, souhlasil po návratu z Německa s Athanasiem Kir-
cherem, že tato země je Královnou všech ostatních zemí, Orlem veškerých královst-
ví a Matkou všech národů (Budil 2002, 33) . O identifikaci Anglosasů s Germány se 
zasloužil Richard Verstegan (1548–1636), katolík, jemuž nebylo dovoleno kvůli 
vyznání dokončit studia v Oxfordu . Prožil většinu produktivního života v exilu 
v Antverpách, kde spolupracoval s jezuity a roku 1605 vydal hlavní dílo věnované 
starobylým anglosaským zvykům a mravům,880 které vyšlo do roku 1670 v pěti 
vydáních . Pod vlivem četby Tacitovy Germanie nabyl Verstegan přesvědčení, že 
jedinečnost Germánů spočívala v  jejich neporazitelnosti, v  „čistotě krve“ 
a ve skutečnosti, že byli vždy pány nad vlastní zemí (Budil 2002, 33) . Rovněž Wil-
liam Camden, který v obsáhlém díle Britannia podrobně popsal topografii a míst-

880)  A Restitution of Decayed Intelligence in Antiquities .
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ní dějiny prakticky každého anglického regionu, vyzdvihl fyzickou zdatnost 
a morální sílu starých Anglosasů . Camden uvedl tradiční genealogický výklad, 
podle něhož Sasové vzešli od  Saxona, syna Negnona a  bratra Vandala . Albert 
Krantz881 zdůraznil příbuzenství Sasů a germánských Chattů, zatímco Johannes 
Reuchlin882 hledal jejich kolébku mezi Frýgy . William Camden se přiklonil k tezi, 
že Sasové souviseli se Saky (Sacae), a pocházejí proto z asijské Skythie a Sarmatie, 
odkud přišli společně s Géty, Suevy a Dáky . Camden neopomněl připomenout po-
dobnost mezi germánskými dialekty a perštinou, zaznamenanou Josephem Sca-
ligerem, která by mohla svědčit o společném původu .883

881)  Albert Krantz (Crantzius, 1450–1517), německý právník, teolog, historik, diplomat a vlivný 

církevní činitel . Koncem života se postavil proti Lutherovi . Autor studií Vandalia, sive Histo-

ria de Vandalorum jerq origine, etc. (1518); Chronica regnorum aquilonarium Daniae, Sneciae, 

et Noruagiae (1546); Metropolis, sive Historia de ecclesiis sub Carolo Magno in Saxonia (1548) .

882)  Johannes Reuchlin (1455–1522), nazývaný též Capnio nebo Capnionis, považovaný za 

prvního německého humanistu .

883)  Saxonum et aliarum gentium, originem et etymon non solum monachi eruditae antiqui-

tatis ignari, verum etiam recentiores limatuli iudicii homines commentitiis fabellis invol-

verunt, alia a Saxone Negnonis filio et Vandali fratre, alii a saxea natura, alii a Macedoni-

ci exercitus reliquiis, alii a cultellis, unde rythmus est apud Englehusium:

Quippe brevis gladius apud illos saxa vocatur.

Unde sibi Saxo nomen traxisse putatur.

Crantzius autem a Cattis Germaniae, et eruditus ille Capio a Phrygibus deducit. Ex his quisque 

quod placeat sequatur. Huiusmodi enim opinionum commenta non ego convellam. Amplectenda 

tamen ut potior videatur illa Germanorum eruditissimorum qui Saxones a Sacis praestantissi-

mo Asia populo ortos, et sic dictos quasi Sacasones, i. e. Sacarum filii, et e Scythia sive Armatia 

Asiatica cum Getis, Suevis, Dacis, et aliis paulatim se in Europam effudisse opinantur. Nec ratio-

ne caret haec eorum opinio quae Saxones ex Asia deducit, in qua ortum et multiplicatum genus 

humanum. Nam praeterquam quod Strabo scripsit Sacas illos, ut antea Cimerii, longinquas in-

vasiones fecisse et Armeniae partem de suo nomine Sacacenam dixisse, etiam Sassones, Suevos, 

Massagetas, Dahos in illa Scythiae parte collocat Ptolomaeus et observat Cisnerus, has gentes 

eandem prope in Europa conservasse vicinitatem, quia ipsis olim inter se in Asia fuerat.

Nec minus probabile est Saxones ab his vel Sacis vel Sassonibus Asiae venisse, quam Ger-

manos e Germanis Persiae, quorum meminit Herodotus quod ipsi tamen ex linguae affini-

tate quodammodo asseverant. Nam Fader, Muder, Brader Tucher, Band& similia in Persi-

ca lingua hodie reperiri pro patre, matre, fratre, filia, vinculo docet singulari eruditione 

Iosephus Scaliger. caeterum cum Saxones primum orbi innotuerunt, in Cimbrica Cherso-

neso, quae nunc Denmarke, agitarunt, ubi Ptolomaeus illos statuit, qui primus eorum 

mentionem fecit. Nec Saxones, ut habent nonnulli libri, sed Axones apud Lucananum veri-

us legitur in illo versu, Longisque leves Axones in armis (Britannia, Anglo-Saxones, 3, 4; 

http://www .philological .bham .ac .uk/cambrit/contents .html, 11 . 11 . 2011) .
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Na  přelomu sedmnáctého a  osmnáctého století se diskurs 
zdůrazňující politické svobody Anglosasů – údajně vzkvétající před nor-
manským vpádem – stal součástí rodícího se whigovského pojetí dějin 
předpokládající kontinuální a „historicky zákonitý“ rozvoj institucí, jež 
zaštiťovaly a postupně rozšiřovaly sféru lidské svobody .884 K průkopníkům 
této vize, která se stala jakousi sekularizovanou imitací biblických dějin 
„vyvoleného národa“, náleželi počátkem osmdesátých let sedmnáctého 
století například William Petyt nebo Edward Cooke .885 Po Slavné revolu-
ci, která zdánlivě potvrdila oprávněnost whigovského světonázoru, 
zdůraznil James Tyrell svodomyslnost starých Sasů, kteří před nor-
manským záborem zasedali ve sněmu, jenž volil krále a bděl nad právem 
a spravedlností v zemi .886 „Zviditelnění“ poddanského lidu v literatuře 
a politice patnáctého a šestnáctého století vyzdvihlo saský živel, který se 
radikalizoval v průběhu Anglické revoluce . John Hare v pamfletu Duch 
svatého Eduarda neboli Anti-normanismus (St. Edward’s Ghost or Anti-
Normanism) z roku 1647 vyzýval k vyhnání potomků Normanů, to zna-
mená aristokratů, ze země . Podobný etnicky zabarvený revoluční dis-
kurz zazněl v roce 1789 ve Francii ve vztahu k „francké šlechtě“ . Jména 
uvedená na manifestech hnutí levellerů a diggerů, jejichž program byl 
výrazem nostalgické touhy po  návratu ke  zlatému věku anglosaství, 
prozrazují saský původ, obdobně jako jména představitelů „lidu“ v Shake-
spearových hrách (Budil 2002, 33) .

Léon Poliakov uvedl, že jestliže Francouzská revoluce zrodila 
galský mýtus, slavná revoluce z roku 1688 přesvědčila Angličany o jejich 
germánském původu . Zejména představitelé whigů dávali anglické svo-
body do  přímé souvislosti s  germánským či gótským dědictvím (Budil 
2002, 33–34) . V  závěru sedmnáctého století dovršili formování raného 
pojetí whigovského výkladu dějin Laurence Echard, John Oldmixon 
a  William Temple . Temple v  Úvodu do  dějin Anglie (Introduction to the 

884)  Kritický přístup vůči whigovskému pojetí dějin viz především Herbert Butterfield, Whi-

govský výklad dějin (The Whig Interpretation of History, 1931) .

885)  Autor pojednání Argumenty proti Normanům neboli argument dokazující na základě 

starých vyprávění a záznamů, že Vilém, vévoda normanský, nedobyl svým mečem Anglii 

(Argumentum anti-normanicum, or, an argument proving, from ancient histories and re-

cords, that William, duke of Normandy, made no absolute conquest of England by the 

sword, 1682) .

886)  Politická knihovna (Bibliotheca politica, 1692); Krátké zkoumání staré anglické ústavy 

a vlády (A Brief enquiry into the ancienit constitution and government of England, 1695); 

Obecné církevní a občanské dějiny Anglie (The general history of England, as well ecclesia-

stical as civil, 1696) . 
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History of England) z roku 1695 vyzdvihl kontinuitu saských politických 
a  ideových principů, jež v  průběhu staletí vtiskly anglické společnosti 
specifický ráz . Spisovatel Jonathan Swift napsal roku 1719, že velká 
shromáždění byla svolána ... poprvé od dob saských vládců, kteří je jako 
první zavedli na ostrov, stejně jako do ostatních částí Evropy (Budil 2002, 
34) . Naproti tomu konzervativní stoupenec Stuartovců a  předák toryů 
Henry Saint John Bolingbroke (1678–1751) hledal původ britských svo-
bod v předřímských dobách: 

Cítím utajenou pýchu, když pomyslím, že jsem se narodil jako Brit 
a že Římané, oni vládci světa, udrželi svoji svobodu pouze jen o tro-
chu více než sedm století, zatímco Británie, která byla svobodným 
národem již před 1700 lety, je takovou i v této hodině.887

Nepřehlédnutelnou úlohu sehrál Paul Rapin de Thoyras (1661–1725), fran-
couzský hugenot, právník a historik, který po odvolání Ediktu nantského 
v roce 1685 vstoupil do nizozemské armády . O tři roky později přišel spo-
lečně s Vilémem Oranžským do Anglie; účastnil se porážky irských katolí-
ků v bitvě u Boyne a obléhání Limericku . Když se nabažil svých dobro-
družství, dal roku 1693 přednost klidnějšímu životu vychovatele syna 
vévody z Portlandu, s nímž cestoval po Nizozemí, Německu a Itálii . Paul 
Rapin de Thoyras se v roce 1707 usadil v německém Weselu, kde během 
příštích čtrnácti let sepsal osmisvazkové dílo Dějiny Anglie (L’Histoire 
d’Angleterre), které Voltaire označil za nejlepší až dosud vydaný přehled 
anglických dějin . Paul Rapin de Thoyras jako whig nepochyboval o zásad-
ní úloze, kterou v anglických dějinách sehrála saská láska ke svobodě, zá-
roveň ale podtrhl sepětí Sasů s jejich původní domovinou v severním Ně-
mecku . Tento geografický odkaz bezpochyby potěšil příslušníky 
hannoverské dynastie, která po  smrti Viléma Oranžského nastoupila 
na anglický trůn . Vliv dnes téměř zapomenutého Paula Rapina de Thoyras 
byl ve své době značný (Barzun 1932, 151) . K propagaci „saských hodnot“ 
přispěla v  osmidílném přehledu Dějiny Anglie od  nástupu Jakuba I. 
na trůn po povznesení domu hannoverského (History of England from the 
Accession of James I to the Elevation on the House of Hanover, 1763–1783) 
Catherine Macaulayová, která neskrývala sympatie k  republikánskému 
zřízení a Francouzské revoluci a společně s Mary Wollstonecraftovou pro-

887)  V  protikladu k  Bolingbrokovi zdůraznil David Hume, ideolog konzervativních toryů, 

v Dějinách Anglie „tacitovskou“ svobodomyslnost Anglosasů, která kontrastovala s pod-

dajností místních Keltů (Budil 2002, 34) .
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slula jako bojovnice za ženská práva .888 Rovněž mnozí protagonisté ame-
rického boje za nezávislost, například Thomas Jefferson nebo Thomas Pa-
ine, se hlásili k odkazu „saských ctností“, v čemž je inspirovala i  četba 
Montesquieuova díla (Horsman 1976, 389–390) .

Kdy začali být Frankové či Sasové chápáni jako rasa? Bylo třeba, 
aby se zrodila intelektuální atmosféra, v níž debatu o institucionálním životě 
starodávných „barbarů“, která vyvrcholila Montesquieuovým dílem, zastíni-
la fascinace pokrevními rasovými kvalitami domnělých předků evropských 
národů . Je nicméně příznačné, že žádná z  knih představitelů rasového 
myšlení, které dominovalo západní civilizaci více než jedno století, 
nepřekonala významem a  hloubkou práce O  duchu zákonů nebo Základy 
nové vědy o společné přirozenosti národů . Gobineau nebyl ani Montesquieu 
ani Vico . K tomu, že politický konflikt saských a normanských institucí se 
ve stále výraznější míře chápal jako projev rasového antagonismu, výrazně 
přispěli sugestivní a populární romány romantických spisovatelů typu Wal-
tera Scotta (2003, 8–10):

Jedna z  příčin, která velkou měrou přispěla k  utužení tyranie 
šlechty a k násobení útrap nižších tříd obyvatelstva, tkvěla v dobytí 
Anglie vévodou Vilémem Normanským. Čtvero pokolení nestačilo 
sloučit vzájemně nepřátelskou krev Normanů a Anglosasů, anebo 
společnou řečí a společnými zájmy spojit dvě nepřátelské národní 
větve, z  nichž jedna ještě stále pociťovala povznesenost vítěze 
a druhá úpěla pod následky porážky. Když byla vybojována bitva 
u Hastingsu, přešla moc úplně do rukou normanské šlechty, a jak 
dokládají naše dějiny, nehospodařilo se s  touto mocí nikterak 
šetrně. Celé pokolení saských knížat a  pánů bylo vyhubeno nebo 
připraveno o své dědictví – takřka bez výjimky; nezbylo ani mnoho 
těch, kdo vlastnili půdu v zemi svých otců, třeba jen jako držitelé 
druhého či ještě nižšího řádu. Královská politika se snažila všemi 
prostředky, ať zákonnými či nezákonnými, zeslabit tu skupinu oby-
vatelstva, o níž se po právu soudilo, že v sobě živí nejhlubší odpor 
k  přemožitelům. Všichni panovníci normanského rodu prokázali, 
že naprosto otevřeně straní poddaným normanským; výsady hon-
ební a mnohé jiné, stejně neznámé mírnému a svobodnějšímu du-
chu saského zřízení, byly vynuceny na úkor přemoženého lidu, jako 
by ještě měly přitížit už tak dost těžkým okovům feudální nesvobody, 
jimiž byl spoután. U dvora a na hradech velkých pánů, kde se jevila 
snaha ještě předstihnout okázalost a nádheru dvora královského, 

888)  Viz například Dopisy o výchově (Letters on education, 1790) .
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mluvilo se jen normanskou frančtinou, stejně jako na soudech při 
přelíčení i vynášení rozsudků. Krátce řečeno, frančtina byla jazy-
kem cti, rytířství, ba i  spravedlnosti, kdežto mnohem výraznější 
a  mužnější anglosaština byla ponechána lidu venkovskému 
a služebnému, který jiného jazyka neznal. Nicméně však z nutnosti 
styku mezi panskými vlastníky půdy a utlačenými lidskými bytost-
mi, které půdu obdělávaly, se poznenáhla vytvářela řeč složená 
částečně z  frančtiny, částečně z  anglosaštiny, aby se obě strany 
mohly dorozumět; z této nutnosti pak postupně vznikla stavba naší 
dnešní angličtiny, v níž se tak šťastně smísil jazyk vítězů s jazykem 
přemožených, a která byla od té doby tak bohatě rozvinuta přínosem 
z klasických jazyků a z jazyků jižní Evropy. … Žádné velké dějinné 
události, jako třeba válka nebo vzpoura, nesvědčí sice o tom, že by 
ještě po  skončení vlády Viléma Druhého Anglosasové existovali 
jako samostatný kmen, trval však znatelný rozpor mezi potomky 
vítězných Normanů a přemožených Sasů – živily ho značné národní 
rozdílnosti mezi nimi a jejich podmaniteli, a také vzpomínky na to, 
čím bývali a co se z nich stalo. 

Walter Scott ovšem zdůraznil smír, jehož bylo dosaženo vzájemným míšením 
Normanů a Sasů, například sňatkem rytíře Wilfreda z Ivanhoe a Cedrikovy 
schovanky v závěru románu Ivanhoe (2003, 567): 

Vedle družiny domácích lidí zúčastnilo se svatby normanské panst-
vo vysokých rodů spolu se Sasy, a  doprovázelo ji všeobecné veselí 
a jásot nižších vrstev obyvatelstva; tím se z tohoto sňatku stala jako-
by zástava příštího míru a dobré shody mezi oběma národy, které se 
pak časem tak promísily, že jejich rozdílnost úplně vymizela. Cedrik 
se ještě dožil tohoto šťastného spojení. Jak se totiž oba národy mísily 
ve společném soužití a uzavíraly vzájemné sňatky, odkládali Norma-
né svou hrdou povýšenost a  Sasové zase zjemňovali svůj mrav 
a vymaňovali se ze sedlácké drsnosti. Ale teprve za vlády Edvarda III. 
se u dvora v Londýně mluvilo novou smíšenou řečí, které se nyní říká 
angličtina, a  teprve tehdy úplně vymizelo nepřátelské rozlišování 
mezi normanským a saským.

V hodnocení Sasů se na přelomu osmnáctého a devatenáctého století setkává-
me (vyhraněněji než u Franků) s dualismem mezi partikularismem odkazu-
jícím k  hérojskému dávnověku germánsko-skandinávského společenství 
a univerzalismem dokládajícím prostřednictvím filologických spekulací je-
jich sounáležitost s hypotetickou árijskou či indoevropskou rodinou (Hors-
man 1976, 390) . Základním stavebním kamenem nastupující rasové ideolo-
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gie byla teze o  kolébce západních národů ve  Střední Asii nebo Indii889 
a o revitalizační úloze severských barbarů .890

Jedním z  průkopníků nordické renesance předznamenávající 
zrod árijské ideologie byl Paul-Henri Mallet (1730–1807), švýcarský učenec, 
který ve dvaadvaceti letech přesídlil z rodné Ženevy do Dánska, kde působil 
v Královské učené společnosti v Kodani .891 Přijal místo vychovatele korun-
ního prince (budoucího panovníka Kristiána VII .) a král Fridrich V . jej pověřil 
sepsáním dějin Dánska .892 Výsledkem bylo dvousvazkové přelomové dílo 
Úvod do dějin Dánska neboli pojednání o náboženství mravů, zákonů a obyčejů 
starých Dánů (L’Introduction à l’histoire du Dannemarc où l’on traite de la 
religion des moeurs, des lois, et des usages des anciens Danois) a  Památky 
keltské mytologie a poezie, především starých Skandinávců (Monuments de la 

889)  When we strive to pierce the mysterious gloom that shrouds an infant world, it is the hea-

ven-aspiring peaks of Central Asia that we first discern, illuminated by those primeval 

myths, which like the dazzling coruscations of a polar winter, play fantastically amidst the 

night of ages, ere history’s dawn has yet streaked time’s hoary horizon with its earliest ray. 

And when at length the opening morn dispels these visionary splendours, we behold the 

luxuriant plains of the Ganges already occupied by an intelligent people, with its sages and 

philosophers attempting, by rendering matter the shadowy phenomenal of mind, to ideali-

ze the metempsychosis of nature into an eternal self-emanating and self-absorbing unity. It 

is to these Hindoo sages that we are indebted for most of the philosophical and theological 

ideas that we still strive to weave into a system that shall finally explain what we ought, ere 

this, to be aware will, for beings endowed with our limited faculties, for ever remain inex-

plicable. It would, in fact, be easy to show were it not foreign to our purpose how the meta-

physical speculations of these sages, after being recast in a classic mould by Plato, were 

engrafted by the first fathers of the Church on the primitive doctrines of the Christianity, 

through which they still exercise a powerful influence over the most civilized nations of the 

globe. Proceeding westward, we find, as the morn of time expands into day, the Iranic race, 

founding one of the mightiest monarchies the world ever witnessed, and in conformity with 

the precepts of Zoroaster’s dualistic monotheism (Blackwell in Mallet 1847, 42–43) .

890)  Nastal čas, kdy v důsledku neodvratitelných zákonů přírody římská svoboda degenerova-

la do imperiálního despotismu. Lidstvo stagnovalo v letargické dřímotě a svět uvadal. Ale 

tehdy vyšly z germánských lesů drsné kmeny teutonské rasy a po dlouhém údobí utrpení 

a masakrů obrodily romanizované národy Evropy a předaly jim společně s germánskou 

krví ducha osobní nezávislosti, který se zdá být specifickým rysem teutonského plemene 

(Blackwell in Mallet 1847, 44) .

891)  Jako první přetlumočil do francouzštiny (údajně nepříliš zdařile) Eddu . 

892)  Skandinávskými „starožitostmi“ se dříve zabýval například Petreius, dánský autor šest-

náctého století, nebo Claus Christoffersen Lyschander (1558–1624), kronikář krále Kristiá-

na IV ., jehož přehled dějin Dánska Paul-Henri Mallet kritizoval po faktografické stránce .
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mythologie et de la poesie des Celtes, et particulièrement des anciens Scandi-
naves) z  let 1755 až 1756 . Malletovy studie představovaly v  jistém smyslu 
přechodný článek mezi genealogickými spekulacemi raného novověku a ro-
dícími se moderními etnologickými a orientalistickými vědami . Mallet, od-
volávající se na  autoritu Philippa Clüvera a  Simona Pelloutiera, soudil, že 
nejstarší obyvatelé Evropy náleželi ke  dvěma odlišným rasám, Keltům 
a Sarmatům, přičemž většina evropských národů je keltského původu (Mal-
let 1847, 2) . Sarmati byli údajně předky Slovanů, Poláků, Rusů a Čechů, kteří 
sdílejí podobné zvyky, mravy, zákony a jazyky . Z keltské rasy vzešli obyvatelé 
Galie, Germánie, Skandinávie, Británie a Španělska a rovněž starověké náro-
dy Skythů a Hyperborejců (Mallet 1847, 2) . Paul-Henri Mallet řešil otázku, 
zda Kimbrové a  Teutoni, kteří na  sklonku druhého století před Kristem 
ohrozili Řím, byli skutečně germánského původu, nebo zda šlo o Finy a La-
ponce, kteří byli ze Skandinávie vytlačeni Skythy migrujícími z Černomoří, 
jak se domnívali Wilhelm Leibniz a Hugo Grotius (Mallet 1847, 68–70) .

Mallet byl skeptický vůči tradičním euhemeristickým výkladům 
(inspirovaným Snorrim Sturlusonem), podle nichž vůdčí postavy severského 
božského panteonu byli historičtí hrdinové, kteří přivedli svůj lid z Východu 
(Mallet 1847, 83) . Ódin byl často pokládán za historickou osobnost, jejíž zakla-
datelské aktivity vyplývaly z  událostí antického světa . Snorri Sturluson 
označil Ódina za  výjimečného jedince a  velkého reformátora v  oblasti zá-
konodárství, mravů a náboženství Severu . Když byl pontský král Mithridatés, 
neúnavný nepřítel Římanů, zatlačen Pompeiovými legiemi do  lesů Skythie 
k řece Thanais, hodlal zde nejen nalézt útočiště, ale také získat nové spojence . 
Ani ti ale nevydrželi tlak Římanů . Ódin se stal jedním z  Mithridatových 
stoupenců; jeho původní jméno bylo Sigge, syn Fridulpha . Jak jeho vliv 
vzrůstal, převzal jméno nejvyššího germánského boha . Historický Ódin stál 
v čele Ásů, jejichž říše s hlavním městem Asgardem se rozkládala mezi Černým 
a Kaspickým mořem, to znamená v místech, kde se později nacházelo těžiště 
Chazarské říše a Zlaté hordy . Později odvedl Ódin svůj lid přes severní Německo 
do Skandinávie, kde založil město Odensee (Mallet 1847, 79–80) . 

Saxo Grammaticus, žijící v  polovině dvanáctého století za  vlády 
dánských panovníků Valdemara I . a Knuta, byl proboštem katedrály v Ros-
kilde, tehdejším hlavním městě království . Absalon, arcibiskup v Lundu, jej 
pověřil sepsáním dějin Dánska . Současníkem Saxona byl jistý Sweno, který 
dostal od Absalona stejné zadání . Sweno se klonil k tzv . islandské hypotéze . 
Dánskou monarchii podle jeho názoru založil Ódinův syn Skiold, který přišel 
ze západu (Mallet 1847, 73) . Zásadnímu přehodnocení podrobil starou se-
verskou literaturu Thermodius Torfaeus, který představoval pro Malleta jed-
nu z nejrespektovanějších autorit . Torfaeus se narodil v sedmnáctém století 
a zemřel na počátku osmnáctého století . Studoval v Kodani, žil v Norsku, kde 
také uveřejnil pojednání o dánských panovnících . Torfaeus soudil, že prv-
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ním dánským králem byl Ódinův syn Skjöld, jehož vláda začala krátce před 
Kristovým narozením (Mallet 1847, 75) . Paul-Henri pochyboval, že by Horsa 
a Henglist, stojící v čele Sasů, kteří v pátém století dobyli Anglii, byli skutečně 
Ódinovými potomky (Mallet 1847, 80) .

Již v úvodních slovech své knihy Mallet vyzvedl historickou úlohu 
severských národů, které změnily tvář Evropy a stály u zrodu velkých revo-
lucí .893 Kimbrové, jež porazil Gaius Marius, Anglové, kteří dobyli Britské 
ostrovy, nebo proslulí Langobardi nebo Gótové, nebyli – jak Mallet zdůraznil – 
celé „národy“, ale pouze výbojné skupiny mladých ctižádostivých mužů (Mal-
let 1758, 38) . Paul-Henri Mallet, který nerozlišoval mezi Germány a Kelty,894 
pokládal severský polyteismus, jehož původ hledal na Východě, v mnohém 
ohledu za nadřazený řeckému . Severské náboženství se vyznačovalo výrazně 
militaristickým duchem, který dodával nordické společnosti, v níž se každý 
utkával s každým, hobbesovský ráz .895 Pohanská severská religiozita upadala 
a  ztrácela henoteistický charakter; víra v  původního Stvořitele se roz- 
mělňovala ve  prospěch pokleslých lokálních kultů . Paul-Henri Mallet 
mimoděk předznamenal teorii pramonoteismu Andrewa Langa a Wilhelma 
Schmidta . Švýcarský učenec započal své vyprávění o dějinách Dánska v roce 
60 před Kristem, kdy se jeden z Ódinových synů, kteří si mezi sebe rozdělili 
obrovské území, jež na Severu dobyl jejich otec, stal prvním dánským králem . 
Mallet pochopitelně vítal příchod evangelia do  země, které se završilo 
po smrti posledního pohanského krále Suenona v roce 1015 . Na druhé straně 
úporný vzdor, s nímž Sasové čelili za Karla Velikého expanzi křesťanství, pro 
něho představoval doklad jejich statečnosti a  svobodomyslnosti,896 v  čemž 
přitakal Tacitovi a Montesquieuovi . 

893)  Všechny národy Severu se mohou dovolávat stejné slávy, pokud slovo sláva se hodí k ob-

dobným výpravám: Tous les Peuples du Nord peuvent revendiquer la même gloire, si le 

mot gloire est fait pour de pareilles expéditions, Mallet 1758, 2) . 

894)  Paul-Henri Mallet navázal na tradici, kterou zastupoval Philipp Clüver, Johanes Georgi-

us Keysler (Vybrané starožitnosti severské a keltské; Antiquitates Selectae Septentrionales 

et Celtae, 1720) a Simon Pelloutier . 

895)  Toto keltské náboženství, které bylo v různých ohledech nadřazeno řeckému polyteismu, 

zachovalo vedle množství omylů pozůstatky starobylé moudrosti Orientu, v němž se zrodi-

lo. … Zdá se, že jeho cílem bylo vyzbrojit občana proti občanovi a postavit společnost proti 

společnosti. Z  pomsty učinilo posvátnou povinnost. Válečnické ctnosti dominovaly 

a ve společnosti převažovali vojáci. Ve valné části Evropy probíhala válka všech proti všem 

a řemesla a mírové ctnosti byly opovrhovány (Mallet 1758, 38) .

896)  Lidé tak udatní a žárliví na svoji svobodu: Des hommes si braves & si jaloux de leur liberté 

(Mallet 1758, 39) .



649

Mallet, který odmítl nabídku místa vychovatele ruského careviče, 
přednášel od  roku 1760 historii na  Ženevské univerzitě, navštívil Anglii 
a  stal se evropsky proslulým vzdělancem . Jeho vize severských barbarů, 
jejichž fyzická udatnost, láska ke  svobodě, neohroženost, fyzická udatnost 
a síla poetického génia, představovala pro zrod západní civilizace minimálně 
stejný přínos jako dědictví antiky, oslovovala raně romantickou sensitivitu . 
Působilo to jako ospravedlnění reformace – odmítnutí středomořské verze 
křesťanství se nyní opíralo o etnickou svébytnost Severu, reprezentujícího 
plnohodnotnou alternativní civilizaci, dočasně spoutanou klasickou tradicí, 
která se ale nyní hlásila o svá práva . 

Šedesátá léta osmnáctého století představovala skutečný průlom 
v rehabilitaci Severu . V roce 1765 vydal Thomas Percy (1729–1811), další 
výrazný protagonista nordické renesance, Pozůstatky starobylé anglické 
poezie (Reliques of Ancient English Poetry), další klíčové dílo nordické re-
nesance . Percy je sestavil podle rukopisu (zvaného Percyho folio), který 
nalezl v domě svého přítele Humphreye Pitta v Shifnallu v Shropshiru 
(Northumberland) . Obsahoval sto devadesát devět sonetů, balad a  lido-
vých písní sepsaných v sedmnáctém století, ale svým původem sahajících 
v některých případech až do století dvanáctého (Percy 1910, 2) . Percyho 
dílo ovlivnilo básníky typu Samuela Taylora, Thomase Coleridge a Willia-
ma Wordswortha . V roce 1782 četl Reliques poprvé mladý Walter Scott, 
které zveřejnil některé z balad ve vlastní sbírce ze skotského pomezí (The 
Minstrelsy of the Scottish Border, 1802–1803) .897 Thomas Percy vystudoval 
St . John’s College v Oxfordu, poté působil jako kaplan vévody z Northum-
berlandu a panovníka, děkan v Carlisle a životní dráhu zakončil jako bis-
kup v Dromore .

Thomas Percy v roce 1770 přeložil do angličtiny druhý svazek Mal-
letova díla pod názvem Severské starožitnosti (Northern Antiquities) . Na roz-
díl od Malleta odlišil Germány od Keltů, a stal se v jistém smyslu otcem mo-
derního germanismu, který osvobodil od  hegemonie skythsko-keltského 
paradigmatu (Horsman 1976, 391) .898 Paul-Henri Malet se podle jeho mínění 

897)  Walter Scott uvedl: Poprvé, když jsem byl schopen ušetřit několik šilinků, jsem si koupil 

kopii těchto skvostných svazků. Nemyslím, že jsem někdy četl nějakou knihu alespoň z po-

loviny tak často a s takovým nadšením (Percy 1910, vii) .

898)  Je zřejmé, že řečtí a římští autoři, kteří disponovali nejlepšími informacemi, jednoznačně 

a zřetelně stanovili, že Germáni a Galové představovali odlišné národy, s rozdílným 

původem, zvyky, zákony, náboženstvím a jazykem (Bishop’s Percy’s Preface in Mallet 1847, 

7) . Nikdo již nebude zpochybňovat, že keltské a teutonské jazyky tvoří dvě různé lingvi-

stické rodiny (Blackwell in Mallet 1847, 23) . 
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ve ztotožňování Keltů a Germánů mýlil .899 Percyho lingvistické vývody poz-
ději potvrdili příslušníci Raskovy, Schlegelovy, Grimmovy, Klaprothovy 
a Boppovy generace (Blackwell in Mallet 1847, 24) . Rasmus Rask, dánský za-
kladatel moderní historické jazykovědy, v úvodu k přehledu gramatiky is-
landštiny z roku 1811 ocenil Percyho předmluvu k Malletovu spisu jako pře-
lomovou práci .900 Na  druhé straně když George Hickes,901 Edward Lye902 
a někteří další raně novověcí angličtí jazykovědci identifikovali gótštinu jako 
dialekt příbuzný s anglosaštinou, vysloužili si v Raskovově přehledu anglo-
saské gramatiky z roku 1830 ostrou kritiku .903

Thomas Percy zdůraznil, že autoři jako Philippe Clüver nebo Si-
mon Pelloutier, kteří kladli Kelty a Germány do  jedné etnické skupiny, se 

899)  Paul-Henri Mallet sdílel mínění, které bylo zdrojem velkého omylu a  zmatení řady 

vzdělaných autorů zabývajících se starými dějinami Evropy a jež předpokládalo, že staří 

Galové a Germáni, Britové a Sasové byli původně jedním a totožným lidem. Šlo o záměnu 

starožitností gótských a  keltských národů. Tento mylný názor přejal pravděpodobně 

jako první Cluverius a později si jej neopatrně osvojil Keysler a Pelloutier, který se jej 

pokusil s  velkým důmyslem a  obratností doložit. Stručně řečeno, málokdo bylo tolik 

vědomostí a inteligence tak zvráceně a mylně vyplýtváno na prokázání tak nepodložené 

hypotézy. Tato chyba může být v předložené studii napravena (Bishop Percy’s Preface in 

Mallet 1847, 2) .

900)  Po vynikající Předmluvě, kterou napsal biskup Percy k Malletovým Severským 

starožitnostem, nemohou již být jazyky teutonské a keltské zaměňovány nebo shrnovány 

pod vágní pojem skythský a sarmatský (I . A . Blackwell’s Remark on Bishop Percy’s Preface 

in Mallet, Paul-Henri, 1847, 22) .

901)  Thesaurus (1705) .

902)  Dictionarium Saxonico et Gothico-Latinum (1772) .

903)  Rask si uvědomoval, že zmínění autoři mohli být zmýleni indoevropským původem 

obou jazykových skupin: Keltské a teutonské jazyky jsou vzdáleně příbuzné a společně 

s  pěti jinými lingvistickými rodinami vzešly ze společného zdroje (Blackwell in Mallet 

1847, 23–24) .
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opírali o etymologické argumenty a dobová tvrzení antických pramenů .904 
Připustil, že germánské a keltské jazyky obsahují řadu shodných či nápadně 
podobných výrazů; tuto skutečnost lze vysvětlit vzájemnými kontakty, které 
dosvědčil například Gaius Iulius Caesar: 

A bývaly dříve doby, kdy Galové předčili Germány statečností, sami 
je napadali válkou a pro přelidnění i nedostatek orné půdy posílali 
za  Rýn osadníky (Caesar 1972, 188). … Většinou jsou Belgové ger-
mánského původu, už za dávných časů přešli Rýn a usadili se tam 
pro úrodnost půdy. Gally, obývající ty kraje, vyhnali a jsou jediní, 
kdy za  časů otců našich zabránili Teutonům a  Cimbrům vstoupit 
do svého území, kdežto celá ostatní Gallie byla jimi zle zřízena (Cae-
sar 1972, 74).

Řečtí a  římští spisovatelé měli neblahý zvyk označovat všechny obyvatele 
Germánie, Galie, Británie a Skandinávie, ať již šlo o Kelty, Skythy nebo Hy-
perborejce, jako „barbary“ . Jejich zvídavost motivovaly spíše bezpečnostní 
zájmy než etnologické bádání . Percy se domníval, že asijští Sakové a Massage-
tové, o kterých se zmiňovaly starověké zdroje, byli předkové Sasů a Gótů, kte-
ří odešli do severní Evropy . Germáni jsou proto asijského původu .905 Důka-
zem je skutečnost, že Hérodotos uvedl Germanie jako jeden z  perských 
kmenů (Bishop Percy’s Preface in Mallet 1847, 6; Hérodotos 2003, 69; I, 125; 
Pinkerton 1787, 124) . Thomas Percy proto nesouhlasil s  názorem Roberta 

904)  Cluverius a jeho stoupenci cítili, že existuje určitá příbuznost mezi keltskými a teutonský-

mi jazyky, ale aby prokázali toto pouto, uchýlili se ke spekulacím, ze kterých vyplynuly 

nezbytně mylné a nepřesvědčivé argumenty (Blackwell in Mallet 1847, 23); Ale jejich po-

zice, pokud jde o Kelty, je mylná a jejich závěry nepřesvědčivé, jestliže prokážeme, že staro-

bylá Germánie, Skandinávie, Galie a Británie nebyly obývány potomky jedné rasy, ale 

naopak byly osídleny dvěma velmi odlišnými národy, z  nichž první nazývá většina 

římských autorů Kelty. Sem náleželi předkové Galů, Britů a Irů. Z  druhého, gótského či 

teutonského národa vzešli Němci, Belgičané, Sasové a Skandinávci. Od počátku jde o dva 

rozdílné národy, výrazně se lišící ve zvycích, mravech, náboženství a zákonech (Percy 

1910, 3) .

905)  Nejautentičtější historikové a básníci teutonských národů se shodnou v tom, že jejich 

předkové přišli prostřednictvím různých migrací z východních zemí (Bishop Percy’s Pre-

face in Mallet 1847, 6) .
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Sheringhama,906 že severské národy migrovaly ze své kolébky ve Skandinávii 
na východ .907

Thomas Percy starověké Seveřany neidealizoval a srovnával je se sou-
dobými divochy .908 Hodně prostoru věnoval důkazům odlišnosti Keltů a Germá-
nů, které nalezl například v oblasti náboženského života; u Germánů neexisto-
valo nic, co by se podobalo posvátné druidské hierarchii (Bishop Percy’s Preface 

906)  Robert Sheringham, De Anglorum Gentis Origine, Cambridge, 1670 . 

907)   ... although the old Greek authors gave all the northern nations the common name of Scythi-

ans or Celtoscythians, yet that writers still more ancient, divided all the nations who lived 

beyond the Euxine, the Danube, and the Adriatic Sea, into the Hyperboreans, the Sauroma-

tae, and Arimaspians; as they did those beyond the Caspian Sea into the Sacae and Mes-

sagetae. The Sacae and Messagetae might possibly be the ancestors of the Saxons and the 

Goths, who, in the time of those very remote Greek writers, possibly had not penetrated so 

far westward as they did afterwards: as it is well known that the Germanii are mentioned 

by Herodotus as a Persian people. Now the most authentic historians and poets of the Teu-

tonic nations all agree that their ancestors came at different emigrations from the more 

eastern countries. All the old northern Skalds and historians agree that their ancestors 

came thither from the East, but then some of them, to do the greater honour to their country, 

and to its antiquities, pretend that they first made an emigration into the East from Scandi-

navia. It is the great fault of Sheringham not to know how to distinguish what is true and 

credible from what is improbable and fabulous in the old northern Chronicles: because 

some parts are true, he receives all for authentic; as a late ingenious writer, because some 

parts are fabulous, is for rejecting all as false. By the same rule we might reject the whole 

Grecian history: for that of the north has like it, its fabulous, its doubtful, and more certain 

periods; which acute and judicious critics will easily distinguish. ...But with regard to the 

three other nations, the Hyperboreans, the Sauromatae and the Arimaspians; if we agree 

with Pelloutier (Liv. i, chap. i) that ... the two former the Celts and Sarmatians are plainly 

designated; when he contends (vol. I, p. 9, 10) that the Arimaspians are a mere fabulous 

people, which never existed, who does not see that he is blinded by hypothesis? Why may not 

the ancient Finns or Laplanders have been intended by this term? Greeks and Romans wri-

ters knew concerning the Celtic and Teutonic nations that the Germans and Gauls were two 

distinct races of different origin, manners, law, religion and language, and have accurate-

ly pointed out the difference between them (Bishop Percy’s Preface in Mallet 1847, 7–8) .

908)  Čím více se lidé blíží divošském stavu nebo necivilizovanému životu, tím větší podobnost se 

objeví v jejich zvycích, protože divošská povaha, redukována na téměř brutální instinkty, 

je jednoduchá a jednotvárná, zatímco umění a ušlechtilé mravy jsou nekonečně rozmani-

té: Primitivní domorodci z  Nové Zeml´ ji se proto budou značně podobat svým životním 

způsobem divochům z Nového Holandska. … Staří Britové si v Caesarových dobách pokres-

lovali svá těla obdobně jako dnešní Čerokíjové ze Severní Ameriky (Bishop Percy’s Preface 

in Mallet 1847, 7–8) . 
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in Mallet 1847, 17) . Nejpatrnější rozdíly Percy zaznamenal mezi keltskými a ger-
mánskými jazyky909 a v pojetí svobody u obou etnických skupin .910 Vyčlenění 
germánského prvku ze skythsko-keltského paradigmatu logicky vyústilo v úpa-
dek „skythského mýtu“ v západní genealogické imaginaci .911

Keltismus nehodlal vyklidit pole germanismu tak snadno . V době, 
kdy se díky působení britských učenců v Kalkatě zrodila na sklonku osm-
náctého století indoevropeistika, rozhořel se mezi oběma nyní oddělenými 
identitami evropského obyvatelstva, indogermánstvím a  indokeltstvím, 
konkurenční boj, ve kterém měli Germáni viditelně navrch . Rozhodla mimo 
jiné okolnost, že indogermánství postupně úspěšně proniklo do  politické 
kultury států, které se nacházely na  mocenském vzestupu, zatímco 
francouzští revolucionáři a Napoleon, kteří se vzhlédli v nostalgii po impe-
riálním Římě, nejevili o využití indokeltství zájem . Nesmělé pokusy za Napo-
leona III . a třetí republiky neuspěly . Zůstala pouze ironizovaná učebnicová 
fráze: Již naši předkové Galové . 

Bylo příznačné, že I . A . Blackwell, který v  roce 1847 připravil 
a náležitě okomentoval vydání Malletovy studie, rozdíly mezi Kelty a Germá-
ny, jež Thomas Percy nalézal v  lingvistické, politické a  sociokulturní sféře, 
převedl do rasového idiomu . Keltové a Germáni se v jeho podání stali plnohod-
notnými biologicky vymezenými rasami se specifickými fyziologickými a psy-
chologickými vlastnostmi . Typický Germán má světlou pleť, plavé a rovné vla-
sy, často podobné lnu a málokdy kučeravé, velké modré oči, načervenalé tváře, 
široké obočí, lebku protáhlejší a zakulacenější než je obvyklé u Keltů . Dále se 
vyznačuje silnými kostmi, mohutnou bradou a  boky, rovnými končetinami 
a pevnými lýtky a kotníky . Germán má velká chodidla, i když méně půvabná 
než je tomu u Keltů, silné svaly, vyšší postavu a sklon k obezitě . Temperament 
převládá mezi Germány sangvinický a  flegmatický . Psychologické dispozice 
Germánů zahrnují těžkopádnost, ale přesnost vnímání, jejich úsudek je 

909)  Na druhé straně Thomas Percy zdůraznil podobnost angličtiny a němčiny: We observe 

that the modern English and German are two languages evidently derived from one com-

mon source; almost all the words in both being radically the same (Bishop Percy’s Preface 

in Mallet 1847, 17) . 

910)  Keltské národy neměly stejné pojetí svobody, kterým se vyznačovaly veškeré gótské kmeny, 

jež je nosily sebou a uplatňovaly všude tam, kde se usazovaly. V Galii se z naprosté svobody 

těšili druidové a náčelníci, které Caesar nazval equites neboli jezdci. Podřízení lidé však 

nežili lépe než otroci, zatímco i ten nejprostší Germán byl nezávislý a svobodný (Bishop 

Percy’s Preface in Mallet 1847, 10) .

911)  Skythové byli vypuzeni ze své archetypální vznešenosti do druhé poloviny osmnáctého sto-

letí. Jejich výskyt po boku amerických indiánů v Rousseauově Rozpravě o vědách a umění 

byl závěrečnou exhibicí odcházejícího monarchy vedle svých dědiců (Johnson 1959, 257) .
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pomalejší, ale hluboký a pronikavý . Germán není tak duchaplný jako Kelt, ale 
vyznačuje se bystrostí a láskou ke svobodě, které si cení více než rovnosti . Je 
obezřetný, opatrný, zdrženlivý a pohostinný, ale se sklonem k aristokratičnosti 
a konzervativismu . Germán cítí respekt k ženám, ale bez frivolní prostořekosti, 
s níž se setkáme u Keltů, je upřímný, snadno odpouští spáchaná příkoří, je 
dobrodružné povahy a miluje čistotu (Blackwell in Mallet 1847, 33–34) .

Pleť Keltů je tmavší až nažloutlá, mají tmavě hnědé oči, černé vlasy 
se sklonem k šedivění a vypadávání (odtud častá plešatost Keltů) . Převažuje 
střední štíhlá postava, zakřivené končetiny, úzká brada, úzké boky a  malé 
končetiny . Temperament je převážně mrzoutský, zlostný a  žlučovitý . Z  psy-
chologického hlediska se Keltové vyznačovali bystrým vnímáním, značnou 
silou kombinace, smyslností, galantností, láskou k rovnosti a účelnosti, smys-
lem pro zábavu i slávu, marnivostí a ješitností, podléháním lichotkám, okáza-
lou zdvořilostí, zpravidla neupřímnou, neschopností odpustit příkoří a odpo-
rem k namáhavé fyzické práci (Blackwell in Mallet 1847, 33–34) .

I . A . Blackwell přejal a  shrnul různé etnické stereotypy, které se 
nashromáždily v  průběhu evropských dějin, a  „naturalizoval“ je asimilací 
v  rámci nových rasových kategorií .912 Poté je takto ospravedlněné vrátil 
do západního intelektuálního života . Zde se staly základními stavebními ka-
meny rasového výkladu dějin v  pojetí Arthura Gobineaua nebo Georgese 
Vachera de Lapouge . Nutno přiznat, že Blackwell se k podobným atributům 
stavěl skepticky jako k pouhým projekcím dobových politických předsudků . 
Nepochyboval o  tom, že určité rasy se vyznačují charakteristickými fyziolo-
gickými vlastnostmi, ale uvědomoval si značnou proměnlivost psycholo-
gických typů v  důsledku institucionálních a  environmentálních vlivů .913 
Zároveň byl nicméně jako reprezentant rasového myšlení přesvědčen, že exi-

912)  I . A . Blackwell vyšel z Etnografického atlasu Velké Británie a Irska (Ethnographic Map of Great 

Britain and Ireland, Berghaus’s Physical Atlas) od Gustafa Kombsta . U příslušníků „teutonské“ 

rasy vyzdvihl schopnost koncentrace, samosprávu a nezávislost ve všech oblastech života, lás-

ku a úctu k titulům a sociálním hodnostem, absenci útulků pro nalezence, duch benevolent-

ních institucí, bezohlednost ve vztahu k  právům jiných národů, povýšenost, muzikálnost, 

obratnost v námořním umění, záliba v opojných nápojích (Blackwell in Mallet 1847, 35) . Kelto-

vé se vyznačují koncentrací politické a administrativní moci, respektem k lidskému životu, 

touhou po osobní nezávislosti a politické svobodě . Jsou pověrčiví . Existují zde útulky pro nale-

zence . V keltských zemích se vyskytují zákony bdící nad výsadním postavením otců . Keltové 

jsou špatnými mořeplavci a nejsou dobrými kolonizátory (Blackwell in Mallet 1847, 35) .

913)  Physiological characteristics are indelible, but the original psychological qualities, due to 

physical conformation and temperament, are so modified and changed by the influence of 

civil and religious institutions, that we ought to be extremely cautious in applying them to 

characterize a race (Blackwell in Mallet 1847, 35–36) .
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stují psychologické rysy, které jsou u určité populace nevykořenitelné, a  jež 
proto představují rasový atribut .914 Blackwell s odvoláním na moderní vědu 
odmítl tradiční příběh o  Noemovi a  jeho synech .915 Musel ale připustit, že 
mnozí jeho vzdělaní současníci na Britských ostrovech stále pokládají tyto bi-
blické postavy za skutečné předky soudobého lidstva . Jako příklad Blackwell 
uvedl skotského filologa Johna Jamiesona, autora spisu Skythský Hermes (Her-
mes scythicus, 1814), jehož teze se příliš nelišily od Parsonsových argumentů 
v knize Pozůstatky Jáfetovy (Remains of Japhet, 1747) .916 S tímto politováníhod-
ným stavem podle Blackwella kontrastuje německá věda, která – jak dokládají 
Schlözerovy Všeobecné dějiny Severu (Allgemeine Nordische Geschichte) z roku 
1771 – se v tomto ohledu nachází alespoň padesát let před anglickou .917

Anglosaský diskurz byl tedy původně metaforickou rozpravou o poli-
tických svobodách v raně novověké Anglii a teprve později se přeměnil v raso-
vou ideologii . Znamená to, že až do šedesátých a sedmdesátých let osmnáctého 
století převažoval na Britských ostrovech v diskuzích o saském příspěvku k for-
mování anglického národa důraz na institucionální a morální rozměr . Pokud se 
hovořilo o pokrevních vztazích, nepředstavovalo to konotaci či anticipaci raso-
vého esencialismu . Ve Francii souběžně probíhala debata o příspěvku Franků 
k ustavení francouzského státu, přičemž stejně jako za kanálem La Manche vy-

914)  There are, however, certain psychological traits, which may be regarded as inherent, suscep-

tible of undergoing a slight modification. ... but, so long as the race remains unmixed, totally 

ineradicable, these ought to be carefully distinguished from adventitious qualities, which 

may be append to a particular tribe or nation, and ascribed to the influence of its peculiar 

institutions, but never made use of to designate a race (Blackwell in Mallet 1847, 36) .

915)  We might certainly, like the writers of a bygone age, leave the ark with Noah, and make 

Shem, Ham, and Japhet the progenitors of mankind; but when we confine ourselves within 

the domain of science, we must necessarily proceed on principles more in accordance with 

physiological researches and historical facts (Blackwell in Mallet 1847, 24–25) . 

916)  I . A . Blackwell (in Mallet 1847, 26) argumenty biblické antropologie, které podle jeho ná-

zoru měly odejít společně se sedmnáctým stoletím, ironizoval: Thracians were the descen-

dants of Tiras, or rather Thiras, the son of of Japhet. … And it seems beyond dispute that the 

Cimmerii were the posterity of Gomer, the eldest son of Japhet, the Japetus of the Greeks, 

and that they were the first race that peopled Europe. The name is obviously retained by the 

descendants of the ancient Britons, who still denominate themselves Comri. (Parsons in) a 

more pardonable epoch … maintains that the blood of Gomer still flows unsullied by any 

extraneous admixture in the veins of the Welsh and Irish, and that king George III might 

claim descent from a long line of Scythian kings that can be traced up to Magog . 

917)  The Gomerites and Magogites should no longer be suffered to disfigure our eldest northern hi-

story. Such names or such unlearned plictri-plactri should be left to the English authors of the 

universal history, and to their German mechanical compilators (Blackwell in Mallet 1847, 26) . 
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stupovala do popředí otázka politického uspořádání . Hypotetické starobylé ger-
mánské etnikum (Sasové, Frankové) reprezentovalo takřka v rousseauovském 
duchu metaforu svobody, kterou je zapotřebí restituovat . Montesquieu byl svor-
níkem překlenujícím oba diskurzy . Je nesmírným paradoxem (či tragédií), že 
diskuze směřující k prosazení politického liberalismu přispěla v devatenáctém 
století ke zrodu rasové ideologie, jednoho z nejradikálnějších popření lidské ro-
vnosti v dějinách opírajícího se o veškerou dostupnou autoritu soudobé vědy .

2.21. Proměny západního milénarismu a návrat polobohů

Vzniku a úloze árijské rasové ideologie v novodobé společnosti neporozumíme, 
pokud nevezmeme v úvahu rozsáhlou proměnu západního myšlení, ke které do-
šlo mezi koncem středověku a eurasijskou revolucí . Ve čtrnáctém století, v době 
civilizačních otřesů „podzimu středověku“, proběhla transformace staré escha-
tologické tradice do nového typu radikalismu spjatého s vypjatým milénaristic-
kým očekáváním, které se zdánlivě potvrzovalo objevením Nového světa . Setká-
ní Ameriky a učení Joachima z Fiore918 představuje jeden z nejpozoruhodnějších 

918)  Joachim z Fiore (1135–1202), kalábrijský opat, vizionář, poustevník a výrazný myslitel pro-

rockého charizmatu, měl údajně v letech 1190 až 1195 zjevení, jehož jádrem bylo nové po-

jetí světových dějin, v jehož rámci bylo původní křesťanské eschatologické schéma přetvo-

řeno v imanentní historický projekt . Joachim z Fiore hlásal, že historii lidstva lze rozčlenit 

do tří věků: Otce, Syna a Ducha svatého . Každé z těchto údobí předchází přípravná „epocha 

zrání“ (incubation), která v případě prvního věku zahrnovala dobu mezi Adamem a Abra-

hámem a v případě druhého věku údobí mezi Eliášem a Kristem; třetí věk se postupně rodí 

od vystoupení sv . Benedikta . Věk Otce představoval starozákonní údobí, kdy byl „boží lid“ 

ovládán přísným patriarchálním Bohem; věk Syna byl „humánnější“ epochou po prvním 

příchodu Ježíše Krista . Vzhledem k tomu, že podle Evangelia sv . Matouše (1,1–17) uplynula 

mezi Abrahámem a Ježíšem 42 pokolení, musí symetricky mezi narozením Ježíše Krista 

a počátkem třetího věku žít 42 generací . Joachim počítal na každou generaci 30 let, a do-

spěl proto k závěru, že třetí věk nadejde kolem roku 1260 . Joachimova struktura všeobec-

ných dějin není zcela originální; již podle starozákonního Kněžského kodexu historii lid-

stva tvoří řada epoch stupňovitě se rozvíjejícího Zjevení, přičemž první tři epochy začaly 

postupně Adamem, Noemem a Abrahamem, a po nich přišlo Zjevení, jehož se dostalo Moj-

žíšovi . Byla to Joachimova idea, že křesťanská duchovní dokonalost je prakticky realizova-

telná prostřednictvím obnova světa (reformatio mundi) v konkrétní historické budoucno-

sti, která z něj učinila velkého předchůdce Lessinga, Schellinga, Fichteho, Hegela i Comta 

a dalších proroků nitrodějinných projektů spásy . Učení Joachima z Fiore zahájilo novou 

éru v dějinách západního milénarismu, jehož vzdálená odnož vyústila do moderních tota-

litních systémů (viz především Cohn 1970; Budil 2002, 2007) .
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fenoménů v duchovních dějinách Západu . Nástup deismu a sekularizace a v ne-
poslední řadě zklamání z nenaplněných proroctví způsobila, že se na prahu mo-
derní doby milénaristická tradice dostala do krize a čelila chtnonické reakci 
v podobě rasové ideologie přinášející alternativní scénář obrody světa .

Katalánský františkán Johannis de Rupescissa (Jan z Roquetaillade), 
kterého ovlivnil Joachim z Fiore, spojoval v polovině čtrnáctého století „obje-
vení“ Asie s apokalyptickými předpověďmi . Rupescissovy vize byly bezpochyby 
poznamenány ničivou morovou epidemií, která postihla Evropu po roce 1346, 
a obtížnou osobní situací, v níž se ocitl v důsledku svého dlouhodobého dvaceti-
letého věznění (kdy se nad ním neustále vznášela hrozba upálení) . Francouzská 
armáda právě utrpěla drtivou porážku od Angličanů, rozvrácenou Francii dran-
covala „svobodná bratrstva“ a vypuklo rolnické povstání jacquerie . Johannis de 
Rupescissa tvrdil, že zajetí krále u Poitiers zahájilo v dějinách Francie neblahou 
éru, která je předzvěstí rozsáhlé krize, jež postihne celé křesťanstvo . 

Rupescissa, který byl uvržen do  žaláře za  kritiku avignonského 
papežství a  vedení františkánského řádu,919 předpověděl v  Knize tajemství 
úspěchu (Liber secretorum eventuum, dokončeném v listopadu 1349) obrácení 
Židů a Mongolů na víru a vyhlazení muslimů (Phelan 1970, 18; Lerner 1981, 
541) . V letech 1360 až 1365 povstanou chudí proti bohatým, kteří pozbudou 
hříšného bohatství a moci . Poté bouře, povodně a morové rány vyhubí většinu 
lidstva, vyhladí největší hříšníky a  připraví podmínky pro obnovu země . 
V Římě se objeví západní Antikrist, zatímco v Jeruzalémě se usadí Antikrist 
východní . Antikrist zvítězí a bude vládnout tři a půl léta před rokem 1370 . 
Přidají se k  němu Židé, kteří budou pronásledovat křesťany, ničit kostely 
a oltáře . Mezi lety 1370 až 1415 vypuknou války související s přesunem těžiště 
křesťanstva z Římské říše do Jeruzaléma . Nájezdy Saracénů a Tatarů zpustoší 
Itálii, Španělsko, Uhry, Polsko a většinu Německa . Církev bude zbavena majet-
ku a mnozí její příslušníci, zejména františkáni, budou pobiti . 

Poté se církev navrátí k chudobě a prostotě, kterou po ní požaduje Bůh, 
povstane k novému čistému životu a  rozšíří svůj vliv po celém světě . Papežem 
bude zvolen velký reformátor, Obnovitel světa (Reparator Orbis), a  římským 
císařem se stane francouzský král . Papež a  císař vyženou Saracény a  Tatary 
z Evropy, obrátí na pravou víru muslimy, Židy a Tatary, smíří ortodoxní Řeky se 
západní církví a  vykoření všechny hereze . Rupescissovo tvrzení, že „sicilský 
král“ dobude Jeruzalém, může představovat vzdálený ohlas milénaristických 

919)  Rupescissa byl zatčen v prosinci 1344 na příkaz provinciála františkánského řádu v Aqui-

tánii a převezen ze svého konventu v Aurillacu do věznice ve Figeacu . Osvícení, během 

něhož se mu zjevily budoucí osudy lidstva, prodělal koncem července 1345 (Lerner 1981, 

542) . Podle Roberta Multhaufa byly skutečnou příčinou Rupescissova uvěznění jeho al-

chymistické experimenty zachycené ve spise Liber lucis (Multhauf 1954) .
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očekávání spjatých s osobností císaře Fridricha II .920 Francouzský král se stane 
vládcem světa a jeho říše Ducha svatého, kdy lidé „překovají meče v pluhy“ a bu-
dou žít v nebývalém míru a spravedlnosti, potrvá tisíc let až do konce věků . Ko-
lem roku 2370 se dostaví Gog a Magog předznamenávajíce Poslední soud a konec 
světa . Ačkoliv rukopis Knihy tajemství úspěchu byl původně určen pouze pro sou-
kromé účely kardinála Viléma, dostal se záhy přes Avignon (kde byl Rupescissa 
od roku 1349 vězněn) do oběhu a dosáhl širšího ohlasu (Lerner 1981, 542–543) .

Těžiště mesianistického hnutí se po  skončení stoleté války 
přesunulo z Flander (které se vylidnily) a Francie (kde se zrodila centralizo-
vaná monarchie) do středního a jižního Německa a dále do střední Evropy . 
Podle Normana Cohna (1970) to byly především sociální konflikty 
v německých městech, od poloviny čtrnáctého století v centrech merkantili-
stického podnikání severně od Alp, které poskytly živnou půdu pro šíření 
milénaristické imaginace . V závěru patnáctého století se objevily milénari-
stické nálady upínající se nejen na válku proti nevěřícím, ale také prostoupe-
né očekáváním příchodu „zlatého věku“ . V této atmosféře vystoupil ve Floren-
cii Savonarola a Karel VIII . podnikl pověstnou výpravu do Itálie . Kolumba, 
jenž se označoval jako Christo-ferens („nositel Krista“), silně ovlivnilo toto 
ideologické ovzduší, vůči kterému nebyl imunní ani Ferdinand Aragonský, 
jehož rozhodování ovlivňovala vizionářka Beata de Piedrahita . Kardinál 
a  františkán Francisco Jimenés de Cisneros byl obdivovatelem Savonaroly, 
jehož spisy nechal zveřejnit v Kastilii (Kamen 2003, 45) . Právě s působením 
Francisca Jiméneze byla spjata opětovná renesance učení Joachima z Fiore .

A  v  této historické chvíli dorazil Kolumbus ke  břehům Nového 
světa . Renesanční vzdělanci znovu pročítali Senekovo proroctví o pevnině 
rozkládající se na  druhé straně velkého oceánu, dále než leží vzdálený 
ostrov Ultima Thule (Kamen 2003, 46) . Kryštof Kolumbus měl úzké vztahy 
s  františkánským řádem, který jej během životní dráhy podporoval . Ko-
lumbova interpretace objevení Ameriky vycházela z tradice františkánské 
spirituality třináctého a  čtrnáctého století, pomocí níž nazíral realitu 
zámořských území (Phelan 1970, 22) . Zprostředkovaně byl tedy žákem 
Joachima z  Fiore (Phelan 1970, 134) . Kryštof Kolumbus se považoval 
za muže, jemuž Prozřetelnost svěřila mimořádné poslání . Toto přesvědčení 
mu pomáhalo překonávat nejrůznější překážky, jimiž byla jeho cesta pose-
ta . Po  návratu z  druhé cesty se objevil v  ulicích Sevilly oblečen jako 
františkánský kajícník a ve Valladolidu se nechal pohřbít v rouchu terciáře 
řádu svatého Františka (Phelan 1970, 19) . Kolumbus prostřednictvím své 

920)  John Leddy Phelan upozornil na apokalyptické spisy inspirované Joachimem z Fiore, 

jejichž autorem byl Arnold z Villanovy, teolog, lékař a diplomat ve službách Jakuba II . 

Aragonského a Fridricha III . Sicilského (Phelan 1970, 136) .
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výpravy naplňoval Kristovo přikázání: Jděte do celého světa, hlásejte evan-
gelium veškerému stvoření (Mk 16:15) .921

V průběhu třetí cesty do Nového světa uskutečněné v letech 1498 až 
1500 označil ústí Orinoka za  jednu ze čtyř řek vytékajících z  ráje (Phelan 
1970, 19) . V poslední vůli datované 22 . února 1498 Kolumbus stanovil, aby 
část jeho příjmů, schraňovaných Bankou svatého Jiřího v  Janově, byla 
vyčleněna jako zvláštní fond pro financování osvobození Svatého hrobu 
v Jeruzalémě .922 Kolumbovy poznámky k Žalmům, které shrnul pod názvem 
Kniha proroctví, a záznamy ze čtvrté výpravy podniknuté v letech 1502 až 
1504 se vyznačují výrazným apokalyptickým tónem .923 V neodeslaném dopi-
se Isabele Kastilské a Ferdinandovi Aragonskému napsaném mezi 13 . zářím 
1501 a 23 . březnem 1502924 Kolumbus naléhavě vyzýval ke znovudobytí Sva-
tého hrobu . S odvoláním na Matouše (11:25–26)925 Kolumbus prohlašoval, že 
k cestě na západ jej inspiroval sám Duch svatý (Phelan 1970, 19–21) . 

Velký mořeplavec byl přesvědčen (inspirován četbou Pierra d’Aillyho), 
že zánik světa nastane za sto padesát let . Kolumbova výprava „otevřela západ-
ní moře“ a tím umožnila misionářům, aby hlásali evangelium mezi zbývající-
mi pohany . Zlato Indií, nejbohatší země světa, bude využito k  přestavění 
chrámu na hoře Sion . Oblast Verague (v dnešní Panamě) představovala podle 
Kolumba území, na  kterém se nacházely legendární doly krále Šalomouna . 
Podle Johna Leddy Phelana došlo v Kolumbově myšlení k určitému posunu . 
V letech 1492 až 1498 pokládal v duchu tradice křížových výprav za svůj hlav-
ní úkol dobytí Jeruzaléma . V údobí 1501 až 1502 nahlížel ve stále větší míře 
objevení Indií a obrácení pohanů jako události předznamenávající Apokalyp-
su . Z psychologického hlediska lze Kolumbovu příklonu k mysticismu rozumět 
jako reakci stárnoucího muže, který si uvědomil, že jeho aspirace a očekávání 
spjatá se zámořskými cestami nejsou úplně v souladu s pragmatickou politik-
ou kastilského dvora (Baumgartner 1999, 120; Phelan 1970, 21–23) .926

921)  Například Ramón Iglesia naproti tomu relativizoval Kolumbovy mystické sklony a mo-

řeplavce pokládal především za cílevědomého obchodníka toužícího po zlatu a zisku 

(Phelan 1970, 137) . 

922)  Tato žádost se nicméně neobjevila v závěrečné verzi Kolumbovy poslední vůle z 25 . srpna 

1505 (Phelan 1970, 19) .

923)  Údajný Kolumbův židovský původ a jeho vliv na admirálovy náboženské představy viz 

Madariage 1940 . 

924)  Dopis měl být předmluvou k nedokončené Knize proroctví (Phelan 1970, 20) .

925)  Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi to skryl před moudrými a rozumnými a zjevil to těm 

nejmenším. Ano, Otče, tak se ti zlíbilo.

926)  Kolumbus se údajně zmínil o svém „objevu pozemského ráje“ a přání osvobodit Jeruza-

lém v dopise papeži Alexandru VI . v listopadu 1502 (Phelan 1970, 134) .
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Vztah Evropanů k  Novému světu lze vyjádřit bipolaritou mezi 
dvěma výroky: Na počátku byl celý svět Amerikou (Alexander Pope) a Nový svět 
rovná se konec světa (Phelan 1970, 24) . Amerika byla využita nejenom jako 
zdroj nesmírného nerostného bohatství, které významně ovlivnilo vývoj 
světového hospodářství, ale její přírodní a  sociální realita byla vztažena 
k tradičním konceptům a logice západní religiózní tradice . Tato symbolická 
uzurpace Nového světa byla bezpochyby stejně intenzivní a významná jako 
jeho ekonomická exploatace . Dobytí Ameriky získalo privilegované postavení 
v  západní eschatologické a  apokalyptické imaginaci . Španělské panství 
v  zámoří (Patronato real de las Indias) bylo ideologicky úzce svázáno 
s apoštolskou povahou křesťanské vlády, to znamená s povinností panovníka 
šířit víru mezi pohany často chápanými v duchu mýtu o ušlechtilém divocho-
vi (Budil 2007, 269–272) jako pozůstatek primordiálního lidství (Phelan 1970, 
12) . Tato „péče o duši“ indiánů předznamenávala očekávaný konec dějin . 

Když se v roce 1524 představený františkánského řádu Francisco 
de los Angeles loučil s dvanácti františkány, které si vyžádal Hernando Cortés 
pro misijní působení mezi podmaněnými Aztéky, zdůraznil, že jejich činnost 
je součástí závěrečného hlásání evangelia před završením dějin světa (Baum-
gartner 1999, 120; Phelan 1970, 23) . Duchovní osobnosti jako Gerónimo de 
Mendieta927 a  Bartolomé de Las Casas928 věřili, že k  objevení Nové světa by 
nedošlo, pokud by tato událost neměla pevné místo v eschatologickém scénáři . 
Mendieta byl přesvědčen, že Bůh původně stvořil člověka, aby znovu zalidnil 
ráj poté, když z něj byli vyhnáni padlí andělé . V důsledku prvotního hříchu 
jeho záměr selhal . Po ukřižování a vykoupení Ježíše Krista se znovu otevřela 
možnost prvotní boží záměr naplnit . Gerónimo de Mendieta se domníval, že 
Španělsko bylo pozvednuto boží prozřetelností nad ostatní národy, aby 
uskutečnilo konečné obrácení Židů, muslimů a pohanů, což je událost, která 
předznamenává konec světa . Ve spise Dějiny indické církve (Historia eclesiá-
stica indiana) Mendieta přenesl tradiční středověké legendy o panovníkovi – 
mesiáši, s nímž jsou spjata milénaristická očekávání, do Španělska šestnáctého 
století . Tento posun byl usnadněn i  skutečností, že španělský král Karel V . 
zastával současně i postavení římského císaře . Ačkoliv jeho syn a nástupce 
Filip II . dotyčnou hodnost neměl (připadla rakouské větvi Habsburků), byl 
nadále mnohými současníky pokládán za  „vládce světa“ . Mendieta sdílel 
přesvědčení o mesianistickém poslání španělských panovníků, spočívajícím 

927)  Gerónimo de Mendieta se narodil v  Novém Španělsku (Mexiku) v  roce 1525 a  zemřel 

tamtéž roku 1604 . Žil v Americe s výjimkou krátkého pobytu ve Španělsku (1570–1573) 

a působil jako františkánský misionář .

928)  Bartolomé de Las Casas (1474–1566), dominikán; jeho pohnuté osudy a obrana indiánské-

ho obyvatelstva a spor ve Valladolidu, viz Budil 2007, 249–255 .
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ve  vyvrácení „věrolomného“ judaismu, „falešného“ islámu a  „slepého“ 
bohoslužebnictví (Phelan 1970, 8–13) . 

Když Pedro Fernández Quirós objevil v Pacifiku během pátrání po báj-
né zemi Ofir ostrov, který mylně pokládal za kontinent, nazval jej La Australia 
del Espíritu Santo a  založil na  něm Nový Jeruzalém . Quirós, který znal dílo 
Joachima z Fiore, pokládal svůj čin za součást příchodu nového milénia . Juan 
Pimentel tvrdí, že z Quirósovy zprávy z roku 1606 čerpal Francis Bacon při psaní 
Nové Atlantidy (Esguerra 2006, 22) . José de Acosta929 se ve spise O poslední době 
(De temporibus novissimus) nedistancoval od  apokalyptického ducha doby, 
přesto byl v jeho přístupu patrný větší skepticismus a kritický odstup odrážející 
přesvědčení, že pokud je toto počátek konce, bude pravděpodobně dlouhý (Phe-
lan 1970, 25) . Acosta uznával, že hlásání evangelia všem národům, které umožnily 
zámořské výpravy, je bezpochyby důležitým znamením blízkosti konce světa,930 
avšak jeho dílo nemůže být završeno, dokud nebude obrácena Čína .931

929)  José de Acosta (1539–1600), významný učenec a představitel jezuitského řádu; narodil se 

ve španělském městě Medina del Campo, kde vstoupil do jezuitského semináře; v roce 

1569 odešel do Limy; roku 1576 se stal provinciálem; založil řadu místních jezuitských 

kolejí; od roku 1594 přednášel teologii v Římě; na sklonku života působil jako rektor je-

zuitské koleje v  Salamance . Jeho hlavní dílo Přírodní a morální dějiny Indií (Historia 

natural y moral de las Indias en que se tratan cosas notables del cielo y elementos, meta-

les, plantas y animales dellas, 1590) poskytlo obšírný přehled americké přírody a původ-

ního obyvatelstva . José de Acosta soudil, že indiáni migrovali do Ameriky z Asie přes 

oblast Beringovy úžiny (která v dané době nebyla ještě známa) . 

930)  Viz například exegeze podobenství o dělnících na vinici v podání Mikuláše z Lyry (Biblia 

sacra cum glossis, V, 62), podle kterého třetí hodina zmíněná v  Matoušově evangeliu 

představuje údobí od Noema do Abrahama, šestá hodina od Abrahama do Mojžíše, devá-

tá hodina od Mojžíše do Krista a jedenáctá hodina epochu od ukřižování Krista po konec 

světa, během níž bude obráceno celé lidstvo na pravou víru (Phelan 1970, 137) .

931)  Raně novověký milénarismus se netýkal pouze Západu . V padesátých a šedesátých letech 

sedmnáctého století vystoupil v Osmanské říši Sabbatai Sevi, který se prohlásil za židov-

ského mesiáše (Goffman 2004, 119–120; viz Scholem, 1973 . Jeho vize čerpající z kabaly 

byly bezpochyby ovlivněny dobovým anglickým milénarismem (Seviho otec a bratr pra-

covali v Izmíru pro anglické obchodní agenty) . Díky Seviho početným stoupencům, mezi 

nimiž vynikal „prorok“ Nathan z Gazy, se jeho eschatologická teosofie rozšířila z Orientu 

až do Amsterdamu a Hamburku . Zástupy Židů prodávaly veškerý majetek a připravovaly 

se na odchod do Jeruzaléma (Goffman 2004, 119–120) . Hnutí dosáhlo takového rozměru, 

že vyvolalo v zemi vážné hospodářské potíže . Velkovezír Mehmed Köprülü proto roku 

1656 energicky zasáhl; část vůdců odeslal do vyhnanství na Kypr . Sabbatai Sevi dostal 

jednoznačnou nabídku: konverzi k islámu, nebo smrt . Zvolil si život a přestal být pro své 

stoupence spasitelem (Goffman 2004, 120) .
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Dominikán a biskup v Chiapasu Bartolomé de Las Casas, který 
v  sobě spojoval rozhodného obhájce indiánů, neúprosného inkvizitora 
(Bartolomé de Las Casas byl chráněncem kardinála Francisca Jiménese de 
Cisnera) a kronikáře španělského kolonialismu, prohlašoval, že Bůh zničí 
Španělsko jako odplatu za  zločiny spáchané na  indiánech (Budil 2007, 
254) . Jiný dominikán, Francisco de La Cruz, který byl upálen jako kacíř 
v  roce 1578 v  Limě, rovněž hlásal, že Španělsko (jakožto nový Babylón) 
bude vyhlazeno, protože se dopustilo genocidy indiánů, kteří vzešli ze ztra-
cených kmenů izraelských (Baumgartner 1999, 123) . Uvedené ztotožnění 
indiánů s  potomky deseti kmenů izraelských (kmen Rubenův, Gadův, 
Aserův, Neftaliho, Manasesův, Simeonův, Leviho, Izacharův, Zabulonův 
a Josefův) na základě pasáže z Apokalypsy (7:4–9) a zmínky v Druhé knize 
králů (17:5–6)932 mělo pro západní milénarismus a chápání objevení Nové-
ho světa značný význam .933 Identifikace, která prokázala neobyčejnou rezi-
stenci a de facto nikdy ze západního myšlení nezmizela, se opírala o násle-
dující argumenty: 

1)  Deset ztracených kmenů, které zajal asyrský panovník Salmana-
sar, bylo deportováno do severovýchodní oblasti Asýrie, to zname-
ná – podle dobových představ – nejblíže americkému kontinentu . 

2)  Apokryfní řecká Kniha Ezdrášova zmiňuje, že uvedené kmeny se 
rozhodly putovat dále do země neobývané lidmi, přičemž během 
cesty překonaly vodní plochu . 

932)  Asyrský král vpadl do celé země, přišel a po tři roky obléhal Samaří. V devátém Ozeášově 

roce asyrský král Samaří dobyl a odvlekl Izraelity do Asýrie. Usadil je v Chalachu a na 

gozanské řece Chaboru a ve městě Médů.

933)  Přehled úvah a hledání „ztracených kmenů izraelských“ viz Godbey 1930 . Peter Opmeer 

vyjádřil ve spise Opus Chronographicum ab orbe Condito, který byl vydán v roce 1611 

v Antverpách, přesvědčení, že migraci z Evropy do Ameriky lze vysvětlit pouze existencí 

kontinentu, který se (pravděpodobně během potopy) propadl pod mořskou hladinu . An-

nalista Agostino Tornielli, autor knihy Annales sacri et ex profanis praecipui ab orbe 

condito ad eumden Christi passione redemtum (1756), napsal, že Šémovi a Chámovi po-

tomci přišli do Ameriky přes Japonsko . Francisco Lopéz de Gómara, autor spisu o dobytí 

Mexika, francouzský kalvinista Jean Léry, který se pokusil s Villeganonem vybudovat 

hugenotskou kolonii v Brazílii v letech 1556 až 1557, a Marc Lescarbot, advokát pařížské-

ho parlamentu, který své zkušenosti z Kanady vylíčil ve spise Dějiny Nové Francie (Hi-

stoire de la Nouvelle France, 1609), byli shodně přesvědčeni, že indiáni jsou potomky 

Kanaánců, které vyhnal Jozue z jejich vlasti . V osmnáctém století se k této hypotéze vrá-

til Ezra Stiles (1727–1795), teolog a znalec semitských jazyků působící na Yale College 

(Haven 1855, 4) . 
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3)  Řada zvyků zaznamenaných u indiánů připomínala reálie Sta-
rého zákona a byla tak údajně židovského původu . 

4)  Mnohá hebrejská slova a výrazy byly nalezeny v indiánských di-
alektech (Haven 1855, 5) .

Semitizace exotismu, která se objevila ve třináctém století, kdy byli Mongolo-
vé v Evropě ztotožněni s potomky ztracených kmenů izraelských, vzklíčila 
opět v Americe .934 Gregorio Garcia, který působil dvanáct let v Novém světě 
jako misionář, dokazoval židovské kořeny indiánů v Původu indiánů v No-
vém světě a v Západních Indiích (Origen de los Indios de el Nuevo Mundo, e 
Indias Occidentales, 1607) . Dominikán Antonio Montesinos (který proslul os-
trou kritikou zotročování karibských indiánů v kázání ze 4 . prosince 1511) 
navštívil Peru, kde jej rukopis místního biskupa Luise Lopeze přesvědčil 
o tom, že incká dynastie měla židovské kořeny (Gaffarel 1892, 89) . Stejnou tezi 
hájili také Thomas Thorowgood,935 Theophil Gottlieb Spizelius,936 Gilbert Gé-
nebrard,937 André Thevet938 a  Menaše ben Israel .939 Na  tyto autory navázal 

934)  Georgius Hornius uvedl ve spise Čtyři knihy o původu Američanů (De Originibus America-

nis Libri Quator, 1669, 9) přehled nejstarších studií zabývajících se osídlením Ameriky .

935)  Židé v Americe neboli pravděpodobnost, že Američané jsou z této rasy: Jews in America or 

probabilities that the Americains are of that race (1650) .

936)  Theophil Gootlieb Spizelius (1639–1691), luterán, polyhistor, původem z Augsburgu, stu-

doval v Lipsku, pokládán za průkopníka sinologie; korespondoval s Wilhelmem Leibni-

zem a Athanasiem Kircherem . Židovskou genealogii původního obyvatelstva Ameriky 

obhajoval v práci Elevatio relationis Montezinianae de repertis in America tribubus israe-

liticis, et discussio argumentorum pro origine gentium americanarum Israelitica a Ma-

nasse ben Israël conquistarum (1661) .

937)  Gilbert Génebrard (1535–1597), benediktýnský teolog, orientalista, profesor hebrejštiny 

a exegeze na Collège Royal, převor Saint-Denis de La Chartre v Paříži a učitel sv . Františka 

Saleského .

938)  André Thevet (1516–1590), francouzský diplomat, cestovatel, královský kosmograf, zna-

lec Orientu, účastník expedice do Brazílie (1555–1556), autor spisu Zvláštnosti antark-

tické Francie (Les Singularites de la France antarctique, 1558) .

939)  Znám též pod původním portugalským jménem Manoel Dias Soeiro (1604–1657), pů-

vodem marrano narozený v Madeiře, rabín, učenec, talmudista a kabalista, který od 

šesti let vyrůstal v Nizozemí . V roce 1626 založil v Amsterdamu první hebrejskou tis-

kárnu . Náležel k předním reprezentantům západoevropské židovské komunity . O ži-

dovském původu indiánů psal v pojednání Origen de los Americanos, esto es esperan-

za de Israël (1650) . 
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v osmnáctém století José Gumilla,940 James Adair941 a Antoine Court de Gébe-
lin942 a v devatenáctém století Edward King, vikomt Kingsborough, autor Me-
xických starožitností (Antiquities of Mexico, 1831) .943

Židé hráli výsadní roli v eschatologickém scénáři, v  jehož závěru 
nastal druhý příchod Ježíše Krista . Podle slov Písma944 by předtím mělo dojít 
k  završení rozptýlení příslušníků „vyvoleného národa“ po  zemském povr-
chu . V  letech 1648 až 1649 došlo na  Ukrajině během povstání hejtmana 
Bogdana Chmielnického proti polské vládě k řadě pogromů . Podle některých 
pramenů jim padlo za oběť až sto tisíc Židů a zničeno bylo tři sta obcí . Ačkoliv 
mnozí historici uvádějí výrazně nižší počty, psychologický dopad oné genoci-
dy byl značný . Židovské komunity v západní Evropě, především v severním 
Německu a Nizozemí, se obávaly (podobně jako v osmdesátých letech deva-
tenáctého století), že příliv uprchlíků z  východu ohrozí jejich relativně 
křehké postavení (Johnson 1995, 254–269) . 

Nebyla to jediná pohroma . Portugalci roku 1654 znovu dobyli své 
državy v Brazílii a města Pernambuco nebo Bahíu musili opustit zámožní Židé, 
které do země přilákal podnikatelský duch holandské správy (Abrahams 1901, 
5) . Na druhé straně se situace židovských obcí v severozápadní Evropě, formu-
jícím se jádru světového hospodářského systému, bezpochyby výrazně zlepšila . 
Relativně úspěšná integrace Židů do nábožensky vstřícnějšího prostředí v Ni-
zozemí a Anglii bezpochyby ekonomicky a finančně obě země posílila a přispěla 
k jejich úspěchům ve válkách proti Francii Ludvíka XIV .945 a ke stabilizaci mo-
censké rovnováhy mezi katolickým Jihem a protestantským Severem . 

940)  José Gumilla (1686–1750), jezuita působící od roku 1705 v Novém světě; autor spisu El 

Orinoco Illustrado y defendido (1731) .

941)  James Adair (1709–1783), obchodník původem z Irska, který působil řadu let mezi indi-

ánskými kmeny na jihu dnešních Spojených států amerických; autor spisu The History 

of the American-Indians, particularly those Nations adjoining the Mississippi, East and 

West Florida, South Carolina, &c ., 1775 . 

942)  Antoine Court de Gébelin (1719, 1718/1728–1784), syn protestantského duchovního, vy-

studoval seminář v Lausanne; od roku 1763 působil v Paříži, královský censor, okultista 

(vykladač tarotu), fyziokrat, autor sedmisvazkového monumentálního vizionářského 

díla Primitivní svět zkoumaný a srovnávaný se světem moderním (Monde primitif analy-

sé et comparé avec le monde moderne, 1775–1784) .

943)  Viz Wauchope,1962 .

944)  Deuteronomium 28:64; Kniha Danielova 12:7 .

945)  Viléma Oranžského podporovala finančně silná skupina sefardských Židů sídlící v Haagu 

a  mezi jeho nejdůležitější armádní dodavatele náleželi Židé Antonio Alvarez Machado 

a Jacob Pereira . Při přípravě převratu či Slavné revoluce v roce 1688 poskytla rodina Lo-

peze Suassa Vilému Oranžskému půjčku dvou miliónů guldenů (Johnson 1995, 273–274) . 
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Na  počátku osmnáctého století zaujímala židovská komunita 
v hospodářském životě a modernizaci Anglie podobné postavení jako o více než 
sto let později za vlády Ludvíka Filipa Orleánského ve Francii (Johnson 1995, 
274) . Tento historický obrat lze pouze částečně vysvětlit ekonomickými fakto-
ry; důležitou úlohu bezpochyby sehrálo i filosemitské zaměření náboženského 
milénarismu, který byl součástí puritánské mentality sedmnáctého století . 

Renesanční teze o  židovské identitě původních obyvatel Nového 
světa se rozšířila v  sedmnáctém století také v  prostředí severoamerických 
anglosaských kolonistů a  puritánů, kde ji zastávali například Thomas 
Mayhew,946 samozvaný „guvernér“ ostrova Martha’s Vineyard, a John Eliot,947 
puritánský pastor, misionář a znalec indiánských jazyků . Nebyla to náhoda, 
protože někteří puritánští duchovní se v  této době sblížili s  židovským 
prostředím .948 Američtí indiáni tak nevědomky představovali záminku pro 
navázání teologické diskuze mezi oběma stranami, jejímž vyústěním mělo 
být politické rozhodnutí o umožnění návratu Židů na Britské ostrovy . Genea-
logické spekulace vytvářely neutrální půdu pro intelektuální setkání mezi 
náboženskými skupinami, která umožňovala zapomenout na tradiční riva-
litu a historické konflikty a perzekuce . 

K filosemitské tradici mezi anglickými a severoamerickými puritá-
ny náleželi například v Anglii Thomas Brightman, Thomas Goodwin a John 
Archer, v Severní Americe John Cotton, Thomas Shepard, Ephraim Huit a Ni-
cholas Noyes . Mezi oběma kontinenty se v průběhu života pohybovali William 
Aspinwall, William Hooke, Hanserd Knollys, Samuel Lee, Henry Finch, Samu-
el Hutchinson a  John Dury . Vzhledem ke  značné vnitřní variabilitě prote-
stantské a  specificky puritánské tradice ve  druhé polovině šestnáctého 
a v průběhu sedmnáctého století lze jejich názory jen obtížně pokládat za re-
prezentativní a obecně sdílené (Cogley 2003, 305; Gribben 2000, 11–25) .

946)  Thomas Mayhew (1593–1682), narozen v Anglii, v roce 1631 se vystěhoval do Nového svě-

ta, kde se věnoval obchodu a loďařství . Po roce 1641 založil se synem Thomasem kolonii 

na  Martha’s Vineyard . Díky své obratné diplomacii udržoval dobré vztahy s  indiány 

a ušetřil osadníky krveprolití během války krále Filipa v letech 1675 až 1676 . 

947)  John Eliot (1604–1690), „apoštol indiánů“, narodil se ve Widfordu v Anglii, studoval na 

Jesus College v Cambridge; v roce 1631 odešel do Bostonu . Přeložil Bibli do jazyka indiá-

nů obývajících Massachusetts a měl značné úspěchy jako misionář; autor Křesťanské 

společenství neboli Obšanská politika povstávajícího království Ježíš Krista (The Christi-

an Commonwealth; or, The Civil Policy of The Rising Kingdom of Jesus Christ, 1659) . John 

Eliot byl stoupencem volitelné teokracie, a dostal se proto do konfliktu s vládou Karla II . 

948)  Vlivem apokalyptické tradice na raný protestantismus se zabýval Ernest Lee Tuveson . 

Lutherova apokalyptická vize lidských dějin silně ovlivnila anglické puritány v šestnác-

tém a sedmnáctém století .
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Přední novoanglický puritán Increase Mather949 ve vyhrocené ré-
torice spojoval milénaristické očekávání se zásadními mocenskými 
změnami . Armageddon pro něho představoval největší bitvu všech dob . 
Ve  spise Tajemství spásy Izraele (The Mystery of Israel’s Salvation) Increase 
Mather předvídal, že zatímco protestantská vojska zlomí v Evropě moc kato-
lické církve, Židé zničí v  Asii Osmanskou říši . Zároveň dojde k  hromadné 
konverzi Židů včetně deseti ztracených kmenů ke křesťanské víře a Židé se 
nově usadí v Palestině . Následné milénium s politickým a náboženským cen-
trem v Jeruzalémě bude svědkem rozšíření křesťanství do celého světa (Cog-
ley 2003, 304) . Matherova milénaristická imaginace se v symbolické rovině 
dotýkala dvou geopolitických výzev, jejichž vyřešením nastala v devatenác-
tém století celosvětová hegemonie západní civilizace . Vzestup Velké Británie 
a Pruska zajistil dominanci protestantských mocností v Evropě (a bezpochy-
by omezil vliv katolické církve), čímž byla narušena rovnováha mezi prote-
stantským Severem a katolickým Jihem ve prospěch nordických oblastí . Mi-
lénaristická vize porážky Turků a  dobytí Jeruzaléma předznamenávala 
dramatické odstranění eurasijské rovnováhy na přelomu osmnáctého a de-
vatenáctého století, které umožnilo koloniální expanzi Západu . Aliance mezi 
milénarismem a imperiálními aspiracemi navazující na středověkou tradici 
křížových výprav byla zpečetěna .950

V  souvislosti s  mocenskými, intelektuálními a  hospodářskými 
změnami na evropském kontinentu v sedmnáctém století a eurasijskou revo-
lucí došlo k radikální proměně západního milénarismu, který na počátku mo-
derní doby neustoupil, ale pouze změnil svoji povahu . Milénarismus vesměs 
pozbyl původního křesťanského zakotvení,951 svoji energii zaměřil na realiza-
ci utopického „věku čistého rozumu“ (Baumgartner 1999, 133–149) a  stal se 
součástí americké politické kultury (Baumgartner 1999, 173–194) nebo 

949)  Increase Mather (1639–1723) je spjatý především s kolonií Massachusetts a Harvard College, v je-

jímž čele řadu let stál . V době vlády Olivera Cromwella působil v Irsku, ale po restauraci a násled-

ném vzestupu anglikánství (1661) se vrátil do Severní Ameriky . Kontroverzní bylo jeho vystoupe-

ní během „čarodějnických“ procesů v Salemu, kdy na jedné straně hájil soud, na straně druhé 

kritizoval některé „důkazy“ a snažil se uklidnit vzedmuté vášně (viz Mather a Mather 1862) .

950)  Matherovu interpretaci Apokalypsy nepřijali vstřícně všichni puritáni . Například Ed-

ward Holyoke z Massachussetts pokládal Armageddon za pojem vztahující se k jakémuko-

liv střetu mezi silami dobra a zla a Roger Williams, zakladatel kolonie Rhode Island, opti-

misticky tvrdil, že Armageddon proběhne spíše pomocí slov než zbraní . William Pynchon 

nevěřil ve všeobecné obrácení Židů a jejich návrat do Svaté země (Cogley 2003, 305) . 

951)  Křesťanská milénaristická tradice pochopitelně nezanikla a můžeme pozorovat mnoho 

jejích projevů až do počátku jednadvacátého století, pouze ustoupila z centra nábožen-

ské a politické moci Západu .
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různých autoritativních, fašistických nebo totalitních hnutí . Jak vysvětlit 
transformaci tradičního křesťanského milénarismu, imanentizaci eschatonu 
(slovy Erica Voegelina, 1954), jejímž výsledkem byl nacistický rasový totalita-
rismus? Transcendentní křesťanskou religiozitu v nacistické ideologii nahra-
dil mimořádně asertivní chtonický kult usilující o rasovou regeneraci árijské-
ho společenství . Árijský milénarismus se pokusil o vybudování nového typu 
civilizace, který neměl v dějinách Západu obdoby . Bylo to radikální odmítnutí 
vize Joachima z  Fiore ve  jménu bezprecedentní alternativy, v  níž byly ar-
chaické koncepty pokrevní příbuznosti podpořeny moderní vědou a přeměny 
v  projekt revoluční proměny společnosti . Anglický spisovatel Gilbert Keith 
Chesterton správně vytušil zdroje tohoto přístupu (1997, 118–119): 

Dědičnost jakož i znamení jsou vlastně barbarské pojmy; to jest, ne 
nutně nepravdivé, avšak mlhavé, tápavé a nesoustavné pojmy, ne 
představy. Kulturní člověk cítí poněkud větší nezávislost na  své 
rodině. Před příchodem křesťanství zaměstnávaly tyto zkazky o kme-
nové kletbě divoký sever; od  reformace a  odboje proti křesťanství 
(jež jest náboženstvím kulturní svobody) divošství se pomalu vkrádá 
zpět v podobě realistických románů a tendenčních her. 

Chesterton na druhé straně podcenil praktický dopad nového učení (1997, 119): 

V praxi není nikdo dosti šíleným, aby vydával zákony nebo vycho-
vával podle dogmat o tělesné dědičnosti.

Zdálo se, jako by část západní společností ovládl duch titanismu, jehož různé 
manifestace Nicholas F . Gier (2000) studoval v indických a čínských nábožen-
ských systémech . Izraelský sociolog Shmuel Noah Eisenstadt (1952, 1981, 1986, 
1999), který navázal na dílo Maxe Webera, zdůraznil, že chtonická vzpoura pro-
ti transcendentní tradici byla možná pouze v civilizacích, jejichž světonázor byl 
formován tzv . revolucí osového či axiálního věku . Podle německého filosofa Kar-
la Jasperse (1965) šlo o zásadní duchovní a intelektuální převrat, který během 
milénia probíhajícího přibližně od  poloviny prvního tisíciletí před Kristem 
po páté století po Kristu ustavil specifický typ ontologických vizí, z nichž vyplý-
valo originální pojetí vztahu mezi transcendentní a světskou sférou . 

Tento obrat se vyznačoval opuštěním archaické mytologické tradice 
a  příklonem k  religiozitě, která je charakteristická i  pro soudobé formy 
světových náboženství . Ernest Gellner napsal, že „preaxiální“ religiozita vyme-
zovala náboženství jako sugestivní taneční doprovod společenského řádu, sym-
bolicky sdílenou choreografii sociálních vztahů, které náboženství zvýrazňovalo 
a  legitimovalo . V archaickém věku se posvátný a profánní svět prostupovaly, 
neexistovala mezi nimi pevná hranice, která ruší magii ve jménu zázraku . Ho-



668

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

mér nebo Snorri Sturlusson nám zachovali vzpomínku na dobu, kdy se bohové, 
démoni a  héroové pohybovali mezi obyčejnými smrtelníky, s  nimiž běžně 
počínali potomky . Tato religiózně mytologická symbióza nebo promiskuita, 
která zastírala smysl pro přirozené a nadpřirozené, byla ukončena religiózní 
disciplínou axiálního věku, hegemonií univerzalistických doktrinářských 
náboženství, často založených na autoritě posvátného Písma . 

Reforma axiálního věku nemilosrdně oddělila transcendentní sa-
krální sféru od imanentní profánní sféry . Platón, který neskrýval svůj odpor 
k  Homérovi, tlumočil stanovisko myslitele, jenž se ztotožnil s  hodnotami 
axiální éry . Transformace archaické religiozity do  velkých náboženských 
systémů, které dodnes ovlivňují životy miliónů lidí, se odehrála v  tomto 
údobí nezávisle a s pozoruhodnou synchronicitou v odlehlých oblastech Eu-
rasie . Jejími hlasateli byli proroci starého Izraele, filosofové klasického 
Řecka, představitelé indického hinduismu, buddhismu, konfucianismu 
raně imperiální Číny, zoroastrismu starého Íránu a  křesťanství . Poslední 
výhonek radikální proměny představoval islám . 

Transcendentní realita byla chápána jako vyšší vzor, jehož je náš svět 
pouze nedokonalou, pokleslou či zkorumpovanou napodobeninou . Jedinou 
možnost trvale uniknout neblahému údělu hmotného světa poskytl koncept 
spásy, s nímž se setkáváme u všech civilizací osového věku . Napětí mezi profán-
nem a sakrálnem přivedlo na svět nový typ morálního závazku a etiky, jejímž 
nositelem se stala specifická sociální skupina, již reprezentovali ve starém Iz-
raeli kněží a proroci, v Řecku filosofové a sofisté, v Číně literáti, v Indii bráhma-
ni a v islámu členové ulemy .952 Tato společenství rozvíjela a kultivovala trans-

952)  V židovském prostředí prosazovali ontologickou vizi axiálního věku starozákonní proro-

ci, například Jeremiáš (650–586 před Kristem) nebo Ezechiel (kolem roku 580 před Kris-

tem), jejichž působení vyústilo do ustavení monoteistického judaismu . V Persii hlásal 

náboženský reformátor Zarathuštra (Zoroaster, zřejmě 660–563 před Kristem) dualistic-

ký teismus, zvaný později zoroastrismus . V Indii vznikla dvě blízká učení . První založil 

Vardhamána zvaný též Vardhamána Mahávíra Džina v  šestém století před Kristem – 

nyní znám jako džinismus . Siddhártha Gautama (po dosažení probuzení se stal „Probu-

zeným“, neboli Buddhou), žijící asi v letech 563 až 483 před Kristem, šířil učení o „strasti“ 

a o způsobu jejího překonání – v nové době nazývané buddhismus . V Číně vystoupil re-

formátor Konfucius (551–479 před Kristem), s jehož osobou je spojen zrod konfucianis-

mu, a Lao-c’ (570–490 před Kristem), vůdčí osobnost taoismu . V Řecku prosazovali nové 

hodnoty axiálního věku představitelé přírodní filosofie milétské školy Thalés (625–545 

před Kristem), Anaximandros (610–546 před Kristem) a Anaximenés (585–528 před Kris-

tem), dále Pýthagorás (572–494 před Kristem), předchůdce eleatů Xenofanés z Kolofónu 

(569–477 před Kristem), vlastní zakladatel elejské školy Parmenidés (asi 540–470 před 

Kristem) a odpůrce eleatů Hérakleitos z Efesu (asi 540–480 před Kristem) .
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cendentní ontologickou vizi a  v  jejím jménu se cítili povoláni sehrávat roli 
arbitrů pozemského světa a  jeho politické moci . Z  jejich řad povstávali 
reformátoři, pro které bylo zjevení transcendentní pravdy výzvou k radikální 
přeměně společenského řádu . Institucionalizace ontologické vize axiálního 
věku zrodila autonomní vrstvu povolanou soudit tento svět a jeho vládce, která 
se zcela zmocnila symbolického jazyka, jímž se zaštiťuje a  reprodukuje poli-
tická moc a udržuje a mění sociální řád . Velké náboženské a sekulární revoluce 
osového věku získaly inspirátory, mluvčí a vůdce . 

Jako hmotná symbolická záštita dualistické ontologické vize vzni-
kla impozantní náboženská kultovní centra, jejichž psychologickou 
působivost podpořilo charizma náboženských vůdců . Náboženská revoluce 
axiálního věku zrodila nové pojetí vládce stojícího v čele světského politické-
ho řádu, jenž již nebyl nejvyšší autoritou, ale který se musel zodpovídat před 
vyšším mravním ideálem zakotveným v transcendentním řádu . Politická ak-
tivita se legitimovala rituálním vztahováním k  mimosvětské realitě a  její 
symbolickou imitací . Vladař již nebyl bohem, nezpochybnitelným ztělesněním 
kosmického řádu či personifikací přírodních sil, paradoxní jednotou nejvyšší 
bytosti i  nejvyšší oběti, ale pouhým smrtelníkem, který mohl pozbýt boží 
přízně a  jenž mohl být souzen svými bývalými poddanými . Osudy starozá-
konních židovských králů a jejich ambivalentní vztah k prorokům odrážejí 
dramata a rozpory této nové situace . Sekulární analogii zodpovědnosti izra-
elských panovníků vůči Bohu představovala idea podřízenosti vládce 
společenství a zákonu, která se objevila ve starém Řecku a Číně .

Shmuel Noah Eisenstadt zdůraznil, že charakteristickým rysem ci-
vilizací osového věku bylo vytvoření řady alternativních a vzájemně si konku-
rujících transcendentních vizí, jež předkládaly odlišné vzory pro uspořádání 
světských záležitostí . Této skutečnosti vděčí civilizace osového věku za svůj 
dynamismus, který často vyústil do bratrovražedného boje a rozkladu . V poz-
adí sociálního chaosu bylo možno zahlédnout prvotní moralizující argument, 
inspirovaný komunikací s transcendentním principem . 

Eisenstadt rozlišil tři základní antinomie, kolem nichž vykrystali-
zovaly alternativní a soupeřící transcendentní vize . Za prvé to bylo vědomí 
plurality transcendentních vizí a možností jejich implementace, za druhé 
napětí mezi rozumem a  zjevenou vírou a  za  třetí problematičnost až ris-
kantnost plné institucionalizace transcendentních vizí . Napětí a protiklad 
mezi transcendentním a  světským řádem vytvořily trvalý zárodek a  zdroj 
nejhlubších konfliktů, které postihovaly a  rozvracely civilizace osového 
věku . Vědomí ostrého protikladu mezi ideálním řádem a  bezútěšnou 
každodenní realitou představovalo zdroj utopického pnutí, které se obracelo 
proti oficiálnímu způsobu institucionalizace vztahu mezi sakrálnem 
a profánnem . Správa světských záležitostí se uskutečňovala při neustálém 
rituálním odkazování k posvátné transcendentní sféře, které ale nesměřovalo 
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k plné realizaci transcendentní vize v podmínkách pozemského řádu . Ofi-
ciální kněžské nebo jiné vzdělanecké skupiny se snažily zdůvodnit a ospra-
vedlnit permanentní oddělení posvátného a světského řádu a zabránit ima-
nentizaci eschatonu . V  západní tradici představovala nejznámější příklad 
Augustinova koncepce boží a pozemské obce . Takový postoj byl předmětem 
polemiky ze strany různých heterodoxních, gnostických skupin, které – zne-
chuceny zkorumpovaností pozemského řádu – usilovaly o ustavení „královst-
ví božího na zemi“ . 

Jak ukázal E . Tiryakian (1996) krize civilizace osového věku může 
vyústit do  odmítnutí napětí mezi transcendentním a  světským řádem 
a do pokusu o návrat do preaxiálního věku . V našem světě se znovu objeví 
pokolení „polobohů“, jejichž vrozená nadřazenost vyplývá z rasového původu 
nebo esoterického vědění . Tato konzervativní „neopohanská“ reakce měla 
podobu chtonické adorace hmotného světa, nebo naopak jeho gnostického 
popření ve  jménu vyššího spirituálního principu . První cestou se vydal 
německý rasový totalitarismus, druhou totalitní bolševismus . Teze, že by 
biologická kvalita lidského těla mohla být prostředkem společenské spásy či 
revitalizace, představovala novou myšlenku, která vděčila za svůj zrod a ohlas 
rozvoji antropologie . 

2.22. Zrození lidských ras

John H . Elliott ve své klasické práci The Old World and the New: 1492–1650 
(1970) ukázal, že humanistická tradice Starého světa opírající se o církev-
ní vzdělanost a antické autory dokázala svojí intelektuální silou asimilo-
vat realitu Nového světa a konceptualizovat ji v duchu tradičního západ-
ního obrazu reality (Pagden 1986; Grafton 1995; Kupperman, ed ., 1995; 
Esguerra, 1999, 66–68) . Pro vědy o člověku v raném novověku byla navzdo-
ry objevení nového kontinentu příznačná dlouhodobá kontinuita témat 
a konceptualizace definitivně ukončena teprve osvícenstvím a naturalis-
mem osmnáctého století . V šestnáctém a sedmnáctém století se za součást 
oficiální vědy pokládaly nejen Hippokratovy a Galénovy fyziologické teze, 
ale rovněž astrologie (Lindberg a Westman, eds ., 1990) . Zásadní vliv hvězd 
na lidské sociální a politické chování zpochybňoval na počátku novověku 
málokdo a se stejnou samozřejmostí se navzdory autoritě Alberta Velikého 
a Tomáše Akvinského připouštělo, že astrální působení může omezit svo-
bodnou vůli (Allen 1966; Geneva 1995; Smoller 1994; Siraisi 1997; Graf-
ton, 1999) .
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2.22.1. Nový svět, mestici a „rasový patriotismus“

Antonello Gerbi (1973) a Jorge Canizares Esguerra (1999, 2006) zdůraznili, že 
počáteční fascinaci Novým světem a jeho domnělými rajskými kvalitami953 
vystřídalo v Evropě přesvědčení o degenerativním působení tropického kli-
matu,954 které se dávalo do  souvislosti s  negativním vlivem hvězd a  mělo 
značně neblahý dopad na hodnocení koloniální společnosti . První detailněj-
ší zobrazení souhvězdí pozorovatelných z jižní hemisféry pořídil v roce 1502 
Amerigo Vespucci, pro kterého byly nové hvězdy (jichž popsal dvacet) a ne-
beská znamení, neznámá klasickým autorům, hlavním důvodem, proč razil 
název „Nový svět“ (Formisano 1992, 52–53) . Vespucci pokládal hvězdy pozoro-
vatelné jižně od rovníku za větší a jasnější než stálice na evropské obloze . Po-
zitivním působením hvězd bylo podle Vespucciho možné vysvětlit, proč se 
Nový svět přes svoji polohu ve  „vyprahlém pásu“ těší příznivému klimatu 
a  proč jsou místní obyvatelé navzdory své nahotě a  kanibalismu fyzicky 
zdraví a krásní . Vespucciho fascinaci jižní hvězdnou oblohou sdíleli italský 
mořeplavec v  portugalských službách Andrea Corsali a  Antonio Pigafetta, 
jenž se plavil s Magalhãensem . 

Naproti tomu Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdes ve spise Obecná 
historie Indií (La historia general de las Indias) z roku 1535 popřel kladný vliv 
jižních hvězd a naopak působením nebeských konfigurací objasňoval flegma-

953)  Dominikán, biskup v Chiapasu a proslulý obhájce práv indiánů Bartolomé de Las Casas 

dokonce v padesátých letech šestnáctého století tvrdil, že indiáni jsou po stránce fyzické 

a duševní nadřazeni Evropanům (Apologética historia sumaria, O’Gorman, Edmundo, 

ed ., Mexico City, 1:1–205; Hanke 1959; Seed 1993) .

954)  Jezuita José de Acosta vyjádřil ještě v roce 1589 přesvědčení, že Amerika se ze všech kon-

tinentů nachází nejblíže biblickému ráji (Esguerra 1999, 38) . Nicméně o deset let dříve 

napsal v Itálii františkán Diego Valadés, že indiáni jsou duševně omezení, protože se rodí 

v  „nezdravém vzduchu“ (Rhetorica christiana, 1579; cit . Esguerra 1999, 38; 2006, 69) . 

Podle španělského lékaře Juana de Cárdenase způsobuje vlhkost Nového světa zemětře-

sení (v důsledku tlaku výparů v podzemních dutinách) a má neblahý vliv na místní po-

pulaci, která je slabá, umírá předčasně a trpí chronickými chorobami (Problemas y se-

cretos maravillosos de las Indias, 1591; cit . Esguerra 1999, 38; 2006, 69) . Od  počátku 

sedmnáctého století panoval názor, který zaznamenal v Mexiku Thomas Gage, že potra-

va Nového světa má velmi nízkou výživnou hodnotu (Esguerra 1999, 38–39; 2006, 69) . 

Stereotypy, které se na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století vytvářely ve vztahu 

k Novému světu, se rovněž vyznačovaly genderovým podtextem, protože zatímco horké 

a suché klima bylo spojováno s maskulinním principem, vlhké prostředí Jižní a Střední 

Ameriky s  principem femininním (Maclean 1980; Laqueur 1990; Schiebinger 1989) . 

Obyvatelstvo Nového světa bylo proto údajně ohroženo ztrátou mužnosti .
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tickou, zbabělou a nesmělou povahu místního obyvatelstva a zvířectva (Esgu-
erra 1999, 40–42; 2006, 71) . Julius Caesar Scaliger,955 otec proslulého humani-
stického učence Josepha Justa Scaligera, označil Brazílii za chudou, nízkou 
a špatnou zemi, v níž byl život divoký a bestiální, za což je odpovědná astrální 
sféra .956 Rovněž Bernardino de Sahagún,957 jehož názory odrážely frustraci 
představitelů františkánského řádu z  neúspěšné snahy naplnit milénari-
stické vize mezi indiánskou populací v Mexiku,958 byl přesvědčen o tom, že 
konstelace hvězd učinila indiány línými a chlípnými . Pouze návrat k přísné 
autoritativní disciplíně, jíž se vyznačovala vláda Aztéků, může podle Sahagú-
na odvrátit totální zhroucení mexické společnosti .959

Názor, že souhvězdí, jež září nad Novým světem, jsou ve srovnání 
se souhvězdími Starého světa méněcenná, což má negativní dopad na soma-
tické a  intelektuální vlastnosti místního obyvatelstva, sdíleli Francisco 
Hernández, José de Acosta, Giovanni Botero, Samuel Purchas, Richard Eden 
a další vzdělanci přelomu šestnáctého a sedmnáctého století . Španělský do-
minikán Gregorio García, který se domníval, že indiáni jsou potomky 
Kartáginců, vysvětloval domnělou skutečnost, že se statečný, hrdý a bojovný 
starověký národ proměnil v „bezvousou, zbabělou a hloupou“ populaci, vli-
vem vlhkosti a hvězd Nového světa .960 Františkán Bernardo de Lizana, jehož 
o  kartáginském původu Mayů přesvědčila monumentálnost jejich docho-
vaných staveb, přičítal transformaci hlavních rivalů Římanů v  „dětinské 
a brutální“ barbary působení klimatu a izolace .961 Diego Andrés Rocha usu-
zoval, že indiáni jsou původem archaičtí obyvatelé Španělska, které na druhé 
straně Atlantiku vlhké podnebí zbavilo válečné zdatnosti a vousů .962 Lope de 
Atienza v roce 1570 v pojednání určeném pro Juana de Ovandu, předsedu 

955)  Julius Caesar Scaliger (1484–1558), humanistický učenec, vyrůstal na dvoře císaře Maxmi-

liána, kde studoval pod vedením Albrechta Dürera . Vyznamenal se v císařské armádě v bi-

tvě u Ravenny v roce 1512 . Navštěvoval univerzitu v Bologni a pomýšlel na církevní dráhu, 

ale nakonec zasvětil zbytek života studiu; proslavil se jako průkopník přírodních věd . 

956)  Exotericarum exercitationum liber quintus decimus: De subtilitate ad Hieronymum Car-

danum, 1557 (cit . Esguerra 1999, 43; 2006, 73) .

957)  Bernardino de Sahagún (1499–1590), františkán, působící od roku 1529 jako misionář 

v  Novém Španělsku . Jeho důkladné studium indiánské kultury mu vyneslo označení 

„otec americké etnografie“ či „první antropolog“ . 

958)  Františkánský milénarismus v Mexiku šestnáctého století, viz Phelan 1970 .

959)  Historia general de las cosas de Nueva España, 1570 (cit . Esguerra 1999, 45) .

960)  Origen de los indios del Nuevo Mundo, 1606 (cit . Esguerra 1999, 47; 2006, 77) .

961)  Devocionario de Nuestra Senora de Izamal, y conquista espiritual de Yucatan, 1633 (cit . 

Esguerra 1999, 49; 2006, 77) .

962)  El origen de los indios, 1681 (cit . Esguerra 1999, 49) .
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Rady Indií, označil indiány za „zženštilé flegmatiky“, kteří v důsledku vlhko-
sti klimatu postrádají moudrost a vytrvalost .963

Ve čtyřicátých letech sedmnáctého století Antonio León Pinelo um-
ístil na východní svahy peruánských And biblický ráj . Pinelo působil jako 
magistrátní úředník v Limě a později v Madridu v Radě Indií, kde se snažil 
vyvrátit negativní obraz Nového světa, který byl v  té době ve  Španělsku 
značně rozšířen (Esguerra 1999, 34) . Dokazoval, že jihoamerické toky Ama-
zonka, Magdalena, Orinoko a  La Plata jsou čtyři řeky, které podle Bible 
napájejí rajskou zahradu .964 Amazonku ztotožnil Pinelo s řekou Gíchon, která 
obtéká zemi Kúš, z čehož vyplývá, že indiáni stejně jako obyvatelé Afriky jsou 
stiženi Noemovou kletbou .965 Pinelo ovšem bezvýhradně souhlasil s  fran-
couzským humanistou Juliem Caesarem Scaligerem, že pokud by hlavním 
kritériem měla být inteligence, nadání a činorodost, pak by nejvhodnějším 
místem pro umístění ráje byla Evropa (Esguerra 1999, 34) . Buenaventura de 
Salinas y Córdova napsal v roce 1646 list španělskému králi Filipu IV ., ve kte-
rém vyvracel tvrzení o degeneraci smíšených obyvatel Nového světa a nao-
pak líčil Ameriku jako ráj obývaný světci (Esguerra 1999, 64) .

Již v průběhu sedmnáctého století vznikl mezi míšenci v Novém 
světě silný lokální patriotismus,966 jehož vzdělaní protagonisté se vymezovali 
vůči výše zmíněným negativním charakteristikám a  stereotypům . Jejich 
Amerika byla zemí nalézající se poblíž ráje . Rostoucí sebevědomí a  vliv 
potomků Španělů a indiánů dokládá epizoda ze srpna 1618, kdy arcibiskup 
Juan Pérez de la Serna nařídil uvěznění španělského jezuity Goméze, protože 
ve svém kázání označil mestice za neschopné a zkorumpované . Arcibiskup 
zároveň nařídil, aby kněží v  kostelech nadále vychvalovali mimořádné 
nadání míšenců (Israel 1975, 84–87) .

Vlastenectví míšenců zrodilo ve druhé čtvrtině sedmnáctého století 
intelektuální směr, který Jorge Canizares Esguerra nazval „patriotickou astro-
logií“ (2006, 78–83) a jehož hlasatelé zdůrazňovali zásadní odlišnost ve fyzické 
konstituci indiánů, mesticů a černochů (Esguerra 2006, 37) . Tridentský koncil 
potvrdil výhrady katolické církve vůči astrologii, protože její učení 

963)  Compendio historial del estado de los indios del Piru, noc mucha doctrina y cosas notables 

de ritos, costumbres, e inclinaciones que tienen, noc otra doctrina y avisos para los que 

viven entre los neophitos, 1570; cit . Esguerra 1999, 57; 2006, 84 .

964) Píšon, Gíchón, Chidekel, Eufrat (Gn 2:10–14) .

965)  Antonio de León Pinelo, 1943, El paraiso en el Nuevo Mundo: Comentario apologético, hi-

storia natural y peregrina de las Indias Occidentales, Lima, Raul Porras Barrenechea, 

2:524–529; Esguerra 1999, 65 .

966)  Kreolský či mestický patriotismus a vytváření národní identity v Novém světě, viz Lafaye 

1974; Pagden 1990, kapitola 4–5; Esguerra 2006, 49–50 .
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zpochybňovalo svobodu lidské vůle (Irving 1959, 85–98) . To však oblibu astro-
logie v  koloniální společnosti nesnížilo,967 na  univerzitách se přednášela 
například „lékařská astrologie“ a  odkazy na  astrologii byly v  místním poli-
tickém diskurzu běžné (Paz 1988) . Mestic a augustiniánský mnich Antonio de 
la Calancha vydal v  roce 1638 obhajobu hvězdné konstelace Nového světa, 
která údajně učinila z  Peru „požehnanou zemi“ .968 V  jeho stopách se vydali 
další mestici, jezuita Alonso de Ovalle,969 profesor matematiky na  mexické 
univerzitě Mercedarian Diego Rodríguez970 a indiánský kronikář z Peru Felipe 
Guamán Poma de Ayala, který argumentoval, že Andy se nacházejí blíže Slunci 
než Kastilie, a jsou proto bohatší a lepší .971 Míšenci nesdíleli Las Casasovu ad-
oraci a  idealizaci indiánů972 a  pokračovali v  jejich hospodářské exploataci 
v rámci nechvalně proslulého systému mita (Esguerra 1999, 57) .

Významný španělský právník Juan de Solórzano Pereira, který 
na madridském dvoře hájil zájmy mesticů, ve svém rozsáhlém díle Indiánská 
politika (Política indiana) z dvacátých let sedmnáctého století tvrdil, že ro-
zumný zákonodárce a  politik musí ve  své praktické aktivitě přihlížet 
k přírodním podmínkám a schopnostem a vlastnostem obyvatelstva, jemuž 
vládne .973 Podle Solórzany by bylo chybou ignorovat skutečnost, kterou re-
spektovali již původní aztéčtí, mayští a inčtí panovníci, že indiáni obývají 
geograficky a klimaticky rozmanitá prostředí, jež ovlivňují jejich biologické 
dispozice . Zároveň je třeba po  vzoru Aztéků a  Inků neustále překonávat 
přirozený sklon indiánů k lenosti systémem nucené práce . V obdobném du-
chu napsal španělský jezuita Bernabé Cobo, že vzhledem ke svému tělesnému 
založení nejsou indiáni schopni takové fyzické námahy jako Evropané . 
Ve  Španělsku vykoná jediný rolník na  poli více práce než čtyři indiáni 
za  stejnou dobu v  Novém světě (Cobo 1979, 17) . Navzdory průniku biolo-
gických metafor do způsobu vyjadřování se tito autoři v zásadě neodchýlili 
od  tradičního environmentalismu . Nejvýraznější somatická odlišnost au-
tochtonních obyvatel Ameriky, zbarvení pokožky, vysvětlovali jako důsledek 

967)  Naopak se zdá, že inkvizice zahájila soudní řízení pouze s jedinci, kteří prostřednictvím 

astrologie „komunikovali s démony“, jinak spíše zasahovala proti odpůrcům astrologie, 

byť toto její počínání bylo v rozporu s ortodoxií (Esguerra 1999, 50) . 

968) Corónicamoralizada del orden de San Augustín en el Peru, 1638; Esguerra 1999, 51 .

969) Histórica relación del reyno de Chile, 1646; Esguerra 1999, 52 .

970) Discurso etheorológico del nuevo cometa, 1652; Esguerra 1999, 52 .

971) Nuevo crónica y buen gobierno, Esguerra 1999, 53 .

972)  Nucená práce indiánů samozřejmě hrála – navzdory dovozu černých otroků z Afriky – 

významnou úlohu v  ekonomickém životě amerických kolonií (Gibson 1964, 117–118; 

Stern 1982, 102–104, 156–157) .

973) Juan de Solórzano Pereira viz Muldoon 1994; Barcelo a Capdequí 1983 .
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Noemova prokletí Chámových potomků,974 aniž by to zásadně snižovalo kva-
lity jejich lidství .

Mestičtí patrioti stáli před dilematem jak smířit rajské kvality 
Ameriky a blahodárné působení místních hvězd s povahou původních oby-
vatel, kteří byli údajně slabí, zbabělí, zženštilí a  líní . Řešení spočívalo 
v  popření tradičního antického a  středověkého environmentalismu 
a  přiznání určitých vrozených kvalit lidskému tělu, které jsou nezávislé 
na přírodním prostředí .975 Evropané a indiáni museli být vybaveni zásadně 
odlišnými biologickými dispozicemi . Již předtím vysvětlovali španělští 
misionáři neochotu indiánů přijmout křesťanství na základě nesprávných 
zvyků, které se staly součástí jejich dědičné biologické přirozenosti .976 Podle 
Anthonyho Pagdena a Donalda R . Kelleyho ale Španělé šestnáctého a sedm-
náctého století nepřekonali kulturní fundamentalismus, který jim 
umožňoval vidět kulturu jako „druhou přirozenost“ (Pagden 1986, 97–104; 
Kelley 1990) . Byli to až mestičtí vzdělanci vzešlí z  prostředí koloniální 
společnosti, kteří zpochybnili tradiční „středomořské paradigma“ o rozho-
dujícím vlivu klimatu a hvězd na chování a somatické vlastnosti lidské popu-
lace a dospěli na práh skutečné rasové teorie .

Františkán Buenaventura de Salinas y Córdova ve třicátých letech 
sedmnáctého století tvrdil, že rozdíly v barvě kůže a chování různých národů 
se environmentálními důvody zcela objasnit nedají .977 Antonio de la Calan-
cha zdůraznil, že biologické a  mentální vlastnosti indiánů, Afričanů 
a Evropanů vzdorují vysvětlení v rámci environmentalistického paradigma-
tu . Klimatické, geografické a astrální faktory jsou samozřejmě podle Calan-
che důležité, ale tak jako slunce způsobuje, že vosk taje a jíl se zpevňuje, záleží 
především na  povaze hmoty, z  níž je lidské tělo zformováno .978 Calancha, 
příliš spjatý s  tradičním intelektuálním prostředím, svoji tezi nerozvinul 
do  systematické doktríny . To byla úloha španělského lékaře dlouhodobě 
pobývajícího v Novém světě Juana de Cárdenase, jehož spis Otázky a úžasná 
tajemství (Problemas y secretos maravillosos) vydaný v roce 1591 v Mexiku 

974)  Tento názor zastávali například Salinas y Córdova, León Pinelo, Solórzano Pereira, Ber-

nabé Cobo, Francisco López de Gómara a Antonio de Torquemada .

975)  Environmentální determinismus, viz Glacken 1967 .

976)  Například Alonso de la Pena Montenegro ve spise Itinerario para párracos de indios 

(1668) a Cabello Valboa v pojednání Miscelánea antártica: Una historia del Peru antiguo 

(1586); Esguerra 1999, 64 .

977)  Buenaventura de Salinas y Córdova, 1630, Memorial de las historias del Nuevo Mundo 

Piru: Méritos y excelencias de la ciudad de Lima, cabeza de sus ricos y estendidos reynos 

y el estado presente en el que se hallan, Lima .

978)  Corónica moralizada del orden de San Augustín en el Peru, 1638 (Esguerra 1999, 60) .
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označil Jorge Canizares Esguerra za první moderní pojednání o rasové fyzio-
logii (1999, 60; 2006, 87) . 

Cárdenas se snažil objasnit příčiny odlišných fyziologických vlast-
ností míšenců a  indiánů – například proč stárnou rychleji než Evropané 
(vlhkost Nového světa je zbavuje vitálního tepla a předčasně vysušuje orga-
nismus), proč jim vlasy dříve šednou (tělo míšenců vytváří více bílého slizu 
než žluči nebo krve), proč ve větší míře trpí žaludečními problémy (vlhkost 
oslabuje vitální teplo žaludku, zabraňuje kvalitní přípravě jídel a zhoršuje 
trávení) a proč se těší lepšímu zdraví ve stáří než v mladém věku, kdy často 
podléhají chorobám (vlhké klima zbavuje jedince vitálního tepla snáze 
v mládí než ve stáří) . Podobné potíže postihují rovněž Evropany žijící v Jižní 
a Střední Americe, avšak v důsledku jejich sangvinického naturelu jde o pro-
jevy náhodné, zatímco indiánům je flegmatická povaha vrozená . Představuje 
součást dědičné tělesné substance . 

Cárdenas úmyslně používal aristotelskou terminologii, aby 
zdůraznil neměnnost somatických rysů indiánských populací . Environ-
mentální, klimatické a astrální faktory mohou působit pouze v rámci, který 
je předem vymezen vrozenými tělesnými vlastnostmi (Esguerra 1999, 61) . 
Na  rozdíl od  Jeana Bodina a  dalších středověkých a  raně novověkých 
environmentalistů byl Cárdenas přesvědčen o tom, že migrace do jiné klima-
tické zóny nemůže změnit konstitutivní fyziognomické kvality lidí . Míšenci 
podle Cárdenase vzešli z Evropanů, jejichž založení je cholerické, avšak kli-
matické a astrální působení Nového světa je transformovalo v sangviniky . 
Díky tomu jsou mestici intelektuálně výkonnější než jejich španělští předci .979 
Mozek mesticů obsahuje méně rušivých vitálních podnětů, což jim umožňuje 
lépe ovládat a podržet mentální obrazy vnitřními smysly, než jsou schopni 
Evropané (Esguerra 1999, 62) .

Cárdenasovy teze rozvinul lékař a  polyhistor německého původu 
Enrico Martínez, který v  hlavním městě Mexika dohlížel na  stavbu 
zavlažovacích kanálů .980 Podle Martíneze odrážela odlišnou povahu těl 
indiánů a  Evropanů skutečnost, že obě populace utrpěly výrazně rozdílné 
ztráty během tří „morových ran“, které po roce 1519 postihly zemi . Mexiku 
vládne planeta Venuše, jež povzbuzuje vytváření slizu (flegma), a Slunce, kte-
ré podporuje produkci krve (sanguis) . Indiáni jsou proto ze své přirozenosti 

979)  Projevil se zde Aristotelův názor, že lidé pocházející z chladnějšího podnebí jsou méně 

inteligentní než lidé narození v teplejším klimatu (Politika, kniha 7, kapitola 7) . Tato teze 

mnohé Evropany po objevení Nového světa znepokojovala, protože by to znamenalo, že 

indiáni (o černoších se raději neuvažovalo) jim jsou mentálně nadřazeni, což tvrdil – jak 

jsme viděli – například Bartolomé de Las Casas .

980)  Enrico Martínez viz de la Maza 1943 .
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flegmatici981 a  „akcidentálně“ sangvinici . Míšenci byli uchráněni před fleg-
matismem, protože jako potomci Evropanů jsou svojí podstatou cholerici 
a žluč (chole) je schopna vypudit sliz . Působení Slunce v nich posílilo sklon 
k  sangvinismu . Mestici jsou sice fyzicky slabší, avšak inteligentnější než 
Španělé . Enrico Martínez zdůraznil (a v tomto ohledu předjímal argumentaci 
řady teoretiků rasy devatenáctého století), že vlastnosti místa neurčují kvali-
tu obyvatelstva . Rozhodující je povaha tělesné látky, která u různých populací 
reaguje odlišně na  shodné astrální a  klimatické vlivy . Potomci Evropanů, 
kteří přesídlili do Nového světa, získali lepší tělesné dispozice, protože přišli 
z chladného do mírného klimatu; obdobně jsou černoši narození v Americe 
nadřazeni svým africkým bratřím a  indiáni žijící v Novém Španělsku stojí 
výše než jejich příbuzní na Antilách a Floridě (Esguerra 1999, 62) .

Španělský lékař Diego Cisneros v knize vydané v roce 1618 v Mexi-
ku982 odmítl tezi, že indiáni jsou zároveň flegmatici a sangvinici a míšenci 
cholerici a sangvinici . Tělesná podstata lidí je jednotná; zatímco indiáni jsou 
melancholici, z cholerických Španělů se v Novém světě stali sangviničtí me-
stici (Esguerra 1999, 64) . Ve stejné době kronikář Don Domingo de San Antón 
Munón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, jehož rodným jazykem byl nahu-
atl, zdůraznil, že na počátku světa byl pouze „jeden otec Adam a jedna matka 
Eva“, i když naše těla jsou rozdělena do tří druhů (cit . Lockhart 1992, 385) . 
Kreolští autoři se tak navzdory svému důrazu na  rozdílnost biologických 
a  mentálních dispozic Evropanů, míšenců a  indiánů nevzdálili 
od pravověrného monogenismu a nenásledovali například Isaaka de la Pey-
rèra na pozice preadamitské hereze .983 Zdá se, že kreolští vzdělanci, míšenci 
bělochů a  indiánů, kteří se snažili obhájit realitu Nového světa proti 
předsudkům, animozitě a stereotypům, jež začaly kolovat v Evropě, vytvořili 

981)  Z tohoto důvodu jsou podle Martínezova astrologického výkladu zranitelní během moro-

vých epidemií, které údajně nastávají během konjunkce planet Mars a Saturn v souhvěz-

dí Kozoroha (pod jehož přímým vlivem se nachází Mexiko) . Saturn je spojen s  teplem 

a Mars se suchem, což je v protikladu s ustrojením indiánů, založeným na chladu a vlh-

kosti . Působení obou planet uvolňuje žluč a fatálně oslabuje indiánský organismus (Es-

guerra 1999, 62) .

982)  Sitio, naturaleza y propiedades de la ciudad de México: Aguas y vientos a que esta sujeta, 

y tiempos del ano; Necesidad de su conocimiento para el exercicio de la medicina su incer-

tidumbre y dificultad sin él de la astrología assi para la curación como para los prognó-

sticos, 1618; Esguerra 1999, 63 .

983)  Isaac de La Peyrère jako polygenista předpokládal, že lidstvo bylo stvořeno na více mís-

tech a že lidé existovali již před Adamem; viz Budil 2002, 58, 60–61; Popkin 1987 . Otázka 

původu amerických indiánů vyvolala polemiku mezi heterodoxními polygenisty a křes-

ťansky pravověrnými monogenisty (viz Huddleston 1967) .
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za použití Hippokratova a Galénova učení a astrologie první teoretický sy-
stém, který odmítl environmentalismus a představoval ranou verzi moderní 
rasové teorie (Esguerra 1999; MacCormack 1991, 383–405) . 

Podobným směrem jako kreolové v  Latinské Americe se vydali 
rovněž severoameričtí anglosaští kolonisté, kteří na  rozdíl od  jihoame-
rických vzdělanců nedospěli k  závěrečné intelektuální syntéze (Chaplin 
1997) . Tato kreolská rasová ideologie neovlivnila hlavní proud západního 
myšlení, protože byla příliš spojena se specifickými zájmy a  podmínkami 
Jižní a Střední Ameriky, která navíc v souvislosti s relativním mocenským 
úpadkem iberských států procházela od sedmnáctého století v rámci nově se 
formujícího světového hospodářského systému sociokulturní a ekonomick-
ou marginalizací . Španělské impérium bylo příliš multietnické a jeho dějiny 
nebyly (na rozdíl od Britských ostrovů a Francie) spjaty s etnickým násilím, 
které by bylo možno interpretovat jako „rasovou válku“ . Rasová imaginace se 
v iberském světě neocitla v takovém geopolitickém kontextu, který by z ní 
učinil mocnou mobilizující sílu kolektivní identity, jak k tomu došlo o mno-
ho let později v Německu v rámci árijské ideologie .

2.22.2. Otázka původu indiánů

V letech 1570 až 1750 se po porážce Osmanů ve Středomoří a po rezignaci 
Španělska na další koloniální expanzi ustavila mocenská rovnováha mezi 
hlavními civilizačními ohnisky tehdejšího světa, Západem, Osmanskou říší, 
Persií, mughalskou Indií a Čínou . Tyto eurasijské civilizace přímo či zpro-
středkovaně využívaly lidské zdroje Afriky a  přírodní bohatství Ameriky . 
V pozadí takto utvářeného světového řádu raného novověku, pro který byla 
charakteristická hospodářská stagnace (s výjimkou Nizozemí a do jisté míry 
Číny), se rýsovaly „stíny zítřka“, které se mu měly stát osudnými . Náležela 
mezi ně především politická a hospodářská slabost pozdní mughalské Indie, 
rostoucí obchodní síla a  asertivita námořních mocností, především Velké 
Británie, impozantní expanze Ruska v severní Eurasii, izolacionistická poli-
tika Číny, neschopnost Francie zadržet vzestup Velké Británie a úpadek vo-
jenské moci Turecka a Persie . Synergie těchto faktorů se však projevila až 
během sedmileté války, která zahájila eurasijskou revoluci . V závěru eurasij-
ské revoluce kolem roku 1830 představoval Západ v čele s Velkou Británií ab-
solutního světového hegemona . 

Sedmnácté století, věk eurasijské rovnováhy, proto nebylo vhodným 
obdobím pro šíření „etnické či rasové pýchy“ . Germanismus, který v šestnáctém 
století probudila reformace a  četba Tacita, se v  následujícím století stáhl 
do závětří akademického prostředí, na univerzity v Leidenu a Uppsale, v jejichž 
zdech vzdělanci typu Olofa Rudbecka snili o Švédsku jako Platónově Atlantidě . 
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Řada Evropanů objevila kouzlo cestování, urození mladíci vyráželi na  ka-
valírské cesty a mnozí překračovali hranice kontinentu . Vztah k odlišným či 
exotickým kulturám byl převážně shovívavě tolerantní . Sir William Temple984 
vyzýval ke studiu dějin, zvyků a mravů vzdálených civilizací .985 Pierre Bayle986 
se s respektem vyjadřoval o poznatcích, které získali v Asii François Bernier 
nebo Jean-Baptiste Tavernier . Mezi vzdělanci byl rozšířen jistý druh roman-
tického kulturního relativismu, který „znovuobjevovali“ až počátkem dvacáté-
ho století američtí žáci antropologa německého původu Franze Boase . Louis-
Daniel Le Comte ve svém pojednání o Číně zdůraznil,987 že jsme všichni zajatci 
předsudků a stereotypů, které jsme si osvojili výchovou . Stejného názoru byli 
cestovatelé François Bernier a  Jean Chardin . Louis Armand de Lom d’Acre, 
baron de Lahontan, který se v roce 1683 vylodil v Québecu, opěvoval ušlechtilé 
divošství Irokézů (Hazard 1973, 25–28) . 

Dokonce i Jacques Bénigne Bossuet, tento velký a nekompromisní 
hlasatel ortodoxní křesťanské vize lidských dějin, ve  svém spise  Pojednání 
o všeobecných dějinách (Discours sur l’histoire universelle, 1681) vyjádřil ob-
div ke  starému Egyptu . Giovanni Paolo Marana, Janovan, který vstoupil 
do služeb Ludvíka XIV . a jehož román Špión velkého pána (L’espion du grand 
seigneur, 1684) inspiroval Montesquieua, popisoval devadesátiletého muže se 
vzhledem mladíka, jenž za  svoji svěžest vděčil dlouhému pobytu v  Egyptě . 
„Moudrost starověkého Egypta“ proslavil na počátku vlády Ludvíka XV . abbé 

984)  William Temple (1628–1699), anglický státník a literát, vystudoval na univerzitě v Cam-

bridgi a působil jako diplomat v různých evropských zemích; jeho tajemníkem byl od 

roku 1688 Jonathan Swift .

985)  What countries, (we can imagine him saying to himself) what countries hitherto unknown 

to us, or looked upon as rude and barbarous, are now revealed as they really are in the 

accounts of them brought home by traders, seafarers and pioneers. In those regions that 

have recently been brought within our ken, and are now the subject of discussion among 

men of learning, discoveries have been made no less fruitful, deeds have been wrought no 

less remarkable, than those on which our minds have traditionally been nourished. It is 

not only their vast extent, the peculiar qualities of their soil, their various climates, their 

divers products, which engage our interest and compel our attention, but their laws, their 

systems of government, their empires (cit . Hazard 1973, 24) .

986)  Pierre Bayle (1647–1706), francouzský filosof a hugenot, pokládaný díky svému monu-

mentálnímu Historickému a kritickému slovníku (Dictionnaire Historique et Critique) za 

prvního encyklopedistu . Bayle přednášel filosofii na protestantské akademii v Sedanu; 

v roce 1671 odešel do holandského exilu, kde působil na univerzitě v Rotterdamu . Stal se 

neoficiálním intelektuálním vůdcem francouzské hugenotské opozice . 

987)  Jezuita v  Pekingu. Nová zpráva o současném stavu Číny (Un jésuite à Pékin. Nouveaux 

mémoires sur l’état présent de la Chine, 1687–1692) .
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Jean Terrasson v knize Sethos (Le Séthos) . Poprvé v dějinách Západu se uznání 
dostalo i  Muhammadovi, který byl představen jako výrazný náboženský 
vůdce . Anglický orientalista Simon Ockley, autor Dějin Saracénů (The History 
of Saracens, 1708–1718), popřel, že by západní civilizace byla nadřazená 
východní . Pravý opak je pravdou .988 Delegace ze Siamu, která v  roce 1684 
přijela na dvůr Ludvíka XIV ., doložila před očima Pařížanů svým vzezřením 
a vystupováním velkolepost či dokonce civilizační převahu Asie nad Evropou 
(Hazard 1973, 29–35) . François Bernier sice v témže roce uveřejnil svoji klasi-
fikaci lidských ras, ale v tomto světě pro ni ještě neexistovalo uplatnění .

Vzdělancům šestnáctého a sedmnáctého století byla poměrně vz-
dálená představa, že by veškeré lidstvo mohlo být rozděleno do tří nebo čtyř 
základních rasových skupin . Jejich svět byl naopak zabydlen množstvím vel-
mi rozmanitých „národů“, které se svou odlišností vymykaly jakékoliv 
zevšeobecňující klasifikaci . Podle humanistického učence Johanna Böhma 
obývali africký kontinent nejen Etiopané a Egypťané, ale rovněž „troglody-
té“, „ryzofágové“ (pojídači kořenů), „spermofágové“ (pojídači semen), „illofá-
gové“ (pojídači ovoce) a „ichthyofágové“ (pojídači ryb) .989 Autoři jako Odorado 
Lopez, Philippo Pigafetta, Andrew Battle nebo Nicolas Villaut líčili Afriku 
nikoliv jako „srdce temnoty“, ale jako barvitý světadíl s vlastními státy, des-
potickými monarchiemi a sofistikovanými šlechtici, kněžími a královskými 
úředníky .990 John Ogilby v knize Africa991 vydané roku 1670 sice napsal, že 
mnohé africké populace se stěží liší od zvířat, avšak království Guinea do-
sahovalo podle jeho mínění téměř evropské úrovně .

Rovněž obyvatelstvo Nového světa se podle většiny západních 
pozorovatelů vyznačovalo příliš velkou variabilitou na to, aby bylo možno je 
zařadit pod jediný antropologický typ; jeho původ musel být značně hetero-

988)  So far as the fear of God is concerned, the control of the appetites, prudence and sobriety 

in the conduct of life, decency and moderation in all circumstances – in regard to all these 

things (and, after all, they yield to none in importance) I declare that if the West has added 

one single iota to the accumulated wisdom of the East, my powers of perception have been 

strangely in abeyance (cit . Hazard 1973, 32–33) .

989)  Omnium gentium mores (1520), do angličtiny přeložil William Watreman pod názvem 

The Fardle of Facions (1555) .

990)  Líčení Angoly od Andrewa Battla, viz Samuel Purchas, 1625, Hakluytus Posthumous, or 

Purchas his Pilgrimes; popis Guiney viz Villaut, Nicolas, 1670, A Relation of the Coasts of 

Africk Called Guinee, London, 234–249; rovněž Shakespearův Othello je spíše „barbar“ než 

„divoch“ . Obraz Afriky v raném novověku viz Curtin 1964, 64; Barker 1978, 142–154 .

991)  Africa: Being an Accurate Description of the Regions of Aegypt, Barbary, Lybia, and Bille-

dulgerd, The Land of the Negroes, Guinea, Aetheopia, and the Abyssins, London, 1670, 483, 

590–591 .
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genní . Nizozemský učenec a  kalvinistický teolog Johannes De Laet sehrál 
důležitou úlohu při zakládání nizozemské Západoindické společnosti 
a  působil v  letech 1621 až 1636 jako její oficiální kronikář (Rubiés 1991, 
224) .992 V roce 1625 vydal své hlavní dílo Nový svět neboli Popis Západní Indie 
v osmnácti knihách (Novus Orbis, seu Descriptionis Indiae Occidentalis libri 
XVIII), ve  kterém se zaměřil na  problematiku Ameriky . Ačkoliv se spis 
vyznačoval výrazným protišpanělským zaměřením, Laetovým důležitým 
zdrojem byla proslulá studie Přírodní a morální dějiny Indií (Historia natu-
ral y moral de las Indias, 1570) . V ní španělský jezuita José de Acosta rozlišil 
tři americké „národní skupiny“ vymezené na základě politického uspořádání: 
monarchie, společenství (řízená radou a  přáním většiny) a  „barbarské“ 
kočovné skupiny .993

José de Acosta byl přesvědčen, že indiáni přišli do  Ameriky 
z východní Asie a jejich předkové byli kočovníci podobní Skythům . Jeho hy-
potéza se stala oficiálně přijímaným názorem mezi členy Rady Indií Filipa 
II ., jak o tom svědčilo například pojednání Zeměpis a všeobecný popis Indií 
(Geografia y descripción universal de las Indias, 1574) od Juana Lópeze de 
Velasca, i když i ve Španělsku probíhala na toto téma rozsáhlejší debata . Do-
minikán Gregorio García publikoval roku 1607 pojednání Původ indiánů 
Nového světa a Západní Indie (Origen de los Indios de el Nuevo Mundo e Indias 
Occidentales), ve  kterém dokazoval, že původní obyvatelé Ameriky jsou 
směsicí populací Starého světa . Touto cestou se vydal rovněž Johannes De 
Laet, podle kterého americký kontinent osídlili postupně Skythové, Španělé, 
Polynésané, Velšané994 a další národy; jedině tak lze vysvětlit, proč v Americe 
existuje takové množství jazyků, zvyků a hodnotových systémů . Nizozemský 
teolog Abraham Mylius ve studii Belgický jazyk (Lingua Belgica) odvodil in-
diány od starověkých Kimbrů . Hugo Grotius ve spise Studie o původu ame-
rického obyvatelstva (De origine gentium americanarum dissertatio, 1642) 
zpochybnil, že by američtí domorodci byli původně kočovníky ve Skythii, 
protože v Americe se před příchodem Evropanů nevyskytovali koně a mezi 
oběma kontinenty neexistuje spojení (Tataři nebyli nikdy mořeplavci) . Groti-
us byl přesvědčen o tom, že Severní Amerika byla osídlena Vikingy pocháze-
jícími ze Skandinávie, jejichž předky byli Tacitovi Germáni nebo Hérodotovi 
Skythové . Yucatán obývají potomci Etiopanů (Afričanů), které během rybolo-

992)  Jaerlijch Verhael, 1644 .

993)  Klasifikací obyvatelstva Nového světa se dále zabývali například Charles de Rochefort 

(History of the Carriby-Islands, 1658) nebo Louis Armand de Lom d’Acre, baron de Lahon-

tan (Nouveaux voyages de M. le Baron de Lahontan dans ľAmérique Septentrionale, La 

Haye, 1703) .

994) Jak tvrdil již David Powell (Hudson 1996, 249) .
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vu zahnala bouře daleko na  západ, přičemž mnozí z  nich byli křesťany 
z Habeše (Rubiés 1991, 225–232) . Indiáni žijící v Jižní Americe jsou údajně 
potomky osadníků z Jávy a dalších indonéských ostrovů a Číny (Rubiés 1991, 
23; Hudson 1996, 249) .

2.22.3. Rasa, příroda a kultura v raném novověku

V raném novověku převažovala snaha zdůrazňovat socioekonomické rozdíly 
mezi evropskými a zámořskými populacemi, spočívající například v dicho-
tomii venkovského a městského (rustical a ciuil), kterou razil Leo Africanus 
(Shuger 1997, 500–501) . Anglická kolonizace Irska probíhající v šestnáctém 
století měla představovat imitaci římské expanzionistické politiky šířící ci-
vilizaci (humanitas) prostřednictvím podmanění (servitus) . Vicův pokus 
z  počátku osmnáctého století o  ustavení „nové vědy“ na  základě souběhu 
mezi základními historickými věky lidstva a  dominancí různých rétoric-
kých figur v jazyce zůstal osamocený (Budil 1998; 2001, 329–338) . Systematic-
ké studium biologických odlišností, které by vyústilo do systému rasové hie-
rarchie, bylo v  šestnáctém a  sedmnáctém století mimo zájem i  možnosti 
evropské vzdělanosti .

Ve  druhé polovině osmnáctého století došlo k  podstatné změně . 
Na obzoru se objevila touha po velkých generalizacích . Významný skotský hi-
storik a rektor Edinburghské univerzity William Robertson vyjádřil v knize 
Dějiny Ameriky (The History of America) z  roku 1770 nespokojenost 
a  rozčarování ze subtilního studia detailů společenského života a  zvyků 
původního obyvatelstva Nového světa . Jeho přáním bylo vylíčit dějiny, fyzio-
gnomii a  intelektuální schopnosti jednotné „indiánské rasy“ .995 Ve  stejném 
roce poznamenal abbé Guillaume Thomas François Raynal v epochálním díle 
Filosofické a politické dějiny evropského osídlení a obchodu v obou Indiích (Hi-
stoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Euro-
péens dans les deux Indes) že rozdíly mezi jednotlivými africkými kmeny 
jsou výrazně nižší než jejich podobnosti . V Africe údajně nenalezneme tako-
vou rozmanitost, s  jakou se setkáme mezi Labem a Tiberou, protože čím je 
člověk vzdálenější Přírodě, tím méně se podobá jeden druhému (cit . Hudson 

995)  In a general history of America, it would be highly improper to describe the condition of 

each petty community, or to investigate every minute circumstance which contributes to 

form the character of its members. Such an inquiry would lead to details of immeasurable 

and tiresome extent. The qualities belonging to the people of all the different tribes have 

such a near resemblance, that they may be painted with the same features (The History of 

America, London, 1800, 1, 311; cit . Hudson 1996, 250) .
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1996, 250–251) .996 Evropská etnická, lingvistická a  sociopolitická diverzita 
byla podle Raynala projevem civilizační nadřazenosti nad zaostalými rasami 
pohrouženými do  primární přírodní stejnorodosti . Předchůdcem badatelů 
usilujících o rasově biologické uchopení lidské rozmanitosti byl Grotiův žák 
Georgius Hornius, působící na univerzitě v Leidenu, který se v knize Archa 
Noemova neboli Dějiny říší a království (Arca Noae, sive Historia Imperiorum 
et Regnorum, 1666) pokusil obdobně jako již v desátém století perský kronikář 
Tabarí o etnicko-rasový výklad pokolení vzešlých z Noemových synů . Jáfetovi 
potomci byli podle Hornia běloši, Šémovi potomci byli příslušníci žluté rasy 
a Chámovi potomci byli představitelé černé rasy .997

Alden T . Vaughan ukázal, že konceptualizace severoamerických 
indiánů jako rasy, která se odlišuje od evropských osadníků, byla výsledkem 
poměrně dlouhého procesu a klíčovou úlohu při něm sehrály především ne-
gativní zkušenosti způsobené vzájemnými válečnými konflikty . Domorodce 
oddělovala od  Evropanů dosažená civilizační úroveň, nikoliv rasová 
příslušnost . Zdá se dokonce, že Angličané původně označili indiány za „bar-
bary“, protože jim připomínali Iry (Shuger 1997, 495) . Rozdíly v pigmentaci 
se bagatelizovaly, případně přičítaly v duchu vládnoucího environmentalis-
mu, jehož pozice byly v  sedmnáctém století posíleny (Vaughan 1982, 923), 
pomíjivým klimatickým vlivům .998 Skutečnost, že mnozí cestovatelé, jako 

996)  V osmnáctém neexistovala mezi evropskými badateli shoda, zda se větší vnitřní rozma-

nitostí vyznačují Afričané, nebo původní Američané . Georges Buffon tvrdil, že to jsou 

Afričané, zatímco Thomas Jefferson a Benjamin Franklin kárali své současníky, že nedo-

káží docenit skutečnost, že indiáni jsou stejně jako Evropané příslušníky výrazně odliš-

ných národů (Hudson 1996, 251) .

997)  Georgius Hornius nebyl v dějinách západního myšlení prvním, kdo rasovou interpretací 

Noemovy kletby napodobil muslimské autory . V Polsku v šestnáctém století vznikla své-

bytná „rasová charta“ založená na starozákonní genealogii . Polská aristokracie (szlach-

ta) se ztotožnila s potomky Sarmatů a jejich prostřednictvím s Jáfetovou linií . Naproti 

tomu, jak stálo v Libri Chamorum, poddaný lid pocházející od Cháma je postižen dědič-

nou kletbou a je navždy odsouzen k podřízenému postavení (Tazbir 1977, 34; 1986, 17, 

68) . Sir Thomas Browne odmítl deset let před vydáním Horniova spisu názor, že by černá 

barva pleti Afričanů měla cokoliv společného s Noemovou kletbou (Pseudodoxia Epide-

mica, 1646, 6, kapitola 11; viz Budil 2005, 44) .

998)  Samuel Purchas napsal v roce 1613: The tawny Moore, black Negro, duskie Libyan, Ash-colou-

red Indian, olive-coloured American, should with the whiter European become one sheep-fold; 

podle Philippa de Mornaye, jehož pojednání bylo přeloženo do angličtiny v roce 1581, slunce 

maketh some folks whyte, some black, some red and some Tawny… the Ethiopian blacke, and 

the Scotte yellowish; John Davies uvedl roku 1599: This World’s Sunne Makes the More black, 

& th’European whit, th’American tawny, and the East-Indian red (cit . Vaughan 1982, 922) . 



684

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

například Jacobus Gastaldus, Samuel de Champlain nebo Marc Lescarbot, 
zaznamenali, že pokožka indiánů má stejné zbarvení jako u  Evropanů, 
použil George Best v roce 1578 jako argument proti jednoznačné platnosti 
environmentalismu . Známý kapitán John Smith uvedl, že indiáni žijící 
v okolí Jamestownu se rodí s bílou kůží, která teprve s přibývajícím věkem 
nabývá nahnědlého odstínu . John Rolfe tuto změnu přisoudil kulturním 
vlivům – potírání olejem a životem v zakouřených chatrčích . George Alsop, 
William Wood, Thomas Morton a Roger Williams, kteří pobývali v Novém 
světě v sedmnáctém století, neviděli v pigmentaci indiánů a bělochů žádný 
rozdíl (Vaughan 1982, 923–926) . Tak třeba William Penn přirovnal vzhled 
amerických domorodců k potulným anglickým cikánům, zatímco Dionyse 
Settle v nich viděl vesničany, kteří tráví většinu života na čerstvém vzduchu 
a slunečním žáru .999 Na druhé straně nalezneme mezi evropskými kolonisty 
řadu výhrad a stížností na „barbarskou, krutou a nevyzpytatelnou“ povahu 
domorodců .1000 Richard Eden poznamenal v  Historii cesty do  Západní 
a Východní Indie (The Historie of Travayle in the West and East Indies, 1577), 
že Bůh nestvořil lidi zkaženější a animálnější, bez sebemenší příměsi civili-
zovaných způsobů .1001 Dokonce i John Rolfe si v tomto smyslu stěžoval na svo-
ji partnerku, legendární indiánskou „princeznu“ Pocahontas .1002

Přesto existoval mezi anglosaskými kolonisty a  anglickou vládou 
konsensus, že navzdory současnému politováníhodnému stavu lze v  bu-
doucnosti indiány (na rozdíl od černých Afričanů) přijmout jako plnohodnot-
né členy křesťanské obce . Koneckonců sami Britové byli až do  příchodu 
Římanů divochy žijícími v  lesích . V  závěru sedmnáctého století se tento 
vstřícný přístup vytrácel . Evropští kolonisté se začali chápat jako „běloši“ sto-
jící proti „barevným“, rasové kategorii zahrnující Afričany, indiány a míšence . 
Intelektuální vliv environmentalismu slábl a společnost Nové Anglie začaly 

999)  Their color is not much unlike the Sunne burnte Countrie man, who laboureth daily in the 

Sunne for his living (cit . Vaughan 1982, 926) .

1000)  George Best uvedl: Jsou to brutální a necivilizovaní lidé, kteří žijí v jeskyních a obživu si 

opatřují lovem jako medvědi či jiná divoká zvířata. Požírají syrové maso a ryby a neod-

mítnou maso, jakkoliv zapáchá. Jsou urputní v boji, od přírody nevrlí a hltaví při jídle 

(cit . Vaughan 1982, 927) .

1001)  Srovnejme tento postoj s přístupem Kryštofa Kolumba, který po setkání s indiány uve-

dl: Byli to ti nejkrásnější mužové a nejkrásnější ženy, jaké až dosud spatřil (13 . 10 . 1492); 

Ti lidé jsou dobří; Jsou to ti nejlepší a nejmírnější lidé na světě (16 . 12 . 1492); Admirál 

pravil, že se mu nechce věřit, že by kdo kdy viděl tak dobrosrdečné lidi (21 . 12 . 1492); Mys-

lím, že na světě není lepších lidí ani lepších zemí (25 . 12 . 1492); cit . Todorov 1996, 47 .

1002)  Education hath bin rude, her manners barbarous, her generation accursed, and … (she 

is) discrepant in all nurtriture from my selfe (cit . Vaughan 1982, 928) .
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prostupovat patrné rasové bariéry . Za  „bílé muže“ označovali Evropany sa-
motní indiáni (Vaughan 1982, 928–933) . Thomas Hutchinson v roce 1764 pro-
testoval proti segregaci bělochů a  indiánů, pokládaných ve stále větší míře 
za „nižší rasu“ .1003 Rezistence indiánských kmenů vůči evangelizaci a šíření 
západních civilizačních návyků a především brutalita vzájemných konfliktů 
přispívaly k odcizení . Západní civilizace sílila a kulturní rozdíl mezi evrops-
kými osadníky a indiánskými populacemi se zvětšoval . Boje s Pekoty v roce 
1637 nebo válka krále Filipa v letech 1675 až 1676, to vše přispělo k vytvoření 
obrazu indiána jako krvežíznivého, zákeřného a krutého divocha (Vaughan 
1982, 941) . Události v Nové Anglii v mnohém připomínaly kulturní asimilaci 
doprovázenou genocidou, k níž dříve docházelo v „keltském pásu“ na Brits-
kých ostrovech . Indiáni se postupně měnili v  biologicky vymezenou rasu, 
s  „rudou“ kůží,1004 jejíž vrozené vlastnosti jsou výchovným působením 
nevykořenitelné .1005 Tuto transformaci postojů dokončila sedmiletá válka . 
V jistém smyslu byli indiáni (z nichž většina stála během bojů v Severní Ame-
rice na straně Francouzů) další obětí eurasijské revoluce .

Francouzský romantický spisovatel a rasový vizionář Arthur Gobi-
neau označil v polovině devatenáctého století španělský a portugalský způsob 
kolonizace Nového světa za liberální . Navzdory počátečnímu brutálnímu ná-
silí se Španělé údajně naučili respektovat místní politické instituce a kul-
turní tradice a snažili se indiány připoutat prostřednictvím příbuzenských 
vazeb (Gobineau 1942, II, 369) . Gobineau vysvětloval vzájemnou přitažlivost 
rasovými důvody . Španělští conquistadoři pocházeli z Andalusie a v  jejich 
žilách převládala semitská krev smíšená s  iberskými a  keltskými prvky, 
příbuzná s krví asijských populací, které kdysi osídlily Ameriku . Mezi doby-
vateli a  podmaněnými proto existovalo rasové pouto projevující se sklony 
k míšení . Rovněž Francouzi, usazující se v Kanadě a Karibiku, měli kořeny 
převážně v  Bretani a  Normandii a  jejich galská krev podle Gobineaua 
podněcovala podvědomou rasovou solidaritu s autochtonními obyvateli No-
vého světa . Na  druhé straně si francouzští kolonisté udržovali odstup 

1003)  Máme sklon pokládat indiány za rasu, která je ze své povahy podřadnější než naše rasa 

a jež je zrozena k otroctví (cit . Vaughan 1982, 938) .

1004)  Thomas Jefferson hovořil v Poznámkách o stavu Virginie (Notes on the State of Virginia, 

1784) o lidech bílých, rudých a černých (Vaughan 1982, 917) .

1005)  Editor knihy New England’s Prospect od Williama Wooda z roku 1764 napsal: Evangeli-

zace indiánů má slabou naději na úspěch kvůli jejich barbarství a neschopnosti abstrakt-

ního myšlení. Jejich neustálé putování jim brání vybudovat stálé svatostánky a značně 

tak komplikuje pokrok křesťanství, náboženství, které odráží nejušlechtilejší hnutí lidské 

mysli … Divoké mravy domorodců nemohou být nikdy odstraněny a nejvyšší míra jemno-

sti zcela neodstraní barbarské sklony jeho vychování (cit . Vaughan 1982, 943–944) .
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od  černých otroků a  mulatů (Gobineau 1942, II, 370) . Anglosasové přišli 
do Ameriky jako potomci árijských dobyvatelů; jejich chování vůči místním 
populacím bylo zcela odlišného typu než jednání obou románských národů 
(Gobineau 1942, II, 372–373): 

Zbytky anglosaského lidu v Severní Americe tvoří skupinu, která nepo-
chybuje ani na  okamžik o  své vrozené vyvýšenosti nad ostatním 
člověčenstvem ani o právech rodových, jež tuto vyvýšenost jí udělují. 
Prosycena takovýmito principy, jež jsou spíše pudy než pojmy a  ov-
ládána zcela jinak náročnými potřebami nežli byly potřeby těch sto-
letí, kdy civilisace existovávala jen ve stavu schopnosti, tato skupina 
také se nespokojuje jako Germáni s podílnictvím na území s bývalými 
majetníky. Ona je okradla načisto, ona je zatlačovala z pustiny do pu-
stiny; odkoupila jim násilně a za mrzký peníz půdu, kterou nechtěli 
prodati a ten bídný kus pole, jejž slavnostními a několikanásobnými 
smlouvami jim zaručila proto, že přece jen musili něco míti, kam by 
hlavu složili, jim brzy vzala, a to proto, že nejen nemohla vystát jejich 
přítomnost, nýbrž ona vůbec nemohla snést, že jsou vůbec ještě na živu. 
Její rozumující povaha, milující zákonné formy už vynalezla tisíc 
vytáček a lapáků, aby smířila výkřik nestrannosti s velitelským řevem 
nekonečné hrabivosti. Vynalezla slova, theorie, deklamace, aby 
očistila a  ospravedlnila svoje chování. Snad někde ve  hloubi svého 
svědomí rozpoznala ještě, že takovéto výmluvy jsou nečisté. Nicméně 
vytrvala v praktikování svých právních názorů, podle nichž se mělo 
zabrati všechno; to je jejím prvým zákonem co nejzřetelněji do jejího 
srdce vrytým. Vůči negrům se nejeví o nic méně velitelskou než vůči 
domorodcům: tyto vysvlékne a  okrade až na  kůži, ony sehne až 
na úroveň půdy, kterou pro ni obdělávají; a tento způsob jednání jest 
tím pozoruhodnější, že není ve shodě se zákony lidství, jež hlásají ti, 
kteří jej praktikují. Tato nedůslednost žádá jakési vysvětlení. V  tom 
měřítku, v jakém se teď provozuje, jest úplně nová na zeměkouli. Ger-
máni nikdy nic takového nedělali; spokojujíce se kusem země, zaručili 
na  zbytku svobodné užívání svým podmaněným. Mívali velmi málo 
potřeb a nepociťovali nutnost všecko zabírati. Byli příliš bodří, než aby 
jim bylo kdy napadlo vnucovati poddaným nebo podmaněným 
národům lihoviny nebo škodlivé poživatiny. To je úplně moderní 
nápad. To ani Vandalům, ani Frankům, ani původním Sasům na mysl 
nepřipadlo, o tom se ani antickým civilisacím, jež byly rafinovanější 
a  zvrhlejší, nezazdálo. Ani bráhman, ani mág nepocítil potřebu 
potlačiti kolem sebe úplně dokonale všecko, co nenáleželo k  jeho 
společnosti a k jeho způsobu myšlení; jedině civilisace 19. století má 
tento pud a  zároveň i  zabíjecí moc; ona samojediná bez jakéhokoli 
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hněvu, bez rozčilování, pokládajíc se za  převlídnou a  veleútrpnou, 
hlásajíc neomezenou umírněnost, pracuje neustále na tom, aby celý 
svůj obzor postupně pokryla hroby. Důvodem k tomu jest, že žije pouze 
pro užitečnost; to, co není k něčemu užitečné pro ni, jí škodí a logicky 
všecko co škodí, jest předem odsouzeno a ve vhodný okamžik se potře.

2.22.4. Adamův pád

Vznik rasové teorie byl součástí širšího procesu proměny západních věd 
o člověku související se sekularizací a úpadkem autority tradiční křesťanské 
teologie včetně augustinovského výkladu lidských dějin, které vyústily 
do snahy nalézt alternativní metanarativitu přesvědčivě líčící původ, smysl 
a směřování západní civilizace a lidského rodu obecně . Poutavý výklad této 
intelektuální transformace na sklonku vlády Ludvíka XIV . podal v klasické 
knize Krize evropského vědomí (La Crise de la conscience européenne) z roku 
1935 Paul Hazard . Idea přírodní historie překonávající propast mezi člově-
kem a přírodou1006 a činící z lidských dějin součást fyzikálního a organické-
ho vesmírného procesu představovala jednu z  možností, jak prázdnotu 
vzniklou po odstranění křesťanské teodicey vyplnit . Bez této rámcové změny 
základního příběhu lidstva by se rasová ideologie jako inspirativní součást 
politické ideologie Západu nemohla prosadit . O  začlenění lidských dějin 
do kosmického dějství se zasloužil francouzský myslitel Charles Bonnet, kte-
rý ve svém studii Kontemplace o přírodě (Contemplation de la Nature)1007 re-
habilitoval renesanční koncept řetězce bytí1008 spojujícího veškeré jsoucno 
do jediného hierarchického celku (Lovejoy 1960; Anderson 1976) .

O postupné emancipaci klasifikace lidstva od křesťanské teologie 
svědčily například úpravy v zákonodárství v americké kolonii Virginie, v níž 
byl v roce 1670 otrok identifikován jako „nekřesťan“, zatímco pozdější legis-

1006)  Edward Tyson poukázal na strukturálně anatomické shody mezi člověkem a lidoopy ve 

studii Orang-Outang, sive Homo sylvestris: or the Anatomy of the Pygmie compared with 

that of a Monkey, an Ape and a Man . Ashley Montagu soudí, že Edward Tyson stál na počát-

ku vědecké revoluce, která zrodila naši kulturu: Tysonův hlavní příspěvek k rozvoji západ-

ního myšlení spočíval v zaměření pozornosti na vztah mezi člověkem a opicí. Bylo by obtížné 

přecenit význam a dalekosáhlé důsledky revoluce v bádání o původu lidského druhu, která 

byla vyvolána. Je zřejmé, že Tysonovo účast ve zmíněné revoluci jej opravňuje k vysokému 

postavení mezi tvůrci současné kultury (cit . Poliakov 1996, 157) . James Burnett, lord Mon-

boddo, označil ve druhé polovině osmnáctého století opici za bratra člověka .

1007)  Na knize pracoval v letech 1747 až 1752, ale byla vydána až roku 1764 .

1008)  Échelle des êtres, chain of being .
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lativní úpravy výrazně omezily možnost černochů získávat prostřednictvím 
křtu svobodu (Davis 1966, 210, 446) . Současně se začaly striktněji oddělovat 
jednotlivé rasové skupiny . Zatímco v sedmnáctém století docházelo od Pen-
sylvánie po Georgii poměrně často ke spontánnímu míšení mezi přistěhovalci 
z Evropy, Afriky a indiány, veřejné mínění se posléze obrátilo proti tomuto 
fenoménu . Tato změna se odrazila například v zákonech přijatých v letech 
1663 a 1681 v Marylandu a roku 1691 ve Virginii za účelem „zabránění ohav-
nému míšení“ .1009 Jiný virginský zákon z roku 1724 upřel občanská práva 
„černochům, mulatům a indiánům“ . Podle legislativního opatření schválené-
ho v roce 1712 v Jižní Karolíně byli všichni místní „černoši, mulati, mestici 
a  indiáni“ pokládáni za otroky, pokud neprokázali, že tomu tak není . Bílí 
kolonisté zdůraznili evropský původ a odmítli cestu kreolizace či mesticis-
mu . James Otis ve  spise Práva britských kolonií vyhlášená a  prokázaná 
(Rights of the British Colonies Asserted and Proved, 1764) zdůraznil, že 
Američané nejsou „směsicí Angličanů, indiánů a černochů“, ale svobodnými 
bílými Brity . Rovněž Hector St . John de Crevecoeur označil Američany 
za Evropany přesazené na půdu Nového světa (Vaughan 1982, 934–936) .

Rasová teorie se mohla opřít o předcházející tradici polygenismu, 
jenž proti monogenismu předpokládajícímu jednotný původ všech lidí ze 
stvořeného páru, kterou hlásala křesťanská ortodoxie, stavěl tezi o nezávis-
lém vzniku fyziognomicky se lišících lidských populací . Podle mnohých 
stoupenců polygenismu se lidstvo dokonce skládalo z nezávislých druhů . Po-
lygenismus, který se objevil jako heterodoxní směr v  době renesance,1010 

1009)  Zákon přijatý v roce 1691 ve Virginii hovořil o the prevention of that abominable mixtu-

re (cit . Moore 1941; Moller 1945, 134) .

1010)  O Adamově „prvorozenectví“ pochybovali někteří židovští autoři již před počátkem křes-

ťanské éry (Schoeps 1952, 15) . Vůči monogenismu neskrývali svoji skepsi někteří muslim-

ští myslitelé v desátém století (Budil 2002, 59–60) . Učení o postupném a odděleném stvoře-

ní proniklo do středověké Evropy z islámského světa jako součást filosofie averroismu . 

Preadamitskou teorii vytvořil ve čtrnáctém století španělský mnich Tomas Scotus: Byli 

lidé před Adamem. Adam vzešel z těchto lidí a z toho vyplývá, že svět existoval vždy a nebyl 

stvořen (cit . Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos espanoles, viz Borst 1957–1963, 

VII, 324) . Proti polygenistovi Gianninu di Solciovi musel zasáhnout papež Pius II . (Borst 

1957–1963, VI, 2098) . V šestnáctém století se k preadamismu přiklonil Paracelsus, jenž 

tvrdil, že původní obyvatelé Nového světa vzešli z jiného Adama (Borst 1957–1963, IIII, 

1077) . Polygenista Giordano Bruno rozlišil tři velké praotce lidstva: Enocha, Leviathana a 

Adama, který byl nejmladší a z něhož pocházejí výlučně Židé (Obchod triumfující bestie; 

Spaccio della Bestia Trionfante, Londýn, 1582, viz Borst 1957–1963, IIII, 1183–1185) . Bru-

novy názory zaznamenaly jistý ohlas v alžbětinské Anglii, například u dramatika Chris-

tophera Marlowa, matematika Thomase Harriota nebo Thomase Nashe .
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dlouho přežíval v  rámci křesťanské vzdělanosti pouze jako „disidentské“ 
hnutí na pokraji oficiálního intelektuálního a duchovního světa . Počátkem 
sedmnáctého století vzrostla ve Francii prostřednictvím osobností, jako byl 
Marino Mersenna a Pierre Gassendi, obliba Epikurovy materialistické a ato-
mistické filosofie, která mezi libertinskými a agnostickými vzdělanci na čas 
zastínila i vliv Platóna a Aristotela . 

Právě z Epikurova naturalismu vyšel výrazný myslitel Isaac de la 
Peyrère, jeden z hlavních průkopníků polygenismu . Narodil se v roce 1594 
v  Bordeaux v  kalvinistické rodině; jeho předkové byli údajně marrané, 
španělští Židé, kteří konvertovali ke křesťanství . V mládí působil jako knihov-
ník u prince de Condé . Prvním publikovaným textem Isaaca de la Peyrèra 
byl pamflet Připomenutí Židů (Du Rappel des Juifs z roku 1643, ve kterém 
vyzval francouzského krále, aby se zasadil o návrat vyvoleného národa do Pa-
lestiny a obnovení Davidova trůnu . Z  tohoto důvodu je Isaac de la Peyrère 
občas označován za předchůdce sionismu . Známý lékař Guy Patin se v dopise 
ze 14 . září 1643 zmínil o Peyrèrově textu s tím, že jeho autor připravuje po-
jednání, ve  kterém chce dokázat, že Adam nebyl prvním člověkem na  světě 
(par lequel il veut prouver qu’Adam n’a pas été le premièr homme au monde; 
McKee 1944, 456–457) . V roce 1644 odešel Peyrère s francouzským vyslan-
cem La Thuilleriem do Dánska, kde shromáždil podklady pro dvě významné 
studie Zpráva o Islandu (Relation de l’Islande, 1663) a Zpráva o Grónsku (Re-
lation du Groenland, 1647) .1011 O  několik let později pobýval s  princem de 
Condé v Nizozemí a právě v této zemi uveřejnil roku 1655 nejdůležitější díla 
o  „preadamismu“ .1012 Zmíněné spisy napsal počátkem čtyřicátých let, jak 
o tom svědčila Patinova poznámka a Richelieuův zákaz pocházející již z roku 
1641 (Rubiés 1991, 238) . 

Isaac de la Peyrère obhajoval polygenismus na  základě citací 
z  Evangelia .1013 S  odvoláním na  poznatky misionářů se snažil dokázat, že 
dědičný hřích a biblická potopa nebyly univerzálními historickými událo-
sti, ale týkaly se pouze oblasti osídlené Židy, a že chronologie Starého Zákona 

1011) Obě pojednání vznikla původně jako dopisy La Mothe le Vaverovi (McKee 1944, 457) .

1012)  V roce 1655 vyšla čtyři vydání spisu Praedamitae a tři vydání studie Systema theologi-

cum ex praeadamitarum hypothesi a jedno vydání zahrnující obě; anglické vydání 

obou prací A Theological System upon that Presupposition that Men Were before Adam 

bylo vydáno následujícího roku a holandské 1661 . Později se pro obě pojednání použí-

val jednotný francouzský název le Livre des Préadamites, le Traité des Préadamites, le 

Système des Préadamites nebo jednoduše Préadamites . Zmíněný termín se stal natolik 

oblíbeným, že se používal jako synonymum pro označení ateisty, deisty či libertina 

(McKee 1944, 457–458; Popkin 1979, kapitola 11; 1987) . 

1013)  Římanům 5, 12–14 .
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proto postrádá všeobecnou platnost (Zoli 1991, 70) . Dávno před Adamem žily 
lidské populace, které nebyly zasaženy dědičným hříchem . Ohlas byl 
okamžitý a bouřlivý . Guy Patin uvedl, že jenom v roce 1656 vyšlo tiskem sedm 
polemických textů vyvracejících Peyrèrovy teze; během následujících let 
přibližně dalších třicet .1014 Proti Peyrèrovi se postavil Richard Simon, Blaise 
Pascal, Hugo Grotius nebo Samuel Desmarets z Groningenu, naopak Gilles 
Ménage projevil o Peyrèrovy argumenty zájem . Pařížský parlament nařídil 
spis veřejně spálit (McKee 1944, 458) . 

Na  druhé straně sám Isaac de la Peyrère netrpěl nedostatkem 
skromnosti a  svůj význam srovnával s  přínosem Koperníkovým (Schoeps 
1952, 3–18) . Provokující literát byl následně v  Bruselu nebo Antverpách 
španělskými úřady zatčen; strávil šest měsíců ve vězení, poté byl propuštěn 
pod podmínkou, že své tvrzení odvolá, zřekne se kalvinismu a osobně požádá 
v Římě papeže o odpuštění . Isaac de la Peyrère se sešel s papežem Alexand-
rem VII ., který jej údajně přijal vlídně, načež Peyrère konvertoval ke katoli-
cismu a vydal v latině (1657) a francouzštině (1658) odvolání svých tezí . Díky 
podpoře prince de Condé vstoupil v roce 1659 do semináře Notre-Dame des 
Vertus u  Paříže, kde zastával poklidné místo knihovníka až do  své smrti 
roku 1676 . Peyrèrovi současníci, Guy Patin, Richard Simon a později Pierre 
Bayle, pohlíželi na jeho zřeknutí se preadamismu i příklon ke katolicismu se 
značnou skepsí a byli přesvědčeni, že své názory nikdy doopravdy nezměnil .1015 
Isaac de la Peyrère posloužil jako zdroj inspirace pro další deisty; čerpal z něj 
Charles Blount v práci Věštby rozumu (Oracles of Reason, 1693), Thomas Bur-

1014)  Jean-Pierre Nicéron poznamenal, že tato kniha vyvolala takové pozdvižení, že několik 

autorů pracovalo současně na jejím vyvrácení: Ce livre fit tant de bruit, que plusieurs 

auteurs travaillèrent en même temps à le refuter (McKee 1944, 458) .

1015)  Po Peyrèrově úmrtí obíhal následující veršovaný epitaf:

Zde leží Peyrère, ten dobrý Izraelita

Hugenot, katolík a nakonec preadamita

Čtvero různých náboženství miloval

A v lhostejnosti jak málokdo si liboval

Osmdesát let vybíráním prožil

Dobrý muž odešel, aniž by si zvolil.

La Peyrère ici git, ce bon Israëlite

Hugenot, Catholique, enfin Préadamite.

Quatre Religions lui plurent à la fois;

Et son indifférence étoit si peu commune,

Qu’après quatre-vingts ans qu’il eut à faire choix;

Le bon homme partit, & n’en choisit pas une (cit . McKee 1944, 460) .
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net ve  studii Filozofická archeologie (Archaeologiae philosophicae (1692) 
a samozřejmě Voltaire1016 (McKee 1944, 458–460) .

Velká historická chvíle polygenismu nastala v sekulárním ovzduší 
osvícenství osmnáctého století, kdy se k němu ve Francii přiklonili někteří 
francouzští encyklopedisté a další západní nonkonformní myslitelé . Poly-
genismus představoval intelektuálně přitažlivou alternativu vůči degener-
acionismu, podle kterého je lidská rozmanitost produktem různých envi-
ronmentálních, klimatických, politických nebo kulturních sil působících 
na původně somaticky homogenní lidstvo . Polygenista John Atkins tvrdil, 
že běloši a černoši vznikli z různých předků a že příslušníci černé rasy se 
mohou mísit s opicemi . Henry Home, lord Kames, se pokusil v knize Násti-
ny lidských dějin (Sketches of the History of Man) o  kompromis mezi 
pravověrným křesťanským monogenismem a  heterodoxním polygenis-
mem .1017 Lord Kames usuzoval, že zatímco ve Starém světě vznikla lingvi-
stická rozrůzněnost jako důsledek babylónského zmatení, v Novém světě 
proběhlo nezávislé místní stvoření . Černochy pokládal tento přední 
představitel skotského osvícenství za odlišný lidský druh (Poliakov 1996, 
175–178) . Německého lékaře Johanna Friedricha Meckela, člena ateistické 
kliky na  dvoře pruského krále Fridricha II ., údajně přesvědčila pitva 
několika černošských těl uskutečněná v roce 1757 o jejich příslušnosti k sa-
mostatnému druhu (Budil 2005, 43) . 

2.22.5. Vznik rasové klasifikace

Je příznačné, že s výjimkou monogenistů Linného, Kanta a Cuviera projevo-
vali polygenisté výrazně větší zájem než monogenisté o exaktní rasovou kla-
sifikaci, jejíž přesnost přívrženci jednotného původu lidstva spíše relativizo-
vali .1018 Někteří badatelé pokládali rasové učení za výraz reakce romantického 
hnutí na univerzalismus osvícenství osmnáctého století . Například Arthur 
Oncken Lovejoy usoudil, že partikularismus romantismu měl značný rasis-

1016)  Například Bible konečně objasněná (La Bible enfin expliquée) nebo Filozofický slovník 

(Dictionnaire philosophique) .

1017) Kniha dosáhla mezi lety 1774 až 1825 dvanácti vydání (Poliakov 1996, 177–178) .

1018)  Pro postoj monogenistů bylo charakteristické stanovisko amerického reverenda Sa-

muela Stanhopa Smithe, který ve studii o lidské biologické divezitě (An essay on the 

causes of the variety of complexion and figure in the human species) v roce 1810 napsal: 

Z rozmanitých názorů můžeme vyvodit, že je pravděpodobně nemožné vést přesnou linii 

mezi různými lidskými rasami či vyjmenovat je a že by to byla zbytečná námaha (cit . 

Greene 1954, 32) .
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tický potenciál, a připomněl některé Herderovy „rasistické“ výroky .1019 Osví-
cenství hlásalo ideu „civilizace“, kterou pojímalo jako „přirozenou“ dispozici 
všech lidských populací, jež může vyrůst i z „primitivní“ mysli . Změna z „ci-
vilizace“ v „rasu“ jako způsobu konceptualizace lidské odlišnosti byla často 
považována za  jeden z průvodních znaků přechodu mezi érou osvícenství 
a romantismu . Jak nicméně doložil Voltairův případ, ve skutečnosti k šíření 
rasistického diskurzu přispěli právě přední představitelé osvícenství .1020

Polyhistor a  filosof Gottfried Wilhelm Leibniz bezpochyby znal 
Bernierovu anonymní stať uveřejněnou v roce 1684 v Journal des Sçavans, 
na  kterou narážel v  dopise z  29 . ledna 1697 švédskému filologovi Johanu 
Gabrielu Sparwenfeldovi, s nímž obšírně diskutoval o původu slovanských 
jazyků . Leibniz podotkl, že klimatické vlivy mohou stejně jako v  případě 
zvířat a rostlin způsobit zkvalitnění či naopak degeneraci populací pocháze-
jících ze stejné lidské rasy – d’une même race (Valls 2005, 74; Budil 2005, 
44) .1021 Johann Friedrich Blumenbach tuto pasáž z Leibnize zařadil do defi-
nitivního vydání své studie o rozmanitosti lidského rodu (De generis huma-
ni varietate nativa, 1795), kterou ustavil antropologii jako vědu o lidských 
rasách . Je příznačné, že Leibniz, který v pojednání Egyptský záměr (Consili-
um Aegypticum, 1671) navrhoval Ludvíku XIV . napadnout Egypt a  stát se 
světovým hegemonem (čímž německý filosof prakticky anticipoval eurasijsk-
ou revoluci), spojoval ovládnutí světa s popisem hlavních lidských antropolo-

1019)  Vliv německého filosofa Johanna Gottfrieda Herdera na zrod německého a francouz-

ského rasismu, se bezpochyby přeceňuje . Jeho nejdůležitější dílo Ideje k filozofii dějin 

lidstva (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, I–IV, 1784–1791) vyšlo také 

ve francouzském překladu od Edgara Quineta v roce 1827 . Herder chápal dějiny jako 

pokračování přírodního procesu, přičemž jednotlivé fáze odpovídají životním fázím 

lidské bytosti: dětství (Orient), chlapectví (Egypt, Fénicie nebo Foinikie), jinošství (Řec-

ko), mužství (Řím) a stáří (křesťanská civilizace) . Vysoce oceňoval historickou úlohu 

„germánských národů“, zatímco se přezíravě stavěl k odkazu Říma s jeho „dějinami dé-

monů“ a „devastující nocí“, kterou údajně rozprostřel nad evropským kontinentem (Bo-

issel 1972, 140; Rouché 1940) .

1020)  Voltaire, jehož vedla snaha za každou cenu demytologizovat židovsko-křesťanskou tra-

dici a relativizovat význam institucí, převzal s entuziasmem argumenty a teze dobové-

ho polygenismu, rasismu, ospravedlňování otroctví a antisemitismu (Poliakov 1996, 

176) . Voltairovy útoky na Židy (viz Dictionnaire philosophique, 1764) a na jezuity (Vol-

tairova kritika Lafitaua viz Obrana mého strýce, Défense de mon oncle, 1767) zpochybni-

ly teoretické základy celé křesťanské antropologie .

1021)  A été alterée par les differens climats, comme nous voyons, que les bêtes & les plantes 

changent de naturel, & deviennent meilleures, ou degenerent (Otium Hanoverium, sive 

Miscellenia, Lipsae, 1718; cit . Hudson 1996, 262) .
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gických typů (Valls 2005, 74–77) . Tato skutečnost naznačuje, do  jaké míry 
byla moderní rasová teorie vedlejším intelektuálním produktem zásadních 
geopolitických změn, které přinesla eurasijská revoluce . Gottfried Wilhelm 
Leibniz na počátku osmnáctého století identifikoval čtyři základní rasy (spe-
cies monadica): negroidní, laponskou, orientální a  okcidentální (Boissel 
1972, 140) .1022

Nezanedbatelný význam pro formování moderní rasové teorie 
měly Lockeovy studie Esej o lidském rozumu (Essay concerning Human Un-
derstanding, 1690) a Nový esej o rozumu (New Essay on the Understanding, 
1703–1705), v  nichž anglický filosof popřel vymezení člověka jako ra-
cionálního tvora (animal rationalis); rozum se již neměl pokládat za nutný 
atribut všech lidí . Tento předpoklad umožnil pozdějším přírodovědcům 
vytvářet rasové hierarchie na  základě odlišných vrozených rozumových 
schopností . John Locke sám investoval značné prostředky do  Company of 
Royal Adventurers in England Trading into Africa provozující od  svého 
založení v roce 1663 rozsáhlý obchod s africkými otroky; pouze v roce 1667 
jich společnost dodala na plantáže v Novém světě šest tisíc . Podíl měl Locke 
rovněž v  nástupnické Royal African Company, která během šestnácti let 
od svého vzniku roku 1672 vyvezla ze subsaharské Afriky téměř devadesát 
tisíc černochů (Valls 2005, 83–89; Budil 2005, 44) . Tato skutečnost anglickému 
mysliteli nebránila otrokářství verbálně odsoudit a  dokonce získat pověst 
raného abolicionisty .1023

Tradiční environmentalismus zpochybnil v proslulém pojednání 
O  národních povahách (Of National Characters) z  roku 1748 filosof David 
Hume . Hume upřednostňoval vlivy „morální“ zahrnující typ vlády, 
hospodářství, diplomacii nebo umění před klimatickými faktory, jež podle 
jeho názoru nedokáží vysvětlit například rozdíly mezi Athéňany a Thébany . 
Hume tušil, že hlouběji pod touto sociokulturní realitou se nalézá perma-
nentní rys lidské povahy, který je v rozhodující míře odpovědný za variabili-
tu lidských populací (Budil 2005, 44) . Právě v této souvislosti David Hume 
učinil poznámku o vrozené podřadnosti černochů a dalších mimoevrops-

1022)  Někteří historici se občas zmiňují o klasifikaci Richarda Bradleyho uveřejněné v roce 

1721 v knize Filozofický výklad přírodních výtvorů (A Philosophical Account of the Works 

of Nature), která zahrnovala Evropany, Američany, mulaty, černochy s kudrnatými vla-

sy a černochy s rovnými vlasy (Europeans, Americans, mulattoes, curly-haired blacks, 

straight-haired blacks) . Tento systém však neměl prakticky žádný ohlas .

1023)  Otroctví je tak hanebné a škodlivé pro lidskou společnost a natolik v přímém protikladu 

vůči umírněnosti a odvaze našeho národa, že si jen obtížně dokážeme představit, že by 

v něm Angličan či dokonce gentleman nalezl zalíbení (cit . Valls 2005, 90) .
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kých národů,1024 která vedla k  diskuzi o  sklonech k  rasismu u  jednoho 
z  nejvýznamnějších západních myslitelů .1025 Andrew Walls se domnívá, že 
Humovy rasové či rasistické názory nevyplývají z povahy Humovy filosofie 
zdůrazňující univerzalitu lidské povahy a (do jisté míry) sociální rovnosti, 
ale jsou výrazem jeho intelektuální nedůslednosti či emocionální nezralosti . 
Emmanuel Eze a Eric Morton naproti tomu vidí v Humovi rasistického ob-
hájce otrokářství (Valls 2005, 127–131) .

S  osobností Carla Linného nastal věk velkých klasifikací, které se 
z říše živočišné a rostlinné rozšířily i na svět lidí . Tento švédský přírodovědec 
rozlišil v prvním vydání svého monumentálního díla Soustava přírody (Syste-
ma naturae, seu regna tria naturae systematica proposita, per classes, ordines, 

1024)  Ve vydání z roku 1753 David Hume napsal v poznámce pod čarou: Dospěl jsem k podezření, 

že černoši a v  zásadě všechny ostatní lidské druhy (neboť jsou čtyři nebo pět odlišného 

typu) jsou ze své přirozenosti podřadní ve srovnání s bělochy. Nikdy nevznikl žádný civili-

zovaný národ a nikdy nevynikl svými činy či úvahami žádný jedinec, který by nebyl bílý. 

Mimo bílou rasu neexistuje žádná důmyslná výroba, umění nebo věda. Na druhé straně, 

nejdivočejší a nejbarbarštější z bělochů, například staří Germáni nebo současní Tataři, se 

stále vyznačují něčím pozoruhodným, odvahou, uspořádáním vlády nebo jinou zvláštností. 

Tento patrný a trvalý rozdíl by se neprojevil v tolika zemích a dobách, pokud by příroda 

nevytvořila zásadní odlišnosti mezi lidskými plemeny. Nemluvě o našich koloniích, po celé 

Evropě žijí rozptýleni černí otroci, z  nichž u žádného se neprojevily známky nadání. 

Nevzdělaní bílí lidé nízkého původu, kteří by se ocitli mezi námi, by dříve či později vynikli 

v  každém povolání. Říká se, že na Jamajce se objevil černoch, který dosáhl značného 

vzdělání, ale v tomto případě se pravděpodobně projevil sklon obdivovat i ten nejmenší 

úspěch jako například u papouška, který vyslovil zřetelně několik slov (Of National Cha-

racters; cit . Poliakov 1996, 176–177; cit . Valls 2005, 128–129) .

1025)  Richard Popkin se domnívá, že šlo spíše o nahodilou poznámku Davida Huma (oponen-

ta otrokářství) než o výraz vědomého rasismu (Popkin 1980; 1992, 64–75) . John Immer-

wahr ukázal, že Hume pod vlivem kritiky, jíž jeho rasistické názory podrobil aberdeen-

ský profesor James Beattie, text pro vydání, které vyšlo posmrtně v roce 1777, upravil, 

zbavil možného polygenického zabarvení a zaměřil čistě na černou rasu (Immerwahr 

1992) . Henry Louis Gates identifikoval Jamajčana černé pleti přezíravě zmíněného 

v poslední Humeově větě jako Francise Williamse (narozeného 1700), který vystudoval 

univerzitu v Cambridge, vyučoval latinu a matematiku a psal latinské básně . Francis 

Williams se cítil Humeovou poznámkou osobně uražen a veřejně protestoval . Zdá se 

však, že David Hume jeho oprávněné pobouření ignoroval (Immerwahr 1992, 485) . 

Hume nicméně vyjadřoval názor, který byl na sklonku osmnáctého století v  Evropě 

značně rozšířen, srov . výrok republikánského ideologa Volneye o černoších odsouze-

ných neodvolatelně k otroctví: L’Africain dégradé de la condition d’homme semble voué 

sans retour à ľesclavage (cit . Boissel 1972, 11) .
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genera et species, 1735) v rámci druhu Homo čtyři „odrůdy“ (varietate), jež zahr-
novaly Homo europeus albus, Homo asiaticus horridus, Homo americanus ru-
bescens a Homo afer niger podle čtyř hlavních kontinentů . V desátém vydání 
Soustavy přírody (Systema naturae) z  roku 1758 Linné vytvořil nový termín 
označující náš druh – Homo sapiens (Budil 2005, 45) . V konečném vydání z roku 
1766 švédský badatel navrhl rozdělit rod Homo na dva druhy, Homo sapiens 
a Troglodytes, a vymezil další dvě lidské odrůdy: Homo ferus a Homo monstro-
sus .1026 Carl Linné prakticky vyloučil „rozum“ jako specifický atribut z charak-
teristiky lidského druhu; člověk byl podle jeho vymezení zvířetem plačícím, 
smějícím se, zpívajícím, učenlivým, soudícím, žasnoucím a nejmoudřejším, ni-
koliv však rozumným (cit . Hudson 1996, 253) . Linnéovský systém představoval 
důležitý krok k asimilaci lidských dějin přírodní historií, jež umožnila v deva-
tenáctém století vytvořit rozsáhlé a ambiciózní rasové výklady dějin .1027

Pravděpodobně nejvíce přispěl k  zavedení pojmu „rasa“ jako re-
spektované součásti mezinárodní odborné terminologie vlivný francouzský 
přírodovědec hrabě Georges Louis Le Clerc de Buffon, autor Přírodních dějin, 
obecných a speciálních (Histoire naturelle, générale et particulière, 1749) . Pod-
le Nicholase Hudsona nebylo Buffonovo rozhodnutí nahradit Linnéův termín 
„odrůda“ pojmem „rasy“ zcela nahodilé, ale odráželo vědomou snahu dynami-
zovat linnéovský statický hierarchický systém a transformovat jej ve skutečné 
přírodní dějiny (1996, 253; Poliakov 1996, 165–168; Budil 2005, 45) . Rasa sou-
visela v dobovém pojetí s rodovou linií, genealogií „vznešeného rodu“, a byla 
proto otevřena proměnlivosti . Za základní proces přírodní změny pokládal 
Buffon v  duchu starých teorií degeneraci, jež neustále ovlivňuje hierarchii 
druhů . Kvalita organismů spočívala podle Buffona v odolnosti vůči úpadku 
pod vlivem environmentálních faktorů . Evropané, kteří žijí v blahodárném 
mírném klimatickém pásmu mezi čtyřicátou až padesátou rovnoběžkou, jsou 
původním vznešeným typem lidstva, od kterého se ostatní populace více či 
méně odchýlily . Extrémním případem jsou Afričané na straně jedné a Lapon-
ci na  straně druhé, kteří jsou v  obdobné míře hrubí, pověrčiví a  hloupí; 
vyznačují se kulturní sterilitou a jejich povaha je pouhá tabula rasa . Na roz-

1026)  V charakteristice druhu Troglodytes se švédský přírodovědec inspiroval klasickými Pli-

niovými, Ptolemaiovými a Strabónovými údaji o populacích žijících na břehu Rudého 

moře . Linné je identifikoval jako zástupce druhu Homo nocturnus, který se údajně 

prakticky nelišil od opic; jako alternativní název navrhl Homo sylvestris orang-outang 

(Budil 2005, 45) .

1027)  Linného žák Johann Christian Fabricius soudil, že černoši, které pokládal za animální 

bytosti, vznikli křížením bělochů s velkými opicemi . Fabricius dospěl k tomuto závěru 

na základě skutečnosti, že v Africe žijí současně velké opice a černoši, zatímco v Jižní 

Americe ve stejných klimatických podmínkách nikoliv (Budil 2005, 45) .
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díl od Laponců, kteří se hanebně skryli v  tundře, mohou Afričané alespoň 
požívat „dobrodiní“ civilizovaného způsobu života na  plantážích Nového 
světa (Krantz 1988, 225) . 

Pierre Flourens v polovině devatenáctého století vyzdvihl Buffona 
jako prvního autora, který studoval člověka nikoliv jako jedince, ale jako 
„druh“ (Hudson 1996, 253) . Francouzský přírodovědec sám se vymezil jako 
„historik lidského těla“ .1028 Buffonovi se rovněž přičítá hlavní zásluha o to, že 
nahradil karteziánský a  newtonovský mechanicismus ve  vědách o  živé 
přírodě principem vitalismu, postulujícím existenci aktivní a teleologicky 
zaměřené nitroorganické síly realizující žádoucí organický typ . Koncepce vi-
talismu oslabila tradiční environmentalismus . Na  Buffonovo dílo navázal 
dánský přírodovědec Cornelius de Pauw, autor Filozofické výzkumy Američanů 
(Recherches philosophiques sur les Américains, 1768–1769), a  francouzský 
lékař Nicolas Le Cat, který v roce 1765 vydal studii Pojednání o barvě kůže 
všeobecně, černošské kůži speciálně (Traité de la couleur de la peau en géné-
ral, de celle des nègres en particulier, Krantz 1988, 225) .

V závěrečných desetiletích osmnáctého století došlo k novému vy-
mezení vztahu mezi národem a rasou, které byly dříve chápány přibližně jako 
ekvivalenty . Podle Buffona rasa představuje větší jednotku, než je národ . Rasa 
proto zahrnovala více národů, i  když z  některých dobových komentářů 
vyplývalo, že to nebyl všeobecně sdílený názor .1029 Vztah národa a rasy tak ne-
byl dostatečně vyjasněn a řada popularizátorů, žurnalistů a ideologů v násle-
dujících desetiletích jen přispívala ke zvýšení zmatku . Pojem rasy aspiroval 
na univerzalističtější postavení, než jaké zaujímal národ,1030 a například kate-

1028)  L’Homme extérieure, et faire ľhistoire de son corps („De la nature de ľhomme,“ in Histoire 

naturelle, in Oeuvres complètes, 4:512–514; cit . Hudson 1996, 262) .

1029)  Německý cestovatel Timotheus Merzahn von Klingstöd (z jehož publikace Mémoire sur 

les Samojèdes et les Lappons z roku 1766 Buffon čerpal) Buffona v roce 1766 kritizoval 

za to, že údajně zařadil Laponce, Samojedy a Eskymáky do jednoho národa navzdory 

rozdílům v jejich kultuře a jazycích . Georges Buffon v dodatku k vydání Histoire natu-

relle z roku 1777 označil Klingstödovu výtku za omyl a poznamenal, že Klingstöd chápe 

rasu v tom „nejužším“ smyslu, zatímco jeho vlastní pojetí je co „nejširší“ . Buffon uznal, 

že v rámci jedné rasy mohou existovat významné rozdíly, ale pouze v případě, že jsou 

„dostatečně výrazné“ (jako v případě „hottentotů“ a „Tatarů“), lze hovořit o samostatné 

rase (Hudson 1996, 254) .

1030)  Abolicionista James Ramsay v  Pojednání o  nakládání a  konverzi s  africkými otroky 

v britských cukrových koloniích (An Essay on the Treatment and Conversion of African 

Slaves in the British Sugar Colonies) v roce 1784 napsal: Národy, ve které se člení každá 

rasa, se společnými atributy rasy, má méně patrné, nicméně stále rozeznatelné znaky, 

jimiž se liší od ostatních (cit . Hudson 1996, 255) . 
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gorie árijské rasy, kterou koncem osmnáctého století zrodila orientální studia, 
spojovala v osvícenském duchu všechny národy Evropy a Asie, jejichž jazyk byl 
genealogicky spjat se sanskrtem . Současně ale rasa procházela napříč jednot-
livými národy, které se mohly skládat z více rasových skupin, jejichž příslušníci 
cítili větší vzájemnou „pokrevní“ solidaritu než k abstraktní ideji národa . Rasa 
se tak vyznačovala Janusovou tváří; byla obrácena nejen k univerzalistickým 
a přírodovědeckým aspiracím osvícenství, ale rovněž k partikularistickému 
a iracionálně instinktivnímu vzdoru romantismu (Budil 2005, 46) .

Proslulý lékař Pierre Flourens prohlásil během veřejné přednášky 
nazvané Historický chvalozpěv na Johanna Friedricha Blumenbacha (Eloge 
historique de Jean-Frédéric Blumenbach) 26 . dubna 1847 na půdě Académie 
des Sciences, že právě Blumenbachovi naše století vděčí za antropologii .1031 Jo-
hann Friedrich Blumenbach měl na přelomu osmnáctého a devatenáctého 
století bezpochyby největší zásluhu o rozšíření biologického a hierarchické-
ho pojetí rasy mezi odbornou i  širokou veřejností .1032 Během svého života 
dosáhl značné proslulosti; byl čestným členem sedmdesáti osmi učených 
společností . Založil největší antropologické muzeum v Evropě, které na sklon-
ku jeho života obsahovalo dvě stě čtyřicet pět lebek reprezentujících všechny 
světové rasy (Keith 1940, 83) . Blumenbach působil pětašedesát let obdobně 
jako Albrecht von Haller,1033 Abraham Gotthelf Kästner1034 nebo Christoph 
Meiners na  univerzitě v  Göttingenu . Toto přední středisko německé 
vzdělanosti založila v roce 1737 hannoverská dynastie (Budil 2005, 46) . 

Blumenbach v  roce 1790 napsal, že přírodovědci šestnáctého 
a  sedmnáctého století, především Conrad Gessner, Pompeius Aldrovandus 
a Joannes Jonstonus, podrobili bedlivému zkoumání všechny přírodní říše 
s výjimkou lidské . Je proto zapotřebí učinit člověka součástí studia přírodní 
historie (Hudson 1996, 262) . Ve studii O vrozené rozmanitosti lidského rodu 
(De generis humani varietate nativa)1035 z roku 1775 třiadvacetiletý Blumen-

1031)  Il y a quelques années mourut à Goettingue un membre de notre académie que de grands 

travaux ont rendu célèbre, et que des travaux appliqués à ľétude nouvelle de ľhomme 

lui-même ont rendu cher à ľhumanité. C’est à M. Blumenbach que notre siècle doit 

ľanthropologie, Eloge historique de Jean-Frédéric Blumenbach (cit . Boissel 1972, 125) .

1032)  Johann Friedrich Blumenbach, Immanuel Kant a německý vitalismus viz Lenoir 1980 .

1033)  Albrecht von Haller (1708–1777), švýcarský přírodovědec, jazykovědec a básník; studo-

val medicínu na univerzitě v Tübingen a Leidenu; od roku 1737 působil jako profesor 

lékařství, anatomie a botaniky na univerzitě v Göttingen . 

1034)  Abraham Gotthelf Kästner (1719–1800), německý matematik, studoval na univerzitě v Lip-

sku; od roku 1756 přednášel přírodní filosofii a geometrii na univerzitě v Göttingen .

1035)  Anglický název zněl On the Natural Variety of Mankind; druhé vydání bylo realizová-

no roku 1781 a třetí a konečné vyšlo 1795 .
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bach rozčlenil lidstvo do  pěti hlavních biologicky vymezených „odrůd“: 
evropské, mongolské, etiopské, americké a malajské (Junker 1998) .1036 Pojem 
„kavkazská odrůda“ vytvořil Johann Friedrich Blumenbach v  roce 1781 
(Augstein 1996; cit . Poliakov 1996, 173):

Nazval jsem tuto odrůdu podle pohoří Kavkaz, protože se v této obla-
sti se nalézá nejkrásnější lidská odrůda, gruzínské plemeno, a po-
kud by bylo možno určit kolébku lidské rasy, všechny fyziologické 
důvody by poukazovaly na  zmíněné místo. … Konečně, pokožka 
Gruzínců je bílá a toto zbarvení, které původně náleželo celé lidské 
rase, snadno zdegeneruje do tmavého odstínu. 

Dalším důvodem mohla být skutečnost, že na jižních svazích Kavkazu se na-
lézá hora Ararat, kde podle biblické legendy, které Blumenbach věřil, přistála 
během potopy světa Noemova Archa . Konečně, důležitou úlohu mohla sehrát 
i krásná gruzínská dívka, bývalá ruská zajatkyně z turecké války, s níž se 
údajně mladý německý lékař seznámil (Keith 1940, 84) . V Blumenbachově 
antropologickém atlase Obrazy předmětů přírodních dějin (Abbildungen Na-
turhistorischer Gegenstände) z roku 1796 byl jako typický reprezentant kav-
kazského plemene zobrazen turecký velvyslanec v Londýně Jusuf Agah Efen-
di (Eigen 2005, 288) .

Blumenbach, výrazně ovlivněn Buffonem,1037 byl křesťanským mo-
nogenistou, který nepochyboval o  jednotném původu lidstva; jednotlivé 
odrůdy chápal jako lokální varianty, které se zrodily v důsledku procesu de-
generace . Prvotním typem v dějinách lidstva byla kavkazská odrůda, repre-
zentovaná Evropany . Z  ní se zrodily odrůdy etiopské a  mongolské, jejichž 
smíšením s odrůdou kavkazskou vznikly dvě přechodné varianty, americká 
a  malajská (Lenoir 1980, 285) . Ve  třetím vydání své nejdůležitější studie 
z  roku 1795 Blumenbach nahradil linnéovský termín „odrůda“ (varietas) 
pojmem gens, který byl do němčiny a do dalších jazyků překládán jako „rasa“ 
(Voegelin 1940, 297) . Tím byl relativizován původní Blumenbachův důraz 

1036)  Blumenbach vymezil „malajskou odrůdu“ na základě průzkumů východního pobře-

ží Austrálie a  Oceánie, které podnikl během plavby v  letech 1768 až 1771 James 

Cook . Objev Aljašky a Beringovy úžiny v roce 1741 poskytl podle Blumenbacha důkaz 

o asijském původu indiánů, kteří mohou být proto označeni za jednotnou odrůdu . 

Obdobnou klasifikaci jako Blumenbach uveřejnil ve studii Geografické dějiny lidstva 

(Geographische Geschichte des Menschen) německý přírodovědec Johann Georg Zim-

mermann .

1037)  Buffonův vliv na Blumenbacha a na vývoj německé antropologie obecně, viz Dougherty 

1990 .
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na jednotu lidstva . Blumenbachova klasifikace byla poznamenána osvícensk-
ou imaginací velkých kontinentálních celků: Každá rasa disponovala odpo-
vídajícím kontinentálním zázemím . Z tohoto důvodu Blumenbach upřel sta-
tus samostatné rasy Židům (i když uznával jejich fyziognomickou odlišnost 
od  kavkazské rasy), protože žili rozptýleně v  různých diasporách Starého 
světa (Patai a Patai Wing 1975, 21–25) .

Blumenbachův přezíravý přístup k  černé rase, který lze snadno 
charakterizovat jako rasistický, musíme chápat v  dobovém kontextu . 
Ve společnosti, v níž se na Afričany nahlíželo téměř jako na odlišný druh, byl 
přesvědčen, že černoch je rovněž tváří Boha, byť vyřezanou z ebenu (Keith 
1940, 84) . Johann Friedrich Blumenbach vlastnil knihovnu složenou výlučně 
z děl od afrických autorů, aby doložil, že jejich intelekt nezaostává za evrops-
kým . Věděl, že jistý Anton Wilhelm Amo, černoch pocházející z  Guineje 
(dnešní Ghana), získal v roce 1734 doktorát na univerzitě ve Wittenbergu, 
jiný Afričan a bývalý otrok Jacob Joseph Elisa Capitein vystudoval roku 1742 
teologii na univerzitě v Leidenu a stal se misionářem (Johann Friedrich Blu-
menbach si jej zvolil jako typického představitele etiopské rasy pro svůj an-
tropologický atlas) . Z blíže neznámých důvodů se již od roku 1664 vyskytova-
li v hessenském městě Kasselu Afričané . Jejich počet se zvýšil po americké 
válce za  nezávislost, kdy si je přivezli hessenští žoldnéři bojující v  britské 
armádě . Působili jako exotické služebnictvo, ale někteří z  nich se oženili 
s  německými ženami a  stali součástí místní komunity (Schiebinger 1990, 
388–400; Eigen 2005, 290) . 

V osmdesátých letech osmnáctého století usadil vévoda Fridrich II . 
ve Wilhelmshöhe poblíž Kasselu kolonii Afričanů, aby zde byli zkoumáni . Žili 
v bizarních pagodách a zahradách určených původně pro Číňany, kteří se ne-
dostavili . Podle Ernsta Baldingera, lékaře, který za ně odpovídal, společenství 
rozhodně neprosperovalo; jeho příslušníci umírali na  tuberkulózu nebo 
páchali sebevraždy (Schiebinger 1990, 487) . Jejich těla poté posloužila Samue-
lu Thomasi von Soemmeringovi pro srovnávací anatomické práce .1038

O Johannu Friedrichu Blumenbachovi se říkalo, že byl mužem os-
mnáctého století, jehož způsoby a mravy přenášel do století devatenáctého . 
Byl věřícím křesťanem a  kosmopolitou, kterému patriotismus nebránil uz-
návat hodnotu jiných kultur, civilizací a ras . V roce 1840, kdy zemřel, vystou-
pil poprvé Anders Retzius s přednáškou o lebečním indexu (Keith 1940, 82–
85) . Přicházel nový věk v  dějinách antropologie, méně kosmopolitní 
a osvícenský, ve kterém se věda dala do služeb milénaristické rasové imagi-
nace . O popularizaci Blumenbachova díla se na Britských ostrovech zasloužil 

1038)  Především Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer (1784) nebo 

Vom Baue des menschlichen Körpers (1794–1801) .
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především respektovaný lékař a  chirurg Sir William Lawrence,1039 který 
působil jako profesor anatomie v  prestižní nemocnici svatého Bartoloměje 
a jenž byl zvolen prezidentem Medical and Chirurgical Society a Royal College 
of Surgeons of England . Lawrencova kniha Přednášky o  fyziologii, zoologii 
a přírodních dějinách člověka (Lectures on physiology, zoology and the natural 
history of man) z roku 1819, která v mnohém předznamenala teze Charlese 
Darwina, byla odsouzena jako útok na základy náboženské víry (Budil 2002, 
118, 182, 193) .1040 Lawrence byl zahraničním členem ľAcademie de médecine 
a jeho dvě odborné práce byly v letech 1838 a 1841 přeloženy do francouzštiny .1041 
William Lawrence se původně hlásil k monogenismu, ačkoliv po roce 1856 se 
u něho projevil vliv některých polygenických tezí (Budil 2005, 48) .

Významnou úlohu při formování novodobých věd o člověku sehrál 
Petrus Camper .1042 Tento nizozemský lékař a anatom navázal na dlouhou an-
tropologickou tradici, která za nevyčerpatelnou přírodní rozmanitostí hle-
dala ideální esteticky dokonalé typy a k níž vedle Platóna a Aristotela náleželi 
renesanční a raně novověcí autoři jako Pierre Belon de Mans, Marco Aurelio 
Severino, Claude Perrault, Jan Swammerdam a Gottfried Wilhelm Leibniz . 
V  padesátých až sedmdesátých letech osmnáctého století proběhla mezi 
evropskými vzdělanci diskuze o základních anatomických podobnostech těl 
obratlovců, do níž se postupně zapojili Maupertuis, Buffon, Diderot, Kant, 
Robinet a Vicq-d’Azyr . Camperova morfologická teorie, založená na metamor-
fóze anatomické stavby obratlovců, kterou poprvé představil v  přednášce 
přednesené roku 1778, hluboce oslovila Denise Diderota a především Johan-
na Wolfganga Goetha, kterého podle Petera Hannse Reilla inspirovala 
k vlastní teorii ideálních typů . 

Petrus Camper platí za jednoho z průkopníků moderní kraniome-
trie a  studia kraniální morfologie především díky svým měřením tzv . fa-

1039)  Lawrencův překlad stěžejního Blumenbachova díla vyšel v  roce 1827 v Londýně pod 

názvem Krátký systém srovnávací anatomie (A short system of comparative anatomy … 

with numerous additional notes and an introductory view of the classification of ani-

mals by the translator) . První řada La Revue Britannique, XXVII, 166, XXX, 336, byla 

věnována šíření Blumenbachových myšlenek v Evropě a Anglii .

1040)  Norman Noore napsal, že Lawrencova kniha pravděpodobně vděčila za svůj ohlas nikoliv 

vědeckému přínosu, ale blasfemii, jež s ní byla spojována (Dict. of Nat. Biography, London, 

1892, XXXII, 286); viz též nekrolog uveřejněný v British Medical Journal, 13 . 7 . 1867 .

1041)  První přeložil anatom Jules Cloquet a druhou Charles Billard .

1042)  Petrus Camper se narodil v roce 1722 v Leidenu jako syn zámožného obchodníka, stu-

doval na místní univerzitě; cestoval po Anglii, Německu, Francii a Švýcarsku; od roku 

1749 působil v Amsterdamu a po roce 1763 na univerzitě v Groningen; zemřel 1789 

v Hague (Bots a Visser 2002) .
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ciálního úhlu,1043 jehož hodnoty se podle něj postupně zvyšovaly od poloopic 
(42°) k orangutanovi (58°), k Afričanům a Asiatům (70°), k Evropanům (80°) 
a  k  ideálním starořeckým sochám, například Apollónovi belvedérskému 
(100°) . Bylo poměrně snadné vidět v Camperových měřeních projev estetizu-
jící rasistické kraniologie, především také proto, že se na ně skutečně v deva-
tenáctém století řada rasisticky zaměřených autorů odvolávala . Petrus Cam-
per ale zůstal monogenistou (a  vedl polemiky s  polygenistou Johannem 
Friedrichem Meckelem) a stoupencem environmentalismu . Jak ukázala Mi-
riam Claude Meijer v  knize Rasa a  estetika v  antropologii Petra Campera 
(Race and Aesthetics in the Anthropology of Petrus Camper,1722–1789), Cam-
per se při konkrétních anatomických trojrozměrných demonstracích snažil 
relativizovat estetické předsudky vůči mimoevropským populacím a sepětím 
s  univerzalistickými hodnotami osvícenství se blížil k  postojům Johanna 
Friedricha Blumenbacha .

Za zakladatele moderního vědeckého rasismu pokládá Charles W . 
Mills německého filosofa Immanuela Kanta (Valls 2005, 173) .1044 Tento 
význačný myslitel souhlasil s Georgesem Buffonem, že určení genetického 
vztahu představuje klíč ke  studiu přírodní historie, jejíž je člověk 
neoddělitelnou součástí, a rozlišoval proto v tomto duchu mezi pouhým „po-
pisem přírody“ (Naturbeschreibung) a „přírodní historií“ (Naturgeschichte) . 
Klasifikace lidských ras musí být podle Kanta založena na jediném pozoro-
vatelném fyzickém znaku, který se trvale dědičně přenáší z generace na gen-
eraci a jímž je barva pokožky; Immanuel Kant rozlišoval rasu bílou, bronzo-
vou, černou a  olivovou (Greene 1954, 36; Boissel 1972, 140) . Kant nebyl 
obdobně jako Blumenbach evolucionistou a věřil, že navzdory individuálním 
proměnám zůstávají druhy stabilní .1045

Vznik jednotlivých ras Kant vysvětloval pozitivní adaptací 
na přírodní prostředí využitím existujícího biologického potenciálu .1046 
Immanuel Kant byl přesvědčen o  existenci rasové hierarchie: V  tro-
pických oblastech dospívají lidé dříve, ale nevyznačují se dokonalostí lidí 
žijících v mírném pásmu . Lidstvo dosáhlo intelektuálního vrcholu v bílé 

1043)  Faciální úhel byl tvořen průsečíkem tzv . faciální linie (linea facialis) spojující glabelu 

s bodem nalézajícím se u kořene horních řezáků a horizontální linie spojující nasion 

s horním okrajem zvukovodu .

1044)  Tento názor zastával již dříve ve svých obsáhlých dějinách antropologie Wilhelm Em-

manuel Mühlmann (1968, 57) .

1045)  Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse, 1785, in Kant’s Gesammelte Schriften, 

Berlin, 1912, 97; Greene 1954, 37 .

1046)  Původ černé pokožky obyvatel Afriky Immanuel Kant odvozoval od potřeby organismu 

zbavit se nadměrného množství flogistonu (Green 1954, 39–40) .
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rase . Běloši rozvinuli veškeré duševní a fyzické dispozice, zatímco Asiaté 
podléhají pasivitě, Afričané jsou oběťmi vášní a indiáni (které Kant po-
kládal za  nejnižší rasu) nejsou schopni se cokoliv komplikovanějšího 
naučit, jsou líní a  postrádají motivaci a  emoce . Afričané a  indiáni si 
nedokáží sami vládnout a hodí se pouze k otroctví (Valls 2005, 173–174) . 
Immanuel Kant byl odpůrcem míšení ras a věřil, že v budoucnosti budou 
všechna plemena s výjimkou bílé rasy vyhlazena .1047 Mexickému guver-
nérovi poblahopřál za to, že se postavil proti asimilační politice prosazo-
vané španělskou korunou (Budil 2005, 49) . Reinhard Brandt zdůraznil, 
že podle Kanta nejsou ženy a příslušníci barevných ras schopni jednat 
podle vlastních morálních principů a  dokáží pouze imitovat; jde 
o „přechodné bytosti“ (Zwischenwesen) nalézající se mezi lidskou a zvířecí 
říší (Valls 2005, 185) .

2.22.6. Ústup tradičního environmentalismu

Postavení environmentalismu jako dominantního způsobu konceptualizace 
lidské rozmanitosti a odlišnosti bylo v letech 1780 až 1830 výrazně oslabeno 
a ve  stále výraznější míře se prosazovali autoři hlásající rasový esencialis-
mus . Například Delisle de Sales odmítl Buffonovu tezi, že barva lidské kůže 
se při změně klimatických podmínek změní během osmi generací .1048 Když 
Charles Victor de Bonstetten v roce 1824 polemizoval s  „Montesquieuovou 
tezí“, že klimatické a geografické jsou hlavními faktory určujícími povahu 
lidí a  jejich institucí, nacházel se environmentalismus v  hluboké defenzí-
vě .1049 Tento obrat měl silný empirický základ . V daném údobí se uskutečnila 
řada cestovatelských expedic, jejichž účastníci, kteří měli vesměs přírodově-
decké vzdělání a badatelské aspirace, si uvědomili meze tradičního environ-
mentalismu při objasňování různých, především somatických atributů mi-
moevropských populací . 

Teorie o  vrozených rasových kvalitách byla odpovědí na  jejich 
intelektuální hledání . Již Johann Friedrich Blumenbach se zmínil o skry-
tých příčinách, jež stále unikají naší pozornosti a které jsou odpovědné 
za  existenci stálých rasových tvarů lebky a barvy očí (Greene 1954, 34) . 
Prezident pruské Akademie věd v Berlíně Pierre Louis Moreau de Mauper-
tuis si jako jeden z prvních západních myslitelů uvědomil význam náhod-

1047)  Diskuze o Kantově rasismu viz Valls 2005, 175–191 .

1048)  Delisle de Sales, Filozofie přírody (Philosophie de la Nature), IV, 168 (cit . Boissel 1972, 123) .

1049)  V knize Člověk Jihu a člověk Severu neboli Vliv klimatu (L’Homme du Midi et ľHomme du 

Nord, ou, L’Influence du Climat, Genève, J . J . Paschoud) .
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ných odchylek a snažil se odvodit přírodní selektivní mechanismus, který 
by vytvářel stabilní fyzické typy .1050 Na  jeho úsilí navázali James Cowles 
Prichard a William Wells . Monogenista James Cowles Prichard v prvním 
vydání Výzkumy přírodních dějin člověka (Researches into the Physical Hi-
story of Man) z roku 1813 odmítl Buffonův a Blumenbachův environmen-
talismus a  degeneracionismus a  snažil se odvodit údajnou evoluční 
přeměnu rasy černé do  rasy bílé prostřednictvím „autodomestikace“ 
našeho druhu a selektivního výběru partnera, které způsobily, že ve vyšším 
stadiu civilizačního vývoje převládly populace vyznačující se světlou 
pletí .1051 Ve  stejném roce vystoupil William Wells na  půdě Královské 
společnosti s přednáškou o původu černé rasy na základě mechanismu, 
který připomínal Darwinovu evoluční teorii .1052

Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století byl nástup polyge-
nismu nezadržitelný . Ideologie polygenismu se stala téměř jedním z průvodních 
znaků zrození moderní doby . Badatelé, kteří zaujali přední místa v  akade-
mických institucích Západu, nesdíleli na rozdíl od Camperovy a Blumenba-
chovy generace „křesťanský instinkt“, který by je svazoval s monogenismem, 
a zdůrazňovali dědičné a mimořádně odolné rozdíly mezi jednotlivými rasa-
mi (Budil 2005, 48) . Britský anatom a lékař působící na univerzitě v Manche-
steru Charles White ve studii z roku 17991053 obhajoval polygenismus a vroze-
nou hierarchii ras; příslušníky černé rasy White označil (stejně jako lidoopy) 
za beznadějně retardovaná stvoření, představitele bílé rasy za  intelektuálně 

1050)  Venus Physique, 1745 (viz Greene 1954) . Podle svědectví Immanuela Kanta snil Mauper-

tuis o vytvoření vyšší a ušlechtilejší biologické formy člověka prostřednictvím selekce . 

Maupertius proto pochválil pruského krále Fridricha Wilhelma za sestavení regimen-

tu tvořeného výlučně granátníky vyznačujícími se mimořádně vysokou postavou (Poli-

akov 1996, 156, 353) .

1051)  Rovněž Bernard Germain Lacépède pokládal černou rasu za archaického předchůdce 

rasy bílé: Jsme zbělení černoši: Nous sommes des Nègres blanchis (cit . Boissel 1972, 137) .

1052)  Pojednání o ženách bilé rasy (An account of a female of the white race of mankind, part of 

whose skin resembles that of a negro; with some observations on the causes of the diffe-

rences in color and form between the white and negro races of men appended to Two es-

says: one upon single vision with two eyes; the other on dew, London, 1818, 425–439; viz 

Greene 1954) .

1053)  Vylíčení pravidelného odstupňování u lidského druhu a různých živočichů a rostlin 

(An account of the regular gradation in man, and in different animals and vegetab-

les, etc.)
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a esteticky nadřazené bytosti .1054 Ke stoupencům polygenismu náleželi Louis-
Antoine Desmoulins,1055 cestovatel a  jeden z  nejznámějších antropologů své 
doby baron Jean-Baptiste Marcellin Bory de Saint-Vincent,1056 Jean Joseph 

1054)  Ascending the line of gradation, we come at last to the white European, who, being most 

removed from the brute creation, may on that account, be considered as the most beauti-

ful of the human race. No one will doubt his superiority in intellectual powers; An Ac-

count of the regular gradation in man, and in different animals and vegetables, etc. (Lon-

don, 1799, 134–135; Budil 2005, 48) .

1055)  Louis-Antoine Desmoulins, narozen v Rouenu 7 . září 1794, zemřel tamtéž roku 1828; 

v  roce 1827 absolvoval lékařskou fakultu; byl silně ovlivněn Gallovou frenologií . 

V  prosinci 1820 přednesl na  půdě Pařížského etnologického institutu přednášku 

o nervovém systému (L’état de volume et de masse du système nerveux et de ľinfluence 

de cet état sur les fonctions nerveuses) . Ve studii Přírodní dějiny lidských ras severo-

východu Evropy a severských oblastí Asie (Histoire naturelle des races humaines du 

nord-est de ľEurope, de ľAsie boréale, 1826, Paris, Méguignon) Desmoulins rozlišil 

jedenáct lidských ras . Jeho klasifikaci zmínili Victor Courtet a Jacques Paul Migne . 

V pojednání Filozofický přehled možnosti zdokonalení člověka úpravami jeho organis-

mu (Aperçu philosophique sur la possibilité de perfectionner ľhomme par les modifica-

tions de son organisation, 1820) prakticky upřel australským domorodcům lidský 

status . Desmoulins se dostal do ostrého sporu s Cuvierem, který mu zakázal vstup 

do Muzea přírodní historie .

1056)  Bory de Saint-Vincent (1778–1846), přírodovědec a cestovatel, byl autorem Cesta na čtyři 

hlavní ostrovy afrického moře (Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique 

avec ľhistoire de la traversée du capitaine Baudin jusqu’à Port-Louis de ľIle de France, 

Paris, 1804), Klasický slovník přírodních dějin (Dictionnaire classique d’histoire natu-

relle, rédigé par une société de naturalistes, avec une nouvelle distribution des corps 

naturels en 5 règnes, Paris, 1825) a Člověk (L’Homme), Zoologické pojednání o  lidském 

druhu (Essai zoologique sur le genre humain, Paris, 1827) . Bory de Saint-Vincent rozlišil 

celkem patnáct ras, hierarchicky uspořádaných od  „nejkrásnější“ rasy „japetské“ 

po „nejošklivější“ rasu „hottentotskou“ (Boissel 1972, 131) .
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Virey,1057 německý básník, vědec, cestovatel, žurnalista a revolucionář, účastník 
Cookovy tichomořské expedice v letech 1772 až 1775 Johann Georg Forster1058 
a William-Frédéric Edwards . Proti šíření polygenismu v akademických kru-
zích na Britských ostrovech vystupoval James Cowles Prichard, jenž ale byl 
nucen roku 1845 přiznat jeho narůstající převahu . Luke Burke začal v roce 
1848 vydávat vlivné polygenické periodikum Ethnological Journal . Německý 
fyziolog Rudolf Wagner napsal v  roce 1862, že biblický monogenismus po-
kládají soudobí badatelé za naprostý anachronismus . Silné postavení získal 

1057)  Jean-Joseph Virey, který v revoluční Francii propagoval Meinersovo učení, uvedl ve spi-

se Histoire naturelle du genre humain publikovaném v roce 1799 v Paříži, že Keltové, 

Sarmati a Slované se vyznačují vznešenými rysy a ušlechtilým duchem; jeho kniha byla 

především adorací bílé rasy: Čím by byl náš svět bez Evropanů? Mocné národy, hrdá 

a nezdolná rasa, nesmrtelný génius v umění a vědách, šťastná civilizace ... Evropan, po-

volán svým vyšším osudem, aby vládl světu, který osvětlí svojí inteligencí a pokoří od-

vahou, je nejvyšším ztělesněním lidství a stojí v čele lidské rasy. Ostatní, odporné hordy 

barbarů, nejsou než – řekněme – jeho embryem (Histoire naturelle du genre humain, 

1799, 145–146; cit . Poliakov 1996, 180–181) . Podle Vireye jsou fyzické odlišnosti mezi 

bílou a černou rasou takového rázu, že lze hovořit o dvou rozdílných lidských „dru-

zích“ . Virey rozlišil lidský „druh“, jehož charakteristickým rysem je faciální úhel o ve-

likosti 85° až 90° a ke kterému náleželi Evropané, vyznačující se vysokou inteligencí 

a civilizovaným způsobem života; „druh“, jehož faciální úhel dosahuje hodnot 75° až 

80°, reprezentují černí obyvatelé Afriky, jejichž inteligence, schopnost vytvářet sofisti-

kované sociální systémy, odvaha a další ctnosti jsou omezené . Vireyovy stereotypy cha-

rakterizující bílou a černou rasu převzal například Victor Courtet a Arthur Gobineau . 

Victor Courtet si mimořádně cenil Vireyova přínosu k nauce o rasách a ve spise Politická 

věda (Science politique) na počátku třicátých let devatenáctého století uvedl: Parmi ceux 

qui ont embrassé de la manière la plus exclusive ces grands sujets d’investigation, nous 

devons citer en première ligne M. Virey, dont le principal ouvrage peut être regardé com-

me ce que nous possédons de plus complet sur la science qui nous occupe (1837, 47) .

1058)  Johann Georg Forster (1754–1794), německý osvícenec, přírodovědec, etnolog, cestovatel 

a  literát . V  letech 1772 až 1775 se společně se svým otcem účastnil Cookovy expedice 

do Tichomoří . Po návratu přednášel v Kasselu a Vilniusu a působil jako knihovník v Mo-

huči . Oženil se s Theresou Heynovou, jejíž otec byl proslulý klasický filolog Christian Got-

tlob Heyne . Po obsazení Mohuče francouzskými revolučními oddíly v roce 1792 se Forster 

přihlásil k jakobínství a zemřel o dva roky později v Paříži (Preisner 2003, 29–52) .
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polygenismus ve Spojených státech amerických, kde jej hlásali Samuel George 
Morton,1059 Josiah Clark Nott1060 a George Robins Gliddon .1061

V sedmdesátých letech osmnáctého století byla rehabilitována hypo-
téza o  rozkladném účinku míšení ras, jejíž existenci jsme v  trochu odlišné 
podobě zaznamenali již v antickém myšlení . Sehrála klíčovou úlohu při usta-
vení velkých rasových výkladů dějin devatenáctého století, počínaje Gobineauo-
vým Pojednáním o nerovnosti lidských ras . Jean Claude Izouard Delisle de Sales 
v roce 1778 uvedl, že černá rasa se zrodila ze zvráceného míšení mezi opicemi 
a  ženami bílé rasy (Malandain 1982) .1062 „Orangutan“,1063 o  kterém údajně 
Afričané tvrdili, že je výsledkem spojení člověka a  opice, získal pro své po-
tomstvo dědičné kvality, jež jej posunuly v „řetězci bytí“ blíže lidským bytostem . 
Stejný proces míšení způsobuje degeneraci vyspělejších tvorů, jejichž dispozice 
se zhoršují a kteří klesají na úroveň méně nadaných živočichů či ras (Budil 2005, 
49) . Nejsem to já, ale příroda, kdo přidělila každému národu jeho úlohu v divadle 
světa, napsal Delisle de Sales v úvodu ke knize Starobylé dějiny všech národů 
světa (Histoire ancienne de tous les peuples du monde) z roku 17791064 a stal se 
průkopníkem začlenění historiografie do přírodních věd .1065 Obdobně jako Im-
manuel Kant se německý přírodovědec Christoph Meiners obával degenerace 
obyvatel Evropy a Ameriky v důsledku rasového míšení a domníval se, že 

pouze běloši, především Keltové, se vyznačují skutečnou odvahou, lásk-
ou ke svobodě a dalšími vášněmi a ctnostmi, jež jsou vlastní velkým 
duším ... Tmaví a  ohyzdní lidé se od  nich odlišují odsouzeníhodným 
nedostatkem ctnosti a odpuzujícími neřestmi (cit. Budil 2005, 53). 

1059)  Samuel George Morton (1799–1851), lékař působící ve Filadelfii a autor studie Crania 

Americana (1839) .

1060)  Josiah Clark Nott (1804–1873), lékař a rasový teoretik, ovlivněný Mortonem . Inicioval 

vydání překladu Gobineauova díla v Severní Americe . 

1061)  George Robins Gliddon (1809–1857), americký konzul v Káhiře, který poslal Samuelu 

Georgi Mortonovi kolekci egyptských lebek, jejichž zpracováním vzniklo dílo Crania 

Aegyptica .

1062)  Ve studii O filozofii přírody neboli morální pojednání o lidském druhu vyvozené z filozofie 

a založené na přírodě (De la philosophie de la nature ou traité de morale pour ľespèce 

humaine, tiré de la philosophie et fondé sur la nature) .

1063)  Tímto pojmem označil Delisle de Sales rovněž africké lidoopy .

1064)  Ce n’est pas moi, c’est la nature qui a distribué à chaque peuple son rôle sur le théâtre du 

monde (cit . Budil 2005, 53) .

1065)  Arthur Gobineau v  Pojednání o nerovnosti lidských ras napsal: Jde o to, aby historie 

vstoupila do rodiny přírodních věd (Il s’agit de faire entrer ľhistoire dans la famille des 

sciences naturelles; cit . Budil 2005, 53) . 
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Christoph Meiners působil na univerzitě v Göttingenu a byl průkopníkem 
rasového studia v Německu; jeho základní dílo Základ dějin lidstva (Grund-
riss der Geschichte der Menschheit) vyšlo v roce 1786 .1066

K  teoretikům rasy přelomu osmnáctého a  devatenáctého století 
náležela celá řada specialistů: Jacques Christophe Valmont de Bomare,1067 
Bernard Germain Lacépède,1068 William Hunter,1069 Johann Daniel Metzger,1070 

1066)  Meiners nastínil v rámci „řetězce bytí“ přechod mezi zvířetem a člověkem, zprostředko-

vaný „chybějícími články“, mezi něž zařadil opice, orangutany neboli pralesní lidi 

(Waldmenschen) a šimpanze (Kimperzeys), kteří údajně sloužili jako čestná stráž panov-

níků v Dahome, hierarchicky výše se nalézali pralesní černoši (Waldneger), hottentoti, 

křováci, domorodci z pobřeží Austrálie (již údajně jen stěží mohou být označeni za lid-

ské bytosti), příslušníci žluté rasy, Slované (přirození otroci Němců) a na samotném vr-

cholu lidství Germáni . Christoph Meiners byl po roce 1933 v Německu uctíván jako 

průkopník rasové teorie; po druhé světové válce byl prezentován jako předchůdce mo-

derní kulturní antropologie, který podlehl – podobně jako řada jeho současníků – krát-

kodobému pokušení rasismu (Poliakov 1996, 178–180) .

1067)  Jacques Christophe Valmont de Bomare (1731–1807), mineralog a přírodovědec, byl 

žákem proslulého pařížského anatoma Le Cata, procestoval řadu evropských zemí a 

pořádal veřejné přednášky o přírodních dějinách . V letech 1764 až 1775 vydal šest 

dílů Univerzální slovník přírodních dějin (Dictionnaire raisonné universel d’histoire 

naturelle), cenný zdroj informací pro řadu autorů přelomu osmnáctého a devatenác-

tého století .

1068)  Bernard Germain Lacépède (1756–1825), přírodovědec, Buffonův žák, autor Přírodní 

dějiny muže a ženy (Histoire naturelle de ľhomme et de la femme, 1827) .

1069)  William Hunter (1718–1783) byl skotským anatomem, autorem studie o lidské diverzitě 

(Disputatio de hominum varietatibus), který svoji klasifikaci lidských ras založil na pig-

mentaci (rasa bílá, snědá, bronzová, rudá, hnědá a černá) .

1070)  Johann Daniel Metzger (1739–1805), který se narodil ve Štrasburku a zemřel v Královci, 

patřil k předním průkopníkům moderní medicíny, zasloužil se o rozvoj anatomie, fyzi-

ologie, patologie, chirurgie, soudního lékařství a kriminalistiky . Problematikou rasové 

teorie a klasifikací ras se zabýval v práci Základy fyziologie (Eléments de physiologie) 

z roku 1777 až 1789 .
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Pierre Nicolas Gerdy,1071 Louis Vivien de Saint-Martin,1072 Antoine Constant 
Saucerotte,1073 Frédéric Pascal de Brotonne,1074 Alphonse Dubreuil,1075 René 
Primevère Lesson,1076 Johann Heinrich Friedrich Link,1077 Karl Heinrich Lu-

1071)  Pierre Nicolas Gerdy (1797–1856) byl významným francouzským lékařem a chirurgem, 

učitelem Paula Brocy, autorem Lékařská, didaktická a kritická fyziologie (Physiologie 

médicale, didactique et critique, 1830) .

1072)  Louis Vivien de Saint-Martin (1802–1897), autor Dopisy o dějinách antropologie (Lettres 

sur ľhistoire de ľanthropologie, 1831–1835), byl v roce 1848 zvolen viceprezidentem Pa-

řížské etnologické společnosti . V letech 1845 až 1847 řídil vydávání Nouvelles annales 

de voyages a v letech 1850 až 1854 připravil k publikaci dva svazky Studie ze starověké 

geografie a asijské etnografie (Études de géographie ancienne et d’ethnographie asiati-

que), které obsahovaly odborné příspěvky přednesené na půdě Académie des inscripti-

ons, Société de géographie, Société asiatique a Société ethnologique de Paris .

1073)  Antoine Constant Saucerotte (1805–1884) se narodil v Moskvě, působil jako lékař v lot-

rinském městě Lunéville poblíž Nancy . Roku 1834 uveřejnil Základy přírodních dějin 

(Éléments d’histoire naturelle présentant dans une suite de tableaux synoptique … un 

précis complet de cette science) .

1074)  Fréderic Pascal de Brotonne (1797–1865) pracoval jako konzervátor v knihovně Sainte-

Geneviève; roku 1837 vydal Dějiny příbuzenství a migrace lidských populací (Histoire de 

la filiation et des migrations des peuples) .

1075)  Alphonse Dubreuil (1811–1885) byl přírodovědcem a botanikem; od roku 1836 působil 

v Conservatoire des arts et métiers .

1076)  René Primevère Lesson (1794–1849) byl bratrem Pierra Adolpha Lessona, chirurga fran-

couzské koloniální správy v Tichomoří . V letech 1822 až 1825 se účastnil expedice kolem 

světa na lodi Coquille, kterou vedl Louis Isidor Duperrey . V rámci šestisvazkové studie 

shrnující poznatky z výpravy Cesta kolem světa (Voyage autour du monde … sur la corvet-

te S. M. la Coquille, 1829) se Lesson podílel na přípravě prvního dílu věnovaného lidským 

rasám . V práci Pojednání o savcích (Traité de mammalogie) Lesson rozlišil rasu bílou (se 

třemi dílčími větvemi), žlutou (s pěti větvemi) a černou (se sedmi větvemi) .

1077)  Johann Heinrich Friedrich Link (1767–1851) se věnoval především botanice a filosofii 

přírody; k jeho známějším pracím patřil spis O přírodní filozofii (Über Naturphilosophie, 

1806) a kniha Pravěk a starověk (Die Urwelt und das Altertum), jež vyšla ve francouz-

ském překladu pod názvem Le monde primitif et ľantiquité expliqués par ľétude de la 

nature (1837) a z níž čerpal Arthur Gobineau .
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dovig Poelitz,1078 Lorenz Oken,1079 Conrad Malte Brun,1080 Maximilian Sam-
son Friedrich Schoell,1081 Johann Christoph Gatterer,1082 Johann Christoph 
Adelung,1083 André Marie Constant Duméril,1084 Antoine Étienne Renaud Au-

1078)  Karl Heinrich Ludovig Poelitz (1772–1838), přírodovědec a filosof, působil v Lipsku, jeho 

hlavní antropologické dílo vyšlo v roce 1795 pod názvem Kritické dějiny lidských kultur 

(Geschichte der Kultur der Menschheit nach kritischen Principien) .

1079)  Lorenz Oken (1779–1851) byl univerzitním profesorem a lékařem v  Jeně, autorem 

Učebnice systémů přírodní filozofie (Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie, 1809–

1811) .

1080)  Conrad Malte Brun (1755–1826) založil v roce 1821 Société de géographie; v letech 1808 

až 1815 vydával v Paříži Annales des voyages et de la géographie et ľhistoire . Chateaubri-

and napsal o Malte Brunovi s uznáním, že Brun se dotkl s velkou prozíravostí a znalostí 

barbarských počátků lidstva: Brun a touché avec une grande sagacité et beaucoup 

d’instruction quelques origines barbares (cit . Boissel 1972, 139) .

1081)  Maximilian Samson Friedrich Schoell (1766–1833) působil jako pruský diplomat v Paří-

ži během Restaurace . Jeho etnologické a antropologické práce zahrnovaly Základy hi-

storické chronologie (Éléments de chronologie historique, 1812) a Portrét národů, které 

osidlují Evropu, tříděných podle jazyků, jimiž hovoří, a portrét náboženství, které vyz-

návají (Tableau des peuples qui habitent ľEurope, classées d’après les langues qu’ils par-

lent, et tableau des religions qu’ils professent, 1812) .

1082)  Johann Christoph Gatterer (1727–1799) přednášel v letech 1758 až 1789 historii na uni-

verzitě v Göttingen; publikoval studie Krátké uvedení do světových dějin (Kurzer Begriff 

der Weltgeschichte, 1785) a Zkoumání všeobecných světových dějin do objevení Ameriky 

(Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte, bis zur Entdeckung Amerikens, 1792) .

1083)  Johann Christoph Adelung (1732–1806), německý jazykovědec, viz Budil 2002, 79, 96, 

173 .

1084)  André Marie Constant Duméril (1774–1860) byl Cuvierovým žákem a jeho nástupcem 

v École centrale du Panthéon; vystřídal Bernarda Germaina Lacépèda na místě herpeto-

loga a ichtyologa v  pařížské botanické zahradě (Jardin des plantes) a působil rovněž 

jako profesor fyziologie (od 1823) a patologie (od 1830) na Lékařské fakultě (Faculté de 

Médecine) v Paříži . V roce 1800 uveřejnil Leçons d’anatomie comparée de G. Cuvier a ve 

studii Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des animaux z roku 

1806 navrhl v rámci lidského druhu šest dílčích rasových variant: kavkazskou, hyper-

borejskou, mongolskou, americkou, malajskou a etiopskou .
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gustin Serres,1085 hrabě Eusèbe François de Salles1086 a Henri Louis Gabriel 
Marc Hollard .1087

Závěr osmnáctého století proběhl ve znamení definitivní proměny 
„rasismu bez rasy“ v explicitní rasovou teorii . Pojem rasy se definitivně vy-
manil ze sémantického sepětí s pojmem národa a stal se nástrojem represiv-
ní homogenizace sociokulturní a  etnické rozmanitosti mimoevropského 
světa . Pokles autority křesťanské ortodoxie umožnil vzestup polygenismu 
a snahy učinit z lidských dějin integrální součást přírodní historie, k čemuž 
přispěla i rehabilitace renesančního konceptu „řetězce bytí“ . Naturalizaci 
konceptualizace lidského druhu dovršilo odstranění „rozumu“ jako nutné-
ho a univerzálního atributu člověka v klasifikačním systému Carla Linné-
ho . Krize tradičního environmentalismu uvolnila cestu učení o vrozených 
rasových kvalitách . Georges Louis Le Clerk de Buffon, Johann Friedrich Blu-
menbach a Petrus Camper postupně synchronizovali vymezení rasy a trans-
formovali její genealogické chápání v  pojetí typologické . Immanuel Kant 
vytvořil skutečnou rasovou ideologii . V  sedmdesátých letech osmnáctého 
století se znovu objevila myšlenka o rozkladném působení míšení ras, které 
může lidské bytosti připravit o jejich důstojné postavení v hierarchii bytí . 
Rasová teorie byla na sklonku osmnáctého století připravena stát se součástí 
politické kultury Západu a  mocným ideologickým nástrojem a  čekala 
na vhodnou příležitost ke vstupu do politické arény (Budil 2005, 49) . Souběh 
nordické a  orientální renesance, k  němuž došlo na  přelomu osmnáctého 
a devatenáctého století v centru vznikajícího světového systému a v kontex-
tu totální mobilizace a romantického patriotismu napoleonských válek, jí 
k tomu otevřel cestu .

M . Seliger dal do souvislosti rozkvět rasového myšlení s preroman-
tickou „primitivistickou“ fascinací ušlechtilým divochem (bon sauvage) os-
mnáctého století (1958, 273) . Nostalgie po idealizované archaické minulosti, 
kdy žili lidé v  souladu s  primordiálním přírodním řádem, prostupovala 
dílem romantických literátů a vizionářů .1088 Jacques Barzun napsal (cit . Seli-
ger 1958, 273), že 

1085)  Antoine Étienne Renaud Augustin Serres (1786–1868), lékař a embryolog, autor Srov-

návací anatomie mozku ve čtyřech živočišných třídách (Anatomie comparéee du cerveau 

dans les quatre classes des animaux, 1824–1826) .

1086)  Eusèbe François de Salles (1796–1879), etnolog, autor Obecné dějiny lidských ras neboli 

Filozofická etnografie (Histoire générale des races humaines ou Philosophie ethnogra-

phique, 1849) .

1087)  Henri Louis Gabriel Marc Hollard (1801–1866), lékař a anatom, autor studie O člověku 

a lidských rasách (De ľhomme et des races humaines, 1853) .

1088)  Jde především o Hamanna, Herdera, Malleta, Percyho a MacPhersona (Seliger 1958, 273) . 
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ve svých počátcích nepředstavovala snaha rozlišit lidské rasy nic 
jiného než touhu po specifičnosti, nahradit literární abstrakci kon-
krétním prožitkem nekonečné rozmanitosti života a  přírody, 
představit lokální zabarvení a dokonce projevit sympatii pro to, co 
je vzdálené vlastním zvykům a předsudku. 

Samotný pojem rasy postavený výlučně na lingvistickém základě a poetice 
romantismu byl slabý a snadno zpochybnitelný odkazem na konkrétní his-
torickou realitu, jak to expresivně naznačil například spisovatel Louis Ferdi-
nand Céline (1933, 12):

Ta rasa, jak ty tomu říkáš, to je jenom ta sebranka všelijakých tako-
vých ubožáků jak já, krhavých, zavšivených, zkřehlých, kteří tady 
ztroskotali a jsou štváni hladem, morem, zimou a všelijakými vředy, 
sběhlých, sehnaných z celýho světa. Dál už jít nemohli, protože je tam 
moře. Tak tohle je ta tvá Francie a ti tvoji Francouzi. 

Moderní rasová ideologie se stala mocnou politickou mobilizující silou tepr-
ve tehdy, když ovládla historickou narativitu a opřela se o pevný základ vě-
deckého světového názoru .

2.23. Ve stínu pigmentokracie

V dnešní postfoucaultovské době je prakticky nemožné zabývat se počátky 
rasismu a rasové teorie a opominout fenomén otroctví a otrokářství, před-
pokládající znevolnění „druhého“ v zájmu ekonomického zisku a druhot-
né ospravedlnění tohoto aktu prostřednictvím pseudovědecké rétoriky . 
Podle tradičního středověkého „antropologického“ pohledu, který spojil 
antický environmentalismus, aristotelský hylemorfismus, křesťanský mo-
nogenismus a evangelický univerzalismus, představovalo lidské tělo sub-
stanci, k níž konkrétní přírodní a klimatické podmínky přidávaly akci-
dent, jenž byl zodpovědný za  odlišné fyzické vzezření, případně 
za specifické způsoby chování určité populace . Podle Aristotela musí při 
každé změně existovat substrát, jenž přetrvává a za který středověcí autoři 
dosadili lidské tělo . 

Autoři, kteří vycházejí zejména z  učení Michela Foucaulta nebo 
tezí Hannah Arendtové, zdůrazňují, že v sedmnáctém a zejména v osmnác-
tém století začala být takřka nekonečná sociokulturní rozmanitost afrických 
a amerických populací ujařmena a homogenizována imperiální administra-
tivou a byrokracií západních koloniálních mocností . V rámci tohoto procesu 
vznikla potřeba velkých kategorií kontinentálních rozměrů, které by 
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umožnily vytvořit „přehlednou“ a racionální klasifikaci lidstva odpovídající 
nárokům moderní instrumentalizace . Moderní rasová teorie relativizovala 
výše zmíněný privilegovaný ontologický status těla, které ztratilo nárok 
na univerzalitu zakotvenou v autoritě evangelia . Tím se zhroutily kulturní 
zábrany vůči heterodoxnímu polygenismu, to znamená popření jednotného 
původu lidstva zaštítěného biblickou tradicí . 

Lokální uskutečňování těla, jež dříve platila za  projev environ-
mentální nahodilosti, získala v rámci rasové příslušnosti povahu esenciální 
nezměnitelnosti . Postavení environmentalismu jako dominantního způsobu 
konceptualizace lidské rozmanitosti a odlišnosti bylo ve druhé polovině os-
mnáctého století relativizováno, mimo jiné na  základě odkazů na  zjištění 
nové generace západních cestovatelů, kteří již nebyli spjati s misijní aktivi-
tou . Z esencializace somatických kvalit a behaviorálních modů vyrůstala le-
gitimizace sociální, politické a ekonomické nerovnosti . Důležitou úlohu při 
ustavení sekulárních věd o člověku včetně rasové teorie sehrála idea „řetězce 
bytí“ a přírodní historie, která učinila z lidských dějin součást jednotného 
fyzikálního a  organického vesmírného procesu a  nahradila původní 
křesťanské pojetí dějin . Bez této rámcové změny základní narativity lidstva 
by se rasová ideologie jako vlivná součást politické ideologie Západu 
pravděpodobně nedokázala prosadit .

Úzkého sepětí mezi rasovou a  etnografickou homogenizací 
podmaněné populace a západní koloniální expanzí si byl vědom na konci 
sedmnáctého století William Temple, jenž ve  spise Pojednání o  původu 
a povaze vlády (Essay upon the Original and Nature of Government) z roku 
1672 uvedl, že Evropané nejdříve objevili nekonečnou rozmanitost af-
rických a amerických národů, kterou posléze eliminovali prostřednictvím 
své imperiální administrativy a byrokracie (Hudson 1996, 251) . Majitelé 
plantáží v Novém světě, na nichž pracovali otroci, dobře věděli, že etnická 
různorodost může být zdrojem potíží, a  snažili se ji postupně odstranit 
(Walvin 1992, 173) . John Atkins podrobně popsal, jak se z  příslušníků 
různých etnik a „národů“ afrického původu stávali po převozu do Nového 
světa členové homogenní masy sjednocení ve svém ponížení a zneprávnění 
(1737, 130) . Edward Long, autor spisu Dějiny Jamajky (History of Jamaica, 
1774), vycházel ve svém výkladu z této sekundární homogenizace Afričanů, 
kterou pokládal za „přirozenou“ a z níž vyvozoval rasové stereotypy .1089 Ed-

1089)  Edward Long rozlišil v rámci rodu Homo tři druhy: Evropany a příbuzné populace, 

orangutany a černochy . Mentální schopnosti černochů byly podle Longa bližší orangu-

tanům než bělochům . Edward Long se domníval, obdobně jako ještě v polovině devate-

náctého století francouzský antropolog Armand de Bréau Quatrefages, že míšenci čer-

nochů a bělochů (stejně jako černochů a orangutanů) jsou sterilní .
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ward Long se mohl opřít o biologicky zaměřenou teorii rasy, kterou me-
zitím vytvořili osvícenští filosofové a  přírodovědci a  která nahradila 
tradiční pojetí člověka zakotveného v křesťanské ortodoxii, aristotelismu 
a hylemorfismu . Mnozí autoři namítají, že vysvětlit zrod rasové klasifikace 
a  s  ní související rasové hierarchie výlučně na  základě koloniálního 
zotročování a imperialismu je obtížné . Řada předních protagonistů rasové 
teorie se buď přímo hlásila k  abolicionistickému hnutí, nebo alespoň 
z morálních důvodů otroctví odmítala .1090 Nejde přitom o osobnosti, které 
bychom mohli jednoduše obvinit z pokrytectví .1091

V  monoteistickém prostředí formovaném starozákonní tradicí 
představovala nejvlivnější náboženské ospravedlnění sociálně a ekonomicky 
podřadného postavení určité populace legenda, kterou obsahuje kniha Ge-
nesis (9 .18–9 .27): 

Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jáfet; Chám je 
otec Kenaanův. Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila 
celá země. I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak 
vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, 
spatřil svého otce obnaženého a  pověděl to venku oběma svým 
bratřím. Ale Šém a Jáfet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce 
pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže 
nahotu svého otce nespatřili. Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co 
mu provedl jeho nejmladší syn, řekl:

Proklet buď Kenaan,
ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!‘
Dále řekl:
,Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův,
Ať je Kenaan jejich otrokem!
Kéž Bůh Jáfetovi dopřeje

1090)  Na druhé straně existovaly projevy otevřené podpory otrokářských institucí ze stra-

ny rasových teoretiků, jako bylo například uspokojení, které vyjádřili Josiah Clark 

Nott a George Robins Gliddon nad tím, že jejich rasová typologie uveřejněná v Lids-

kých typech (Types of Mankind, 1854) posloužila americkému ministru zahraničí 

Johnu Caldwellu Calhounovi, protože Anglie se tvrdošíjně plete do našeho dědičného 

černošského otrokářství (England pertinaciously continued to interfere with our inhe-

rited institution of Negro Slavery), cit . Nott a Gliddon 1854, 50; cit . Odom 1967, 7; viz 

rovněž Stanton 1960 .

1091)  Jeden z vůdčích představitelů abolicionismu William Wilberforce připouštěl „zvláštní 

atributy“ černé rasy, avšak odmítal, že by šlo o rysy vrozené (1823, 9) .
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bydlet ve stanech Šémových.
Ať je Kenaan jejich otrokem!1092

Jak poznamenal William McKee Evans, výše zmíněná biblická legenda trápí 
z  převážně morálních důvodů teology více než dva tisíce let (Evans 1980, 
15–16) . Především byl podle všech starověkých i moderních měřítek Noemův 
trest přehnaný . Dále kletba dopadla na nebohého Kenaana, který se inci-
dentu neúčastnil, a  jenž byl proto nevinný . Ponechme nyní stranou úsilí 
badatelů, kteří se snaží především filologickým a sématickým rozborem tex-
tu dobrat původního jádra příběhu, jež by poskytlo etické ospravedlnění 
Noemova chování (Basset 1971) . Antropolog Meyer Fortes svým výzkumem 
Tallensiů v severní Ghaně ukázal, že nejvíce propracovanými a sofistikova-
nými mýty jsou takové, jež se zabývají oblastmi potenciálních sociálních 
konfliktů a polarizace (Fortes 1945, 26) . K obdobným posvátným mýtům, 
jejichž cílem není přinášet morální ponaučení, ale vysvětlovat protiklady 
společenského života a  nerovnoměrnou distribuci politické moci, náležel 
podle Williama McKee Evanse rovněž příběh o Noemově kletbě (Evans 1980, 
16) . Legenda, která vznikla v době Davidova a Šalomounova království, měla 
údajně ospravedlnit zotročení autochtonního kenaanského obyvatelstva 
hebrejskými kmeny . 

Starověké otrokářství bylo rasově neutrální (Bennett 1971; Snow-
den 1970) a kenaanští otroci se pravděpodobně nijak fyziognomicky od svých 
hebrejských pánů nelišili (Evans 1980, 17) . Přesto byla určitá etnika pokládá-
na za „vhodnější“ k zotročování než jiná a Kenaanci se stali v rámci západní 
civilizace nejznámějším ztělesněním populace „zrozené k otroctví“ . V násle-
dujících staletích se v důsledku historických změn a migrací lidských popu-
lací těžiště obchodu s otroky posouvalo a Kenaanovi potomci, zcela vyjmuti 
ze starohebrejského kontextu, byli ztotožňováni s etniky, jejichž příslušníci 
v dané době poskytovali otrockou pracovní sílu . Stali se věčnou západní me-
taforou otroků putujících dějinami podle nahodilosti geopolitické konstel-
ace . V  posledním stadiu své historické transformace se biblická legenda 
o Noemových synech proměnila v rasovou chartu, ospravedlňující otrokářství 
na americkém Jihu nebo v búrských osadách jižní Afriky . 

V samotné Palestině byli v prvních stoletích po Kristu zotročení 
„Kenaanci“ většinou Syřané nebo Afričané . Když arabská vojska v sedmém 
století po Kristu porazila Perskou říši a množství Peršanů upadlo do otroct-
ví, byli příslušníci této etnické skupiny označeni za  „Chámovy potomky“ . 
Vzestup abbásovského chalífátu, v jehož rámci řada Peršanů zaujala přední 
místa ve  státní správě, způsobil, že například v  desátém století historik 

1092)  Bible: Písmo svaté Starého a Nového Zákona, Ekumenický překlad, Praha, 1985, 28–29 .
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perského původu Muhammad ibn Džarír Abú Džafar at-Tabarí1093 začlenil 
ve svém etnickorasovém výkladu Noemovy kletby Peršany (obdobně jako Ara-
by a Židy) bez ohledu na lingvistickou odlišnost mezi „syny Šémovy“ (Evans 
1980, 22–34), přičemž z Jáfeta učinil předka tureckých (altajských) národů 
a z Cháma předchůdce černochů, kteří jsou odsouzeni k věčnému otroctví 
(Sweet 1997, 148–149) . V křesťanské Evropě se analogická etnicko rasová in-
terpretace biblického příběhu zrodila až v šestnáctém, respektive sedmnác-
tém století . V devátém a desátém století zaplavili středomořský trh s otroky 
populace pocházející z Balkánu, jejichž zástupci byli prodáváni v židovských 
komunitách jakožto „Kenaanci“ (Hrbek 1953), takže v rámci této kategorie 
došlo k juxtapozici černých Afričanů a světlovlasých Slovanů . Rasová identi-
fikace otroků proto nedávala nejmenší smysl . Koncem čtrnáctého století 
zpustošila Tamerlánova vojska území Zlaté hordy, mongolští otroci zaplavili 
italské trhy a „Tataři“ se na určitou dobu stali na Apeninském poloostrově 
archetypálním zosobněním otroka (Gioffrè 1971,13–14) .

Symbolické příznaky otroctví se v průběhu historie proměňovaly . 
V  antice byli za  typický „otrocký národ“ pokládáni Skythové; následovali 
Thrákové, jejichž „rudé vlasy“ se staly mimořádně vděčným identifikačním 
znamením otroků . Ve starořímském divadle si herci představující otroky na-
sazovali paruku s  ryšavým vlasem a  jméno „Rufus“ platilo za  charakteri-
stické jméno náležející otrokům (Gioffrè 1971,13–14) . Důležitým stereotypem 
při hodnocení kolektivní mentality otroků, který se zrodil ve  starověké 
společnosti a přetrval do moderní doby, je tzv . koncept sambo .1094 V jeho du-
chu byly otrokům přiřčeny nedospělé, infantilní, případně femininní vlast-
nosti, lenost, nesamostatnost, obscénnost, sklon ke lhaní, krádežím a opilst-
ví (Wallon 1847, 2; Mez 1967, 162; Elkins 1976, 82) .1095 Tyto atributy byly 
později flexibilně spojovány vždy se somatickými nebo etnickými skupi-
nami, jejichž příslušníci byli ze socioekonomických a mocenských důvodů 
nejčastěji zotročováni .

V  důsledku politické konsolidace a  hospodářského a  vojenského 
vzestupu přestala být západní Evropa v raném středověku zdrojovou oblastí 

1093)  Muhammad ibn Džarír Abú Džafar al-Tabarí, jeden z nejvýznamnějších muslimských 

historiků, se narodil v  Amolu v  Tabaristánu na severu Persie u pobřeží Kaspického 

moře; studoval ve školách v Iráku, Sýrii a Egyptě; většinu života působil v Bagdádu, kde 

rovněž zemřel; je autorem množství komentářů ke Koránu (který se údajně naučil celý 

zpaměti již v sedmi letech) a kroniky líčící univerzální dějiny lidstva . S al-Tabarím, je-

hož učenost byla proslulá, je spojena řada legend; původně chtěl údajně napsat výklad 

Koránu o celkovém rozsahu šedesáti tisíc stran .

1094) „Sambo“ je hauské slovo pro označení „druhorozeného syna“ .

1095) Podrobněji „mýtus o domorodé lenosti“ viz Alatas 1977 .



716

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

pro obchod s  otroky1096 a  vzrostl význam východní Evropy a  zejména 
černomořské oblasti jako dominantního vývozce bezprávné lidské pracovní 
síly . V této souvislosti je třeba zdůraznit důležitost Kavkazu, pohoří, ve kte-
rém po  tisíciletí hledali útočiště uprchlíci před stepními nomády a  jež se 
vyznačovalo značnou etnickou variabilitou . Na území jen o trochu větším než 
Itálie se i dnes hovoří více než padesáti jazyky (Finley 1962) . Mnohé kavkazské 
populace byly známy mimo vlastní území pouze jako otroci prodávaní 
na středomořských a blízkovýchodních trzích a ostatní národy na ně pohlížely 
prostřednictvím konceptu sambo (Evans 1980, 23–24) . Ve středověké Evropě 
se nejvíce stereotypů sambo odrážejících údajnou otrockou mentalitu vztaho-
valo na  slovanské populace, které představovaly nejvýznamnější rezervoár 
bílých otroků Starého světa . Slované obývali oblasti, které je činily zranitelný-
mi . Ve střední Evropě museli vzdorovat německé expanzi na východ (Drang 
nach Osten) . Na  Balkáně, jenž byl obdobně jako Kavkaz útočištěm obyvatel 
stepí, kteří podlehli cizím nájezdům, byli Slované obětí benátského trhu 
s otroky a v severním Černomoří dlouho chyběla silná státní struktura, která 
by je uchránila před obchodníky z Konstantinopole .1097 Slovanské jazyky byly 
ještě ve  vrcholném středověku označovány za  „jazyky Kenaanců“ (Winter 
1886, 5–6) . Když ve dvanáctém století jeden židovský učenec cestou z Německa 
navštívil Prahu, poznamenal si (cit . Evans 1980, 27): 

Tady začíná Sclavonia, nazývána Židy, kteří zde žijí, Kenaanem, 
protože obyvatelé prodávají své děti všem národům, což platí také 
o Rusku.

Světovým centrem obchodu s otroky se stala vzápětí po svém historickém vze-
stupu v sedmém a osmém století po Kristu islámská civilizace, která toto po-
stavení ztratila prakticky až v důsledku abolicionistické politiky Velké Britá-
nie a dalších evropských mocností v devatenáctém století . Z geopolitického 

1096)  Galie byla důležitým dodavatelem otroků po  dobytí Římem v  prvním století po  Kristu 

a totéž platilo pro Britské ostrovy po římské kolonizaci o sto let později . Ještě v jedenáctém 

století po Kristu vyplouvaly z Bristolu lodě naplněné mladými anglickými otroky (Evans 

1980, 23) . Nájezdy muslimských otrokářů na západoevropské pobřeží (včetně Irska a do-

konce Islandu) a  přepadávání evropských lodí za  účelem získávání otroků definitivně 

ukončila až v devatenáctém století kolonizace severní Afriky západními mocnostmi .

1097)  Etymologická souvislost názvu Slovanů a otroků v některých evropských jazycích viz 

Verlinden 1955, 999–1010 . Arabský výraz pro slovo „eunuch“ je odvozen od etnického 

kořene saklab (Slovan); katalánské slovo esclavó (vykastrovaný kozel) a španělský ter-

mín eslabón (článek řetězu) pravděpodobně souvisejí s  údělem zotročených Slovanů, 

kteří byli často kastrováni nebo upoutáni do řetězů (Evans 1980, 25) .



717

hlediska představoval muslimský region Blízkého východu a Středomoří mo-
censké jádro, v jehož severním a jižním sousedství se nacházela dvě rozsáhlá 
a lidnatá území, která byla po staletí pro ekonomicky a vojensky silnější mus-
limy vydatným zdrojem otroků: Evropa, Černomoří a Kavkaz na straně jedné 
a subsaharská Afrika na straně druhé . Politická stabilizace a mocenský vze-
stup Severu způsobily trvalejší znevolnění méně šťastného Jihu .

Zatímco v  Evropě kvetl obchod převážně se slovanskými otroky, 
na Blízkém východě a v severní Africe začal postupně dominovat dovoz a pro-
dej otroků ze subsaharských oblastí „černého kontinentu“ . Na rozdíl od Evro-
py, která vybudovala obchodní spojení se západním pobřežím Afriky až 
ve druhé polovině patnáctého století, podél východního pobřeží Afriky pro-
nikaly lodě obchodující s  přístavy zřízenými egyptskými panovníky již 
ve druhém tisíciletí před Kristem1098 a na tyto obchodní kontakty starověkých 
říší později úspěšně navázali arabští kupci (Bowill 1958; Mauny 1960; 1968, 
25–26; Husan 1967, 42–50) . Teprve v  sedmém až osmém století po  Kristu 
mimo jiné v  souvislosti s  muslimským zákazem zotročovat „pravé věřící“ 
bylo nutno získávat otroky mimo „příbytek islámu“ (dár al-islám)1099 a hlavní 
otrockou pracovní silou na Blízkém východě se stali Afričané . Přibližně v os-
mém století po Kristu začali být „Kenaanovi potomci“ ztotožňováni především 
s  populacemi afrického původu a  symbolický Kenaan, který pro židovské 
kupce v Evropě začínal v Čechách, se stával „zemí černých“ – Bilád as-Súdán 
(Sweet 1997, 148; Braude 1997; Graves a Patai 1964, 121; Sanders 1969; Aaron 
1995; Lewis 1971, 27–28) . 

Středomořský trh s otroky byl pochopitelně komplexnější; mnozí 
otroci pocházeli ze vzdálenějších míst, jako byla Indie nebo Střední Asie . 
Využívání Afriky jako hlavního světového zdroje pro vývoz otroků rozhodně 
nezastavilo obchod s bílými otroky, který naopak prošel v šestnáctém století 
v  důsledku osmanské imperiální expanze renesancí . Kolonizace Afriky 
evropskými mocnostmi ve druhé polovině devatenáctého století (tzv . „rvačka 
o  Afriku“ – scramble for Africa), abolicionistické hnutí ve  Velké Británii 
a dalších evropských státech a zrušení otroctví ve Spojených státech ame-
rických a  Brazílii definitivně ukončily zotročování černošských populací 
v rámci západního hospodářského systému; nicméně ještě o generaci později, 
roku 1908, bylo možno v Istanbulu pozorovat prodej europoidních a negro-
idních otroků (Levy 1957, 88) . To ale neměnilo nic na obecném středověkém 

1098)  O zřízení přístavu náležejícímu židovskému království na břehu Rudého moře počát-

kem prvního tisíciletí před Kristem, viz 1 Král. 9:26–28 .

1099)  Islámské zákonodárství (sunna) zakazovalo brát do otroctví nejen muslimy, ale také 

Židy nebo křesťany, kteří žili pod ochranou muslimské vlády (dhimmí) .
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a  raně novověkém trendu směřujícímu ke  konceptuálnímu a  rasovému 
ztotožnění otroka a Afričana .

Ralph A . Austen odhadl, že mezi lety 700 až 1500 bylo z  oblastí 
ležících jižně od  Sahary dováženo každoročně na  arabské trhy tisíc až šest 
tisíc osob a že celkový počet černých otroků, kteří během toho údobí putovali 
s transsaharskými karavanními cestami na muslimský sever, přesáhl čtyři 
milióny (Austen 1979, 23–76) . V Africe sice existovaly v některých regionech 
silnější státy, například v  západním Súdánu, které dokázaly své obyvatele 
před nájezdy otrokářů účinně chránit, avšak většina černošského obyvatelst-
va žila v etnicky roztříštěných a vzájemně antagonistických společnostech, 
jež nebyly schopny vzdorovat efektivnější vojenské síle .

Přinejmenším od devátého století po Kristu rozlišovali muslimové 
ve  svém slovníku mezi černými a  bílými otroky,1100 kteří byli pokládáni 
za hodnotnější a těšili se vyššímu statusu než původní obyvatelé Afriky pra-
cující například ve  smrtonosných podmínkách saharských solných, zlato-
nosných a měděných dolů (Popovic 1976; Hasan 1967, 44–58) . Bílí otroci na-
víc mohli být vykupováni svými příbuznými nebo křesťanskými 
institucemi .1101 Ani svobodní lidé černé pleti však nebyli ušetřeni všeobecného 
přezírání, předsudků a sociální marginalizace (Evans 1980, 29–31) . William 
McKee Evans zdůraznil, že i když černoši pozbyli legální status otroků a kon-
vertovali k islámu, plnohodnotná asimilace do muslimské společnosti byla 
problematizována fyziognomickými rysy (1980, 31) . Afričané žijící na mus-
limském území od Andalusie do Persie byli bez ohledu na neexistenci kon-
ceptu biologicky vymezené rasy podřízeni reálné rasové segregaci a diskri-
minaci vyplývající z jejich somatické odlišnosti .

Středověcí muslimští učenci a  cestovatelé, kteří navštívili subsa-
harskou Afriku, například Ghanu, Súdán, Mali, Habeš nebo povodí Nigeru, 
neskrývali pohrdání místními poměry a obyvateli a jejich kulturní stereoty-
py prakticky přecházely do rasových předsudků .1102 Andaluský básník Ibn 

1100)  Negroidní otroci byli označováni slovem abd (plurál abíd), zatímco europoidní otroci 

byli známi jako mamlúkové (Lewis 1971, 63–64) .

1101)  Na vykupování křesťanských zajatců z otroctví se specializoval Řád trinitářů, El Orden 

de la Merced, Santa Maria della Mercede a Riscatto Schiavi (Verlinden 1955, 1, 541–543) .

1102)  Například Ibn Haukal, který putoval v desátém století podél toku Nigeru a v Ghaně, zjistil 

mezi místní černou populací naprostou absenci moudrosti, důmyslu, náboženství, spravedl-

nosti a řádné vlády (Bovill 1970, 61–62) . Velmi negativně se o černém obyvatelstvu Afriky 

vyjádřil v jedenáctém století toledský historik Saíd al-Andalusí (Lewis 1971, 36) . Nejslavnější 

arabský cestovatel středověku Ibn Battúta, který navštívil v roce 1352 Mali, se kromě výraz-

ně záporného hodnocení místní kultury a pohanských zvyků nijak nepozastavil nad život-

ními podmínkami černých otroků v solných a měděných dolech (Sweet 1997, 146–147) .
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Sahl nazval ve třináctém století v jedné ze svých básní pány „bílými“ a otro-
ky „černými“ (cit . Lewis 1990, 90) . Pozdně středověká arabská poezie a pí-
semnictví ztotožňovala „Chámovy syny“ (Banú Hám, „kmen Chámův, lidé 
Chámovi, synové Chámovi“) s černochy (Evans 1980, 29) . Velký muslimský 
učenec čtrnáctého století Ibn Chaldún označil otroctví za  přirozený úděl 
obyvatel Afriky, kteří měli podle jeho názoru více společného s  „tupými 
zvířaty“ než lidmi, protože žijí v jeskyních a křovinách, jedí rostliny, žijí v di-
vokém osamění, nesdružují se a  pojídají se navzájem (cit . Budil 2002, 22) . 
Totéž podle Ibn Chaldúna platilo i  pro Slovany (1955, 98; 1967, 117) . Ibn 
Chaldún jako jeden z prvních myslitelů společného muslimsko-křesťanského 
kulturního okruhu zaváděl do historického a geografického diskurzu biolo-
gické metafory a připravoval cestu rasovému esencialismu . Jeden perský au-
tor v  obdobném duchu napsal, že podle rozšířeného mínění lze vycvičit 
snadněji opici než černocha (Arberry 1958, 255) .

Sociální stratifikace založená na  fyziognomických odlišnostech 
a zdůvodňovaná typickými rasovými stereotypy a biologickými metaforami 
se vytvořila koncem prvního tisíciletí po Kristu v rámci islámské civilizace, 
přičemž její hlavní obětí byli původní obyvatelé subsaharské Afriky . Vzhle-
dem ke zdůraznění barvy kůže jako signifikantního příznaku příslušnosti 
k otrockému nebo společensky marginálnímu statusu můžeme hovořit o pig-
mentokracii1103 jako o první, takřka intuitivní formě rasové ideologie Staré-
ho světa (Evans 1980, 31) . 

Pokud přihlédneme k univerzalistickým aspiracím islámu a rela-
tivní toleranci, které se na rozdíl od středověké křesťanské společnosti těšily 
na muslimském území náboženské menšiny, bylo velkým historickým para-
doxem, že to byla právě islámská civilizace, která se stala kolébkou rasové 
stratifikace a ideologie (Evans 1980, 28), již Západ převzal a převedl do idio-
mu moderní vědy .

Obchod s otroky ve Středomoří ovlivnily v závěru středověku dvě 
významné politické události: dobytí Cařihradu Turky v roce 1453 a nástup 
Ivana IV . na ruský trůn roku 1462 . Pád Konstantinopole umožnil Osmanům, 
aby zcela ovládli trh s otroky z Kavkazu a severního Černomoří a současně 
omezili zotročování europoidních kavkazských muslimů . Konsolidace ruské 
moci poskytla účinnější ochranu křesťanskému slovanskému obyvatelstvu 
ohroženému otrokářskými nájezdy z  jihu . Nová politická realita společně 
s  portugalskými námořními výpravami podél západního pobřeží Afriky 
do Guinejského zálivu učinila definitivně ze subsaharské Afriky hlavního 
světového exportéra otroků se všemi důsledky pro symbolickou hru legitimi-

1103)  O formování konceptu pigmentokracie v souvislosti se vztahy mezi jednotlivými rasa-

mi v Jižní Americe viz Lipschütz 1944 .
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zace a  stereotypů, která tento proces doprovázela . Prodej bílých otroků 
na muslimských trzích sice prakticky neustal až do počátku dvacátého sto-
letí, avšak otrokářství a  rasistická ideologie spočívala téměř výlučně 
ve snižování lidského statusu původních černých obyvatel Afriky .

James H . Sweet uvedl, že předpoklady pro vznik rasové ideolo-
gie existovaly ve Španělsku a Portugalsku dlouho před objevením Nového 
světa . Křesťanské společnosti na  Pyrenejském poloostrově se v  době 
vrcholného středověku vyznačovaly vyvinutým smyslem pro etnickou 
a  rasovou hierarchii vycházející z  konceptu „čistoty krve“ (limpieza de 
sangre) . Řada autorů upozornila na  obavu španělských křesťanů před 
kontaminací krví nábožensky odlišných populací, především Židů, 
muslimů a později protestantů a autochtonních obyvatel Ameriky, která 
by mohla svědčit o existenci nereflektovaného protorasismu (Amiel 1983; 
Sicroff 1985; Nirenberg 1996) . Křesťansko-muslimské pomezí, plné 
náboženského a etnického napětí a konfliktů, jež bylo vystaveno neustáva-
jícímu přílivu arabských a berberských válečníků a obchodníků a černých 
otroků z muslimského jihu a „franckých“ křižáků a kupců z křesťanského 
severu, bylo vhodnou oblastí k přenosu pigmentokracie a příslušných ra-
sových stereotypů z  muslimské společnosti do  západního světa (Sweet 
1997,149–150) .

V křesťanské Evropě znamenal až do vrcholného středověku otrok 
především „Slovana“, a  nikoliv „Afričana“ .1104 Výklady biblické legendy 
o Noemově prokletí postrádaly rasové konotace, kterými se tyto interpretace 
vyznačovaly od osmého století v muslimském světě . Přibližně v jedenáctém 
století začal dovoz otroků slovanského původu na  Pyrenejský poloostrov 
slábnout a na trzích se ve stále větší míře prodávali Afričané, kteří byli im-
portováni především přes Maroko (Constable 1994, 206; Brett 1969) . 
Evropanům stále chyběly vlastní africké zdroje a  byli závislí na  muslims-
kých překupnících . 

Podle Williama McKee Evanse z  ekonomického hlediska sehrála 
významnou úlohu při změně západního pohledu na otrokářství skutečnost, 
že si Evropané během křížových válek osvojili pěstování cukrové třtiny 
a výrobu cukru (Evans 1980, 34; Verlinden 1966, 167) . Z nového typu intenziv-
ního zemědělství plantážnického typu vyplynula potřeba velkého množství 
nekvalifikované pracovní síly, kterou dokázal nejlépe uspokojit otrokářský 
systém . Poté, kdy byli ve třináctém století křižáci nuceni opustit Palestinu, se 
pěstování cukrové třtiny rozvíjelo na  Kypru, Krétě, Sicílii a  v  určitých re-

1104)  Na středověkém Západě navíc existovala až do patnáctého století v souvislosti s legenda-

mi o říši kněze Jana nalézající se údajně v Africe tradice „dobrého černocha“ (le bon 

Nègre) či „negrofilie“ (Baudet 1965) .
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gionech Španělska .1105 Roku 1432 zavedli italští podnikatelé cukrovou třtinu 
na Madeiře a po roce 1480 na Kanárských ostrovech . Na plantážích pracovali 
především „Slované“ dovážení ze severního Černomoří . 

Osmanská expanze sice na  jedné straně způsobila ekonomickou 
stagnaci východního Středomoří a oslabila tak místní konkurenci, na straně 
druhé omezila export otroků z Černomoří a zvýšila jejich cenu (Evans 1980, 
35) . Roku 1462 se Ivan IV . stal velikým knížetem moskevským a zahájil pro-
ces ukončení politické roztříštěnosti regionu, na jehož konci bylo opravdové 
„impérium střelného prachu“, které bylo rovnocenným geopolitickým 
soupeřem osmanských aspirací a dokázalo účinněji ochránit své poddané 
před nájezdy otrokářů .

Vývoz otroků z Černomoří probíhal od poloviny patnáctého století 
za podmínek, které již nebyly pro benátské a janovské obchodníky atraktiv-
ní, a logickou odpovědí bylo v souvislosti s portugalskou expanzí do Guinejs-
kého zálivu hledání alternativní pracovní síly v Africe . Bula papeže Mikuláše 
V . Divino Amore Comuniti z 18 . června 1452 potvrdila portugalskému králi 
Alfonsu V ., jehož lodě právě sestupovaly podél západního pobřeží Afriky, 
právo zotročovat „saracény“, pohany a  další nepřátele křesťanstva (Klíma 
1996, 56) . Ve druhé čtvrtině patnáctého století pocházelo jednadevadesát pro-
cent otroků prodávaných v Janově z černomořské oblasti, v poslední čtvrtině 
téhož století to bylo pouze dvacet šest procent . Podíl otroků ruského původu 
v Janově poklesl z jednačtyřiceti procent ve druhé čtvrtině patnáctého století 
na osmnáct procent v závěrečné čtvrtině . Ibn Chaldún sice koncem čtrnáctého 
století stále neviděl zásadní rozdíl mezi Slovany a černochy, o jejichž plnohod-
notném lidství pochyboval, ale situace se začala na prahu raného novověku 
zásadně měnit . Země Slovanů přestala být „Kenaanem“ a  termín „Slovan“ 
ztrácel otrocké konotace . Portugalské karavely plující podél západního 
pobřeží kontinentu a muslimské ozbrojené síly postupující ze severu ukončily 
relativní izolovanost regionů u  Guinejského zálivu, které se obdobně jako 
Kavkaz nebo Balkán vyznačovaly značnou etnickou roztříštěností . Otrokáři 
mohli proto využít lokálních antagonismů a na rozdíl od západního Súdánu 
se zde nesetkali s  žádným státním útvarem, který by svou vojenskou silou 
dokázal vzdorovat jejich záměrům . Tak jako si italští kupci získávali dodávka-
mi zbraní krymské Tatary, aby pro ně obstarávali ve vnitrozemí slovanské 
zajatce, spolupracovali Portugalci v Guineji za stejným účelem s domorodými 
Bissagy (Evans 1980, 37–38) .

1105)  Ve Španělsku šlo především o oblast Costa del Sol, v níž zavedli pěstování cukrové třtiny 

muslimové v desátém století . S výrobou cukru souvisel rozsáhlý průmysl, spočívající 

například v produkci nealkoholických nápojů (grenadine, sasparilla), který vzkvétal 

i po ovládnutí území křesťany (Lippmann 1929, 241; Pike 1972, 177–178) .
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Nastoupila „africká fáze“ ve  vývoji západního otrokářství, která 
způsobila změnu tradičních stereotypů a  metafor (Verlinden 1955; Cortes 
1964, 16; Mason 1975, 58, 77; Degler 1971, 208–212; Kovel, 1970, 232) . Nesmí-
me zapomínat na skutečnost, že intenzivní západní exploatace pracovní síly 
subsaharské Afriky začínala po sedmi stoletích muslimského otrokářského 
systému, který na symbolické degradaci černošských populací po samotnou 
mez lidství založil svoji legitimizující strategii a rasovou sociální stratifikaci . 
Od  poloviny patnáctého století získávaly Portugalsko, Kastilie a  Aragonie 
drtivou většinu svých otroků z Afriky . Benátský kupec Luís de Cadamosto 
zaznamenal, že každoročně procházelo portugalskými přístavy osm set až 
tisíc černých otroků, kteří byli dopravováni do dalších obchodních středisek 
křesťanské části Pyrenejského poloostrova (Saunders 1982, 19) . Odhady cel-
kového počtu Afričanů, kteří byli v  průběhu padesáti let před objevením 
Ameriky dovezeni do Portugalska, se pohybují od osmdesáti do stopadesáti 
tisíc (Sweet 1997, 163) . Český cestovatel a  vyslanec Václav Šašek z  Bířkova 
uvedl v  roce 1466, že portugalský král má větší zisky z  prodeje otroků 
cizincům než z celkového daňového výnosu země (Saunders 1982, 28) .

Křesťanští autoři latinských textů začali v desátém a jedenáctém 
století pravděpodobně pod muslimským vlivem terminologicky rozlišovat 
mezi bílými a černými otroky (Sweet 1997, 150) . Arcibiskup a učenec Isidor 
ze Sevilly, který působil ještě před příchodem muslimů, označoval pojmem 
sarracenus všechny otroky bez výjimky . Později toto slovo označovalo pouze 
na otroky světlé pleti, zatímco otroci s černou pokožkou byli nazýváni mau-
rus (Verlinden 1970, 37) . Mezi křesťany vrcholného středověku se šířily 
protičernošské předsudky a rasové stereotypy, vesměs inspirované muslims-
kým prostředím .1106 Rasisticky zaměřená imaginace byla patrná ve  sklad-
bách kastilského krále Alfonsa X ., vládnoucího ve třináctém století,1107 a ov-
livnila například religiózní představy týkající se podsvětí .1108 Černá barva se 
stala v Evropě metaforou zotročení a služebnosti a symbolickým příznakem 
nevěřících (Drake 1990, 193) . Od čtyřicátých let patnáctého století, kdy byli 
přivezeni do Portugalska první černí otroci, vyvinuli církevní představitelé 

1106)  Viz například pojednání křesťanského lékaře Ibn Botlana Umění nakupování otroků 

nebo zápisky pokřtěného židovského kupce Benjamína z Tudely, který v letech 1169 až 

1171 vykonal cestu po Evropě, Asii a Africe a jenž zpochybňoval plnohodnotné lidství 

a inteligenci Afričanů, které označil za „Chámovy potomky“ (Sweet 1997, 151) .

1107)  Například Cantigas de Santa Maria . Alfonso X ., zvaný „el Sábio“, viz Burns 1990; O’Cal-

laghan 1993 . Podle Jamese Sweeta údajně rozlišoval Alfonzo X . na rasově etnickém zá-

kladě mezi muslimskými Almohády a Almorávidy (1997, 153) .

1108)  Například Visão de Túndalo charakterizoval démony obývající peklo jako černé (Sweet 

1997, 154) .
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poměrně značné intelektuální úsilí na  to, aby uvedli ekonomické potřeby 
otrokářského systému do  souladu s  křesťanskou věroukou .1109 Zotročování 
Afričanů bylo buď pokládáno za nezbytnou podmínku jejich evangelizace, 
nebo ospravedlňováno v rámci ideologie pigmentokracie či prokletím Kenaa-
nových potomků . Příkladem adaptace a rozvinutí původních muslimských 
rasových stereotypů v křesťanském prostředí byla Kronika objevení a dobytí 
Guineje,1110 jejímž autorem byl Gomes Eanes Azurara . Tento portugalský 
kronikář definitivně identifikoval černochy jako potomky „Noemova syna 
Kaina“,1111 to znamená jako rasu, která je v důsledku dědičného prokletí po-
vinna sloužit rasám ostatním (Sweet 1997, 159) . Pouze otroctví ji může podle 
Azurary vyvést z barbarství a bestiality .

James H . Sweet napsal, že ačkoliv neexistuje žádný důkaz o vzniku 
skutečné rasové ideologie v Portugalsku, Kastilii nebo Aragonsku patnácté-
ho století, rozsáhlý dovoz a  obchod s  otroky, rozšíření a  sdílení rasových 
stereotypů a předsudků vztahujících se především k Afričanům a popíraní 
jejich plnohodnotného lidství a inteligence, zdůvodňování sociální nerovno-
sti biologickými argumenty a každodenní konflikty mezi odlišnými etnický-
mi a rasovými populacemi1112 odrážejí existenci „rasismu bez rasy“ (Sweet 
1997, 165), který můžeme označit jako pigmentokracii . Historik portugalské-
ho zámořského impéria Charles Ralph Boxer zdůraznil portugalskou raso-
vou nesnášenlivost, jež se obešla bez rasové konceptualizace .1113 V obdobném 

1109)  Zotročování zajatých muslimů vyplývalo z  pravidel „spravedlivé války“ vedené proti 

nevěřícím, jejímž teoretikem byl počátkem čtrnáctého století františkán Alvaro Pais, 

poradce papeže Jana XXII . Ochota Afričanů přijmout evangelium neměla vliv na jejich 

znevolňování Portugalci, jejichž aktivity podpořilo několik papežských bul (Dum diver-

sas z roku 1452 a Romanus pontifex z roku 1455 Mikuláše V .; Inter caetera z roku 1456 

od Kalixta III .; Russell-Wood 1978) .

1110)  Kronika objevení a dobytí Guineje (Chronica do descobrimento e conquisita de Guiné, 

escrita por mandado de elrei D. Affonso V.) .

1111)  Azurara měl bezpochyby na mysli „Noemova vnuka Kenaana“; jeho orientace ve staro-

zákonních postavách měla zřejmě své meze .

1112)  Ruth Pike uvedla, že v sedmdesátých letech patnáctého století vzrostlo množství černoš-

ské populace v Seville natolik, že se Ferdinand Aragonský a Isabela Kastilská rozhodli 

podrobit ji „zvláštnímu dozoru a kontrole“ (Pike 1972, 174) . Potíže s alkoholismem a vý-

tržnostmi černých otroků vedly městské úřady k omezení i zákazu jejich shromažďová-

ní (Pike 1972, 216) . V ulicích Sevilly častovali místní běloši černochy posměšným pokři-

kem a invektivami (estornudo; Pike 1972, 187–188) .

1113)  Nenávist a netolerance … k cizí víře a rase byla obecným pravidlem; ekumenický duch … 

nápadně chyběl (Hatred and intolerance … for alien creeds and races was the general 

rule; and the ecumenical spirit … was conspicuous by its absence, cit . Boxer 1969, 3) . 
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smyslu Orlando Patterson uvedl, že nepřítomnost artikulované doktríny ra-
sové nadřazenosti neznamená nutně behaviorální toleranci ve vztazích mezi 
lidmi náležejícími k somaticky odlišným skupinám (1982, 420) .

Otevření atlantického prostoru v  raném novověku evropskými 
mořeplavci, které propojilo tzv . Starý a Nový svět do jediné světové ekumeny, 
mělo dalekosáhlé důsledky pro obyvatele subsaharské Afriky, kteří svoji pra-
covní sílu nedobrovolně poskytli pro budování nové civilizace na troskách 
zničených civilizací indiánských (Thornton 1998; Sowell 1998, 157–166; El-
liott 2006, 99–100; Behrendt, Eltis a Richardson 2001) . Jak napsal Jorge Luis 
Borges (1990, 11), 

otci Bartoloméovi de las Casas se v roce 1517 hluboce zželelo Indiánů, 
kteří hynuli při pekelné dřině v antilských zlatých dolech, a proto 
císaři Karlu Pátému doporučil dovážet černochy, aby hynuli v pe-
kelné dřině v antilských dolech. 

Jindřich Mořeplavec, jehož impozantní pomník v Lisabonu zobrazuje vizio-
náře, který úspěšněji než Alexandr Makedonský prolomil západní provinci-
onalismus, pokládal získávání otroků vedle hledání zlata či říše kněze Jana 
za hlavní motiv portugalských plaveb podél západní Afriky . Po roce 1441 by 
údajně bez obchodu s otroky nebylo možno portugalské expedice financovat 
(Rawley 1981, 3) . Když Kryštof Kolumbus přijel v roce 1477 do Lisabonu, byla 
již integrace arabského a atlantického obchodu s otroky dokončena . Po obje-
vení Nového světa bylo jeho hlavní bohatství zahrnující cukr, tabák, stříbro, 
zlato, kávu, indigo a bavlnu získáváno díky masivnímu dovozu nesvobodné 
pracovní síly z Afriky . Klíčová místa celého procesu, Karibik a západoafrické 
pobřeží, se stávala místem soupeření mezi evropskými námořními mocnost-
mi, během kterého se holandští, angličtí a francouzští obchodníci, námořní-
ci a piráti snažili narušit původní portugalský a španělský monopol . Zlato 
a stříbro, které plynulo zpočátku z Afriky, na což odkazovaly názvy mince 
cruzado v Portugalsku a guinea v Anglii, se ve stále výraznějším množství 
těžilo v Novém světě . 

V raném novověku se atlantický obchod s otroky proměnil v mohut-
ný komplex, který zásadním způsobem poznamenal politický, ekonomický, 
historický a etnický vývoj zemí Afriky, Evropy a Ameriky a jenž ve spojení se 
silami merkantilismu zastínil exploataci africké pracovní síly arabskými 
společnostmi . Tento systém bezpochyby přispěl k rozvoji rasové ideologie v její 
pigmentokratické variantě, jejíž úlohu při legitimizaci nerovnoprávného po-
stavení otroků a petrifikaci rasových stereotypů nesmíme podcenit . Přesto se 
pigmentokracie koncem osmnáctého století pod tlakem osvícenství, abolicio-
nismu a  evangelikánství stávala anachronismem a  v  západním myšlení ji 
nahradila rasová ideologie v antropologické a sociálně darwinistické podobě . 
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Instituce otroctví je starobylým ekonomickým systémem, známým 
z nejstarších civilizací, a jeho revitalizace v atlantickém prostoru mezi pat-
náctým a  devatenáctým stoletím byla pravděpodobně více výrazem shody 
okolností a  improvizace než promyšlené hospodářské politiky, kterou 
tehdejší námořní mocnosti postrádaly . Otrokářství, které bylo v křesťanské 
Evropě relativně omezeno, prodělalo při exploataci zdrojů Nového světa 
značný rozmach . Nebylo to rozhodně proto, že by představovalo nejlevnější či 
nejefektivnější způsob využití bohatství Ameriky (Wallerstein 1980, 174) . 
První černí otroci byli převezeni prostřednictvím portugalských osadníků 
do španělských kolonií v Novém světě v roce 1503 (Clarkson 1839, 48) . Ferdi-
nand Aragonský v roce 1510 povolil úředníkům Casa de Contratación poslat 
na  plantáže Nového světa dvě stě padesát černých otroků zakoupených 
na  lisabonském trhu (Rawley 1981, 10; Clarkson 1839, 49) . Zdá se, že šlo 
o iniciativu Bartolomea de Las Casas, dominikána bojujícího za práva ame-
rických indiánů, který v době regentství Francisca Jiménese de Cisneros pro-
sadil pravidelný vývoz Afričanů do Ameriky, kde měli na místních plantážích 
a  dolech vystřídat „nevhodné“ indiány . Karel V . záhy po  svém nástupu 
na  trůn udělil roku 1517 jednomu ze svých vlámských oblíbenců výlučné 
právo dovozu čtyř tisíc černých otroků do Nového světa . V roce 1542 nicméně 
španělský panovník, kterého pravděpodobně ovlivnil Las Casas (jenž me-
zitím zřejmě zpytoval svědomí), přikázal propustit veškeré otroky v zámoří 
na svobodu . Na dodržování tohoto usnesení měl dohlížet Pedro de la Gasca . 
Po odchodu Karla V . do ústraní ze záměru sešlo . Misionáři z řad dominikánů 
vystupovali otevřeně proti otroctví, zatímco františkáni byli ochotni je tole-
rovat . Papež Lev X ., který měl jejich spor rozsoudit, instituci otrokářství od-
soudil (Clarkson 1839, 49–50) . Bylo to nicméně gesto, které nemělo 
na narůstající využití pracovní síly otroků při využívání bohatství Nového 
světa prakticky žádný význam . 

Započalo tak jedno z temných období západních dějin, během kte-
rého byly na ostrovy Karibiku a do Severní a Jižní Ameriky vyvezeny milióny 
obyvatel subsaharské Afriky . Tento proces byl důsledkem periferního posta-
vení Afriky a Ameriky a mezinárodní dělby práce řízené z Evropy . Přírodní 
bohatství Nového světa, dobyté západními zbraněmi, bylo získáváno 
prostřednictvím masivního nasazení nesvobodné pracovní síly zakoupené 
západními obchodníky na  pobřeží Afriky . Přímé vojenské intervence 
Evropanů v  africkém vnitrozemí byly až do  devatenáctého století vzácné . 
V šedesátých letech sedmnáctého století napadli Portugalci středoafrickou 
říši Kongo, která proti nim postavila ozbrojené síly vybavené západními 
mušketami, v  jejichž řadách bojovalo rovněž dvacet devět evropských 
renegátů . Pokus Portugalců o ovládnutí povodí Zambezi selhal (Parker 1996, 
120) . Maročtí mušketýři, vybavení a  vycvičení Osmany, překročili v  roce 
1591 Saharu a napadli Songhajskou říši s centrem v Timbuktu . 
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Obchod s černými otroky navždy ovlivnil tvář světa . Když odhlédne-
me od miliónů lidských obětí a osobních tragédií, lze konstatovat, že vytržení 
Afričanů z původního prostředí a jejich násilná integrace do rozmanitých kul-
turních společenství od Brazílie přes Antily po americký Jih z nich učinila 
globální fenomén, bez jehož kulturního, intelektuálního i  politického 
působení a  příspěvku si nelze moderní civilizaci představit . Prezident s  af-
rickými kořeny stojící v čele největší světové – původně čistě anglosaské – vel-
moci představuje pouze jeden z mnoha nejviditelnějších projevů této globali-
zace pobřežních afrických kultur . Na  druhé straně američtí indiáni, které 
jejich údajná „fyzická slabost“, příslušnost k sofistikovanějším společnostem, 
válečnická tradice a  status „ušlechtilých divochů“ v  zásadě uchránila před 
zotročováním a  nucenými pracemi, zůstali provinční exotickou kuriozitou . 
Stali se častými návštěvníky evropské romantické a  utopické literatury, 
těšícími se relativně „vyššímu“ rasovému postavení v imaginární rasové hier-
archii, ovšem bez skutečného mezinárodně politického vlivu . 

Bylo nutné, aby Evropané dováželi africké otroky? Eric Williams 
tvrdil, že vzhledem k omezeným lidským zdrojům v Evropě šestnáctého sto-
letí nedokázal tento kontinent poskytnout dostatek pracovní síly . Jak napsal 
Herman Merivale, teprve tehdy, kdy existuje přebytek svobodných pracovníků, 
ukáže se, že práce otroka je příliš drahá (Williams 1969, 6–7) . Nejpřirozenější 
by pochopitelně bylo, pokud by Evropané zotročovali indiány . Skutečně 
k tomu docházelo a ve španělském prostředí proběhla na dané téma rozsáhlá 
teologická a právnická debata, která vyústila do proslulé, hojně zmiňované 
a často nepochopené či dezinterpretované pře ve Valladolidu mezi Bartolo-
mém de Las Casas a proslulým historikem a rétorem Juanem Ginésem Sepúl-
vedou (Budil 2007, 249–255) . Sami Španělé byli nuceni uznat, že indiáni se 
k nucené práci příliš nehodí . Fernando Ortíz uvedl (cit . Williams 1969, 8): 

Podřídit indiány monotónní, nezdravé a  těžké dřině v  dolech, bez 
kmenové pospolitosti a náboženského obřadu, … je jako odebrat jim 
smysl života. …. Znamenalo to zotročit ne pouze jejich svaly, ale také 
kolektivního ducha. 

Podle názoru Španělů vydal jeden černoch za čtyři indiány a španělský hod-
nostář na Hispaniole v roce 1518 požadoval (cit . Williams 1969, 9)

povolení dovézt černochy, rasu dostatečně silnou pro práci, která 
by nahradila místní domorodce, tak slabé, že mohou vykonávat 
pouze nenáročné úkoly, například starat se o kukuřičné pole. 

V Chile, kde pracovali indiáni v místních dolech, byli nahrazeni Afričany 
po roce 1589, což údajně významně přispělo ke stabilitě zdejšího španělské-
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ho osídlení (Wallerstein 1980, 173) . V protestantských novoanglických osa-
dách bylo zotročování indiánů pokládáno za  příležitostné opatření, spíše 
za trest než instituci . Prodejní cena indiánského otroka byla na severoame-
rických trzích výrazně nižší než černocha (Williams 1969, 9) .

Status nesvobodné pracovní síly měli mnozí běloši opouštějící 
Britské ostrovy . Byli to lidé, kteří podepsali kontrakt zavazující je k službě 
na vymezenou dobu, nebo osoby, jež tímto způsobem platily za přepravu 
do Nového světa . Dvě třetiny přistěhovalců do Pensylvánie v osmnáctém 
století se takto upsaly . Mezi lety 1654 až 1685 odplulo z Bristolu do Západ-
ní Indie a  Virginie zhruba deset tisíc „nesvobodných“ imigrantů . 
V polovině sedmnáctého století, po politických nepokojích, které zach-
vátily Anglii, se objevila obava z vylidnění země, jež nepřála pokračujícímu 
vystěhovalectví . Tento trend odpovídal rovněž merkantilistickému úsilí 
vybudovat silnou národní ekonomiku opírající se o  dostatečné lidské 
zdroje . Nejvyšší politické kruhy proto podpořily úsilí Královské africké 
společnosti (Royal African Company) nalézt náhradu v Africe . Běloši byli 
navíc nespolehlivými pracovníky . V letech 1667 až 1682 došlo ve Virginii 
mezi dělníky evropského původu k deseti revoltám . K přechodu od bílé 
pracovní síly k černé došlo po roce 1685 (Wallerstein 1980, 173) . Koexi-
stence nesvobodných bělochů a černých otroků vyústila občas do para-
doxní situace, kdy bílý majitel poskytoval výrazně lepší pracovní pod-
mínky Afričanům, kteří byli jeho trvalým majetkem, než Evropanům, 
kteří k němu byli připoutáni pouze po dobu několika let (Williams 1969, 
10–17) . 

Koloniální úřady se záhy přesvědčily o  ekonomických i  poli-
tických výhodách černé pracovní síly před bílou . Vzhledem ke  značným 
kulturním i somatickým rozdílům bylo jednodušší zdůvodnit hospodářské 
znevolňování Afričanů, to znamená použít rétorickou sílu pigmentokracie . 
Černí otroci nebyli rovněž – na rozdíl od bělochů – až do roku 1791 strůjci 
žádné politické vzpoury či nositeli myšlenky emancipace zámořských 
území . Jak koncem sedmnáctého století pochvalně poznamenal anglický 
guvernér na  Barbadosu, tři černoši udělají práci levněji a  lépe než jeden 
běloch (cit . Williams 1969, 19) . Nižší úmrtnost černých otroků v  Novém 
světě z nich učinila bezpečnější, a proto atraktivnější investici .1114 Eric Wil-
liams a V . B . Phillips konstatovali, že Afričané byli „pozdními příchozími“ 
do  ekonomického systému, který byl již připraven .1115 Bristol, bývalé 

1114)  Podle Philipa D . Curtina byla úmrtnost černé populace v Americe ve srovnání s přistě-

hovalci z Evropy přibližně třetinová (cit . Evans 1980, 40) .

1115)  In significant numbers the Africans were latecomers fitted into a system already develo-

ped (Williams 1969, 19) .
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středisko obchodu s nesvobodnou bílou pracovní silou, se stal významným 
centrem obchodu s otroky (Williams 1969, 19) . Rasová ideologie tak podle 
Williamse představovala vedlejší ideologický produkt ekonomického 
systému,1116 v jehož rámci se nejvýnosnějším zdrojem pracovní síly stali – 
shodou okolností – Afričané: Otroctví se nezrodilo z rasismu, ale naopak ra-
sismus byl důsledkem otroctví .1117

Eric Williams tvrdil, že navzdory běžným předsudkům běloši 
mohli v horkých klimatických pásmech zastat práci, která byla svěřena 
černým otrokům . Jeden abolicionista v roce 1857 poznamenal, že žádná 
hospodářská činnost na  americkém Jihu nebo Antilách nemusela být 
nutně ponechána na  „barbarství černošského otroctví“ . Francouzi 
na Ostrově svatého Tomáše se po generace věnují rybářství a zemědělství 
a  existuje řada dalších dokladů o  činorodosti Evropanů v  Karibiku . 
Na rozdíl od Ameriky se cukrové plantáže v australském Queenslandu 
spoléhaly do poloviny dvacátého století téměř výlučně na bílou pracovní 
sílu . Eric Williams proto označil „klimatickou teorii“ o nutnosti nucené 
práce černochů v  tropických oblastech za  pozdní racionalizaci domi-
nantního ekonomického a  politického systému (Williams 1969, 21–22) . 
Jiní autoři nicméně uvádějí, že úmrtnost bílých pracovníků byla na ostro-
vech v Karibiku třikrát až čtyřikrát vyšší než u černých dělníků (Waller-
stein 1980, 173) .

Skutečnost, že se Západ rozhodl na počátku raného novověku 
využívat zdroje Nového světa v  zásadě starověkým ekonomickým 
způsobem, byla pravděpodobně vzhledem k ekonomickým a přírodním 
okolnostem zákonitá, nicméně přispěla k tomu, že Evropa nezískala navz-
dory svému výboji rozhodující převahu nad asijskými rivaly a že až do po-
loviny osmnáctého století se ustavila globální mocenská rovnováha . 
Neoddělitelnou součástí otrokářského světa je stav neustálé degradace lidí 
a prostředí: Otrok se mění v nemyslící bytost, Evropan v poživačného a lí-
ného tyrana, úrodná půda ve vyčerpaný sediment, domy v chatrče a tech-
nologie v  primitivní pomůcky . Intenzifikaci produkce prostřednictvím 
vynalézání nových technologií a postupů a investic do kvalitní lidské síly 
otrokářský systém nezná . Je schopen přežít a prosperovat, dokud je možná 

1116)  Souvislost mezi otrokářstvím a ekonomickým systémem raného kolonialismu v Ameri-

ce viz Klein 1986; Hoetink 1973; Boxer 1963; Freyre 1946; Vaughan 1995 .

1117)  Slavery in the Caribbean has been too narrowly identified with the Negro. A racial twist 

has thereby been given to what is basically an economic phenomenon. Slavery was not 

born of racism: rather, racism was the consequence of slavery. Unfree labor in the New 

World was brown, white, black, and yellow; Catholic, Protestant and pagan (Williams 

1969, 7) .
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expanze a neustálý přísun nové půdy a otroků . Takové podmínky Nový 
svět až po práh moderní doby poskytoval . Stal se oblastí, která v zásadě 
nijak nepřispívala k rozvoji západní technické vynalézavosti a vědy a pro 
niž byla příznačná atmosféra snové otupělosti „věčného návratu“, kterou 
zachytil Gabriel Garcia Marquez v románě Sto roků samoty . Ještě koncem 
šedesátých let devatenáctého století děsila Arthura Gobineaua brazilská 
„prázdnota“ . 

V letech 1604 až 1640 vpadli Angličané, Francouzi a Nizozemci 
do Karibiku a zmocnili se na úkor Španělů mnohých ostrovů, ze kterých 
v historicky krátké době učinili pomocí africké pracovní síly jedno z oh-
nisek světového hospodářství . V období 1625 až 1654 Holanďané ovládali 
severozápadní pobřeží Brazílie . V  roce 1655 Angličané získali Jamajku 
a roku 1629 se francouzští bukanýři vylodili na Tortuze, kterou využili 
jako základnu k invazi na Hispaniolu . V polovině osmnáctého století byli 
za  největší vlastníky černých otroků pokládáni příslušníci Tovaryšstva 
Ježíšova; jezuitské haciendy zaměřené především na  produkci cukru 
představovaly vesměs prosperující zemědělské podniky, z  jejichž zisku 
byly financovány například početné koleje - pouze na území Peru jich bylo 
jedenáct (Kamen 2003, 282) .

Během čtyř století po  Kolumbově výpravě bylo do  Nového světa 
údajně převezeno čtyřikrát více Afričanů než Evropanů . Před rokem 1820 
přibylo do španělských kolonií západní polokoule o polovinu více Afričanů 
než Evropanů; do Brazílie přijelo šestkrát více Afričanů než Evropanů, na an-
tilských ostrovech náležejících Velké Británii, Francii, Nizozemí a Dánsku 
byl poměr transportovaných Afričanů a Evropanů osm ku jedné . Území Spo-
jených států amerických bylo výjimkou, ale i  zde v  daném údobí počet 
přistěhovalých bělochů převyšoval množství nedobrovolně dovlečených 
černochů pouze o dvacet procent (Sowell 1998, 157–158; Eltis 1983, 278) . To, 
že dnes na  mnohých z  oněch teritorií početně nepřevažují lidé afrického 
původu, můžeme přičíst jejich vysoké úmrtnosti . 

Jak napsal Basil Davidson, nebudeme pravděpodobně nikdy přesně 
vědět, kolik obyvatel subsaharské Afriky bylo mezi začátkem šestnáctého 
a koncem devatenáctého století odvezeno do Nového světa (Davidson 1961, 
89) . Někteří starší autoři jako Roland Oliver, J . D . Fage, W . E . B . Du Bois nebo 
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R . R . Kuczynski uváděli číslo kolem patnácti miliónů .1118 Podle často citova-
ného výpočtu, ke kterému dospěl Philip D . Curtin, bylo přes Atlantik depor-
továno během celé doby trvání obchodu s otroky 9 556 000 osob, z nichž 
přímo v  Evropě skončilo kolem padesáti tisíc černých otroků, v  Severní 
a Střední Americe 651 tisíc (z toho na území Spojených států amerických 427 
tisíc a  v  Mexiku 200 tisíc), na  karibských ostrovech 4  040  000 otroků 
(na Saint Domingue, později Haiti, 864 tisíce, na Kubě 702 tisíce, na Jamajce 
748 tisíc, na Martiniku 366 tisíc, na Guadeloupu 291 tisíc, na Leewardových 
ostrovech 346 tisíc a na Barbadosu 387 tisíc) a v Jižní Americe 4 700 000 
Afričanů, kteří byli v nejvyšší míře exportováni do Brazílie (3 647 000) a Gua-
yany – 531 tisíc (Curtin 1969, 88–89) . 

Výše uvedené hodnoty ukazují, že teorie předložená po  druhé 
světové válce Frankem Tannenbaumem v  knize Otrok a  občan: Černoch 
v Americe (Slave and Citizen: The Negro in the Americas), že v koloniích kato-
lických zemí se v důsledku tradičního humanismu a přísnějšího právního 
dohledu černí otroci těšili lepším životním podmínkám než v nizozemských 
nebo anglických državách, je obtížně hajitelná . Nejvyšší míra úmrtnosti 
a  nejnižší reprodukce otroků byla bezpochyby na  ostrovech v  Karibiku 
a  s  odstupem v  Brazílii, zatímco na  území Kolumbie, Panamy, Ekvádoru 
a Spojených států amerických počet obyvatel afrického původu relativně dy-
namicky rostl i  před jejich emancipací . Na  teritoriu Spojených států ame-

1118)  R . R . Kuczynski odhadl, že do roku 1600 to bylo 900 tisíc osob, v sedmnáctém století 

2 .75 miliónu, v osmnáctém století 7 miliónů a během devatenáctého století 4 milióny . 

Edward E . Dunbar, americký publicista, který počátkem šedesátých let devatenáctého 

století vydával The Mexican Papers na podporu prezidenta Juáreze, dospěl v  článku 

History of the Rise and Decline of Commercial Slavery in America, with Reference to the 

Future of Mexico (1861), k následujícím datům: 

1500–1525: 12 500; 

1525–1550: 125 000; 

1550–1600: 750 000; 

1600–1650: 1 000 000; 

1650–1700: 1 750 000; 

1700–1750: 1 750 000; 

1750–1800: 3 000 000; 

1800–1850: 3 250 000, 

celkem tedy 13 .887 .500 osob . Nejvyšší počet, až 40 miliónů, obhajoval v roce 1933 Regi-

nald Coupland (ve  studii British Anti-Slavery Movement), který vycházel z odhadů ja-

majského plantážníka Bryana Edwardse z osmdesátých let osmnáctého století . Na dru-

hé straně Donald Wiedner uvedl relativně nízkou hodnotu mezi 3 .5 až 5 .5 milióny 

a Noël Deerr dospěl k číslu 11 .970 .000 (Curtin 1969, 4–13) . 
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rických žilo roku 1860 čtyři a půl miliónu osob afrického původu . Na Saint-
Domingue (Haiti) se celkem vyvezlo přibližně 864 tisíce černých otroků, 
přičemž na počátku Francouzské revoluce, v jejímž průběhu získali svobodu, 
pracovalo na místních plantážích zhruba 480 tisíc nesvobodných dělníků . 

Rozdílná byla úroveň segregace . Angel Rosenblat v  padesátých le-
tech dvacátého století odhadl, že osmdesát dvě procenta obyvatel Kolumbie, 
Ekvádoru a Panamy s africkými předky lze označit za mulaty, v Brazílii to bylo 
šedesát procent a na Haiti pouhých deset procent (Curtin 1969, 92–93) . Kolem 
roku 1650 žilo v  Novém světě více černých Afričanů než přistěhovalců ze 
Španělska . V Limě tvořili v roce 1795 černí otroci a propuštění Afričané čtyřicet 
pět procent místní populace . Jeden italský návštěvník Hispanioly v roce 1540 
zaznamenal, že místní černoši jsou členěni do skupin podle etnického původu, 
v jejichž čele stojí jmenovaný vůdce (Kamen 2003, 354–355) . Původní etnická 
identita Afričanů se ale rozplývala v homogenní mase zotročené populace .

Vzpoury a  útěky otroků nebyly v  koloniální Americe raného 
novověku vzácné . Na  ostrovech v  Karibiku existovaly v  horských a  méně 
přístupných oblastech osady uprchlíků z otroctví (cimarrones) . V roce 1513 
vznikla taková osada na pobřeží Panamy . Na Hispaniole údajně žilo kolem 
roku 1545 přes sedm tisíc cimarrones . Utečenci se museli bránit nejen před 
Španěly, ale rovněž před Kariby, kteří je často sami zotročovali . V roce 1537 
připravovali v Mexiku místní černí otroci (kterých bylo kolem dvaceti tisíc) 
vzpouru společně s  místními indiány . Povstání černých otroků vypukla 
roku 1538 na Kubě, 1546 na Hispaniole, 1552 ve Venezuele a 1555 v Panamě . 
Rozsáhlá revolta se rozhořela v roce 1609 v horách v okolí Veracruz, v jejímž 
čele stanul jistý Yanga, černoch původem z  Konga, který údajně pocházel 
z královského rodu . Yangovým stoupencům se podařilo roku 1618 dosáhnout 
autonomie a uznání ze strany vicekrále (Kamen 2003, 355–356) .

Ann Laura Stolerová, inspirovaná Michelem Foucaultem, vystoupi-
la s  podnětnou tezí, že zámořská koloniální území evropských mocností 
v Asii, Africe a Jižní Americe představují svébytné „laboratoře modernity“, 
v nichž se poprvé mimo vlastní mateřské země v podmínkách „koloniálního 
exilu“ tematizovaly a  diskutovaly „klíčové symboly moderních západních 
společností (zahrnujících) liberalismus, nacionalismus, státní občanství 
a evropanství“ předtím, než byly přeneseny na samotný evropský kontinent 
(Stoler 1995, 16) . Do určité míry to platí rovněž o konceptualizaci rasy a raso-
vé klasifikace, protože to byly právě kolonie, kde se Evropan, často v menšině, 
setkával bezprostředně s  „tím druhým“ a  ze změti emocionálních, ira-
cionálních, podvědomých a  rozumových postojů, z  nichž se skládá 
každodenní mezilidská interakce, vytvářel teoretické předpoklady nejen pro 
zrod moderní rasové teorie, ale rovněž pro vlivné abolicionistické hnutí .

Zdá se, že v  počátečním údobí západní kolonizace Nového světa se 
Španělé a Portugalci snažili prosadit ve zdejší společnosti sociopolitický systém 
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endogamních rasových skupin (castas), který byl zřejmě inspirován endogamní-
mi skupinami – kastami, s nimiž se Portugalci seznámili ve svých osadách v In-
dii (Evans 1980, 40) . Jejich pokus nicméně selhal pod tlakem univerzalistických 
evangelizátorů, k nimž náležel například Bartolomé de Las Casas, a vzhledem 
k holé skutečnosti, že v koloniích ovládaných conquistadory žilo zpočátku jen 
velmi málo Evropanek (Boxer 1963, 49–53, 116–117; Cope 1994) . Namísto toho se 
postupně zrodila společnost „somatického kontinua“,1119 v jejímž rámci byl vrchol 
politické a ekonomické moci obsazen bílou populací, zatímco míšenci, indiáni 
a  černoši zaujímali sociálně nižší postavení, aniž byly jednoznačně stanoveny 
rasové hranice (Boxer 1963, 50, 57, 73–76, 83–84; Fernandes 1969, 12, 135, 168, 
451; Cohen a Greene 1972, 280; Israel 1975; Seed 1982; Cahill 1994) .1120 Vzniklý 
společenský řád připomínal systém rasového soužití příznačný pro muslimskou 
civilizaci, která navzdory vzájemnému staletému soupeření představovala pro 
křesťanské iberské národy a krveprolití více či méně podvědomý vzor (Levi-Pro-
vençal 1953, 186, 208) . Rasová polarizace v Jižní a Střední Americe nicméně měla 
podle některých autorů v následujících staletích negativní dopad na průběh mo-
dernizace a industrializace (Jacobsen 1993) .

Severoevropským státům se v Novém světě zdařilo vybudovat kolo-
niální společnost, která připomínala indický endogamní kastovní systém, 
ať již šlo o soustavu tří fyziognomických skupin (běloši, míšenci a černoši) 
na Antilách nebo dvou ras (běloši a černoši) v Severní Americe (Moller 1945; 
Evans 1980, 41) . Otrokářský systém v Severní Americe představoval podle 
klasické teorie Hermana Jeremiase Nieboera optimální ekonomický model, 
který umožňoval v podmínkách nadbytku zdrojů a půdy získat levnou pra-
covní sílu připoutanou k intenzivní zemědělské výrobě (1900, 306, 347) .1121 
Významnou úlohu sehrála i skutečnost, že poměr mezi muži a ženami byl 
mezi osadníky z  Britských ostrovů vyváženější než mezi přistěhovalci 
z  Iberského poloostrova .1122 Internalizovaná legitimizující ideologie, která 

1119)  Společnost typu kávy s mlékem – café con leche (Evans 1980, 41) .

1120)  O rozdílech mezi indickými kastami a americkými rasovými skupinami, viz Mörner 

1967, 53–56 .

1121)  Nieboerovu teorii dále rozvinula Willemina Kloosterboerová (1960) .

1122)  V Nové Francii ležící na území dnešní Kanady převažovali ve druhé polovině sedmnác-

tého století mezi Evropany muži a partnerské vztahy (ačkoliv oficiálně byly uzavřeny 

pouze čtyři sňatky) s domorodými ženami byly poměrně běžné (Douglas 1913, 258–259) . 

Příliv čerstvých imigrantů včetně žen přispěl k vytvoření kulturních zábran vůči míše-

ní s indiánskou populací . Odlišná byla situace dále na západě Kanady a v Louisianě, kde 

byl mesticismus v osmnáctém století nadále značně rozšířen (Každý chlapec má divošky, 

vojáci stejně jako ostatní; Chaque garçon a des sauvagesses, les soldats comme les autres; 

Lauvrière 1940, 165–166, 206) .
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by americké rasové stratifikaci dodala obdobnou míru stability, jíž se 
vyznačoval indický kastovní systém, však nevznikla a vzhledem k povaze 
stále oficiálně platné křesťanské věrouky se s výjimkou nepříliš přesvědčivého 
odvolání na  legendu o  Noemově prokletí ani vytvořit nemohla . V  Novém 
světě se spontánně zrodil společenský řád inspirovaný dvěma principy, kte-
ré představovaly import z odlišného civilizačního okruhu – ideou pigmen-
tokracie, jež se vyvinula v rámci muslimského otrokářského systému, a kon-
ceptem institucionalizace rasové hierarchie vzešlým původně z kastovního 
uspořádání Indie .

Ve druhé polovině osmnáctého století se otrokářský systém Nové-
ho světa dostal do stádia krize legitimity, která pocházela z několika zdrojů . 
Za prvé to byly ozbrojené vzpoury samotných otroků, jež s větší či menší in-
tenzitou propukaly v Novém světě prakticky od počátku dovozu nesvobodné 
pracovní síly z Afriky (Craton 1982) . Koncem osmnáctého století získaly tyto 
spontánní revolty nové aspirace a význam v souvislosti s úspěšnou americk-
ou válkou za nezávislost . Za druhé otroctví ztrácelo oporu v zákoně . Podle 
výnosu hlavy britské justice soudce Williama Mansfielda z  roku 1772 se 
otrok James Somerset stal v okamžiku, kdy vstoupil na anglickou půdu, svo-
bodným člověkem . O šest let později bylo otroctví prohlášeno za nelegální 
ve  Skotsku . Na  Britských ostrovech se v  přímé souvislosti s  působením 
evangelikánů a  kvakerů prosazovalo abolicionistické hnutí, do  něhož 
náleželi Zachary Macaulay, William Wilberforce, Thomas Clarkson nebo 
Granville Sharp (Ferguson 2003, 118–122) . Francouzskou obdobou britského 
abolicionismu byla Společnost přátel černochů (Société des Amis des Noirs), 
kterou v roce 1787 založili abbé Grégoire, abbé Raynal a markýz de Lafayette . 
Z ekonomického hlediska zpochybnil efektivitu otrokářského systému Adam 
Smith, podle něhož byla práce svobodného člověka levnější než přínos otroka 
(Knight 2000, 106–107) .

Patetický průběh mělo zasedání francouzského revolučního Kon-
ventu, který se sešel 3 . února 1794 (totiž 15 . pluviôse roku II),1123 aby projednal 
zrušení otroctví v Saint Domingue (dnešní Haiti), karibské kolonii, která byla 
včleněna do Francie jako zámořský departament . Saint-Domigue zastupovali 
tři delegáti, běloch, mulat a černoch, kterým se dostalo vřelého přijetí .

 Po zahájení vstal předseda legislativní komise: Občané, legislativ-
ní komise ověřila pověřovací listiny zástupců ze Saint Domingue a konstato-
vala, že jsou zcela v pořádku. Navrhuji, aby zaujali svá místa v Konventu .

Camboulas: Po  roce 1789 byla aristokracie rodu a  aristokracie 
náboženství zničena. Zbývá ještě aristokracie kůže. Avšak i ona je odsouzena 

1123)  Moniteur Officiel, séance du 15 Pluviôse, An II .
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k záhubě, protože černý a žlutý muž se chystá zasednout mezi nás jménem svo-
bodných občanů Saint Domingue (potlesk)

Tři delegáti ze Saint-Domingue vstoupili do sálu . Černé Belleyovy 
rysy a žlutá Millsova tvář podnítily dlouhý a opakovaný potlesk .

Lacroix (poslanec za Eure-et-Loire): Shromáždění dlouho toužilo mít 
ve svých řadách osoby barevné pleti, které byly mnoho let utlačovány. Dnes 
získalo dva. Žádám, aby je předseda na uvítanou bratrsky objal . 

Návrh byl přijat za hlasitého potlesku .
Tři delegáti ze Saint Domingue předstoupili a předseda je bratrsky 

políbil . Sálem zazněl svěží potlesk .
Následujícího dne černošský delegát Belley pronesl velmi radikální 

projev namířený proti kontrarevolučním aktivitám bílých kolonistů 
a zakončil výzvou Konventu, aby ráčil poskytnout koloniím plné potěšení ze 
svobody a rovnosti .

Levasseur: (delegát ze Sarthe): Navrhuji, aby Konvent vyhlásil, niko-
liv na  základě pomíjivého entuziasmu, ale kvůli zásadám spravedlnosti 
a věrnosti Deklaraci lidských práv, výnos, že od této chvíle je otroctví zrušeno 
na celém území republiky. Saint Domingue je součástí tohoto území – nicméně 
jsou nadále otroky . 

Lacroix: Když jsme vytvářeli ústavu francouzského lidu, nezaměřili 
jsme svůj zrak na nebohé černochy. Potomstvo nás za to přísně odsoudí. Na-
pravme nyní tuto chybu. Vyhlašme svobodu černochů. … Pane předsedo, 
nezpůsobujme Konventu hanbu tím, že bychom otevírali diskuzi .

Shromáždění povstalo na znamení všeobecného souhlasu .
Předseda oznámil zrušení otroctví za velkého potlesku a opako-

vaných výkřiků: Ať žije republika!, Ať žije Konvent!, Ať žije Hora!
Dva barevní delegáti se objevili na tribuně a objímali se (potlesk) . 

Lacroix je dovedl k předsedovi, který je bratrsky políbil (aplaus) .
Cambon: Jedna barevná občanka, která se pravidelně účastnila za-

sedání Konventu, pocítila takovou radost, když viděla, jak udělujeme jejím 
bratrům svobodu, že omdlela. (potlesk) Navrhuji, aby byla tato skutečnost zaz-
namenána v zápise a aby občanka obdržela uznání za své občanské ctnosti. 

Návrh byl přijat .
Na přední lavici po předsedově levici se objevila zmíněná občanka, 

utírajíc si slzy (potlesk) .
Po  určité diskuzi o  formulaci zamýšleného výnosu, Lacroix 

předložil následující znění: Národní konvent vyhlašuje zrušení otroctví 
ve všech svých koloniích. V důsledku toho se usnáší, že všichni lidé, bez ohledu 
na barvu pleti, pobývající v uvedených koloniích, jsou francouzskými občany 
a těší se ze všech práv zaručených ústavou (Stoddart 1914, 241–243) .
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2.24. Karibský Bonaparte

Děti negrů, psanci světa,
Ubohá těla ve stáda proměněná,
Kdo z vás, raso nečistá,
Smutek nosí na kůži svojí!
Ze země pozvedněte své hlavy,
Na místě každém odvažte se najít
Ženy, děti i Boha jediného:
Váš výboj nese muže jméno!

Obětujme svornosti, obětujme bolesti naše vytrpěné,
Náruč od želez svobodnou přátelům bílým nabídněme.

Z Evropy na obratník výkřik duní,
Ozvěnou jsou mu světy oba,
Tam lidi, tam hrdiny
Stvořil z Republiky jména,
Konečně otrok v paměti své
Slovo vykupitel hláskuje,
Spasitel z tyrana se stává,
Děti, vítězí jen Bůh jediný!

Obětujme svornosti, obětujme bolesti naše vytrpěné,
Náruč od želez svobodnou přátelům bílým nabídněme.

Dobyta vítězů právy,
Krásná je Volnost všudy,
Leč krev, jež teče pro ni,
Poskvrní srdce stejně jako brázdy.
Francie pro práva naše legitimní
Zapůjčuje své vlastní stany;
Již v brázdách našich nebudeme
Ukrývat kosti obětí!
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Obětujme svornosti, obětujme bolesti naše vytrpěné,
Náruč od želez svobodnou přátelům bílým nabídněme.1124

1124)  Enfants des noirs, proscrits du monde,

Pauvre chair changée en troupeau,

Qui de vous-même, race immonde,

Portez le deuil sur votre peau!

Relevez du sol votre tête,

Osez retrouvez en tout lieu

Des femmes, des enfants, un Dieu:

Le nom d’homme est votre conquète!

Offrons à la concorde, offrons les maux soufferts,

Ouvrons (ouvrons) aux blancs amis nos bras libres de fers.

Un cri, de l’Europe au tropique,

Dont deux mondes sont les échos,

A fait au nom de République

Là des hommes, là des hèros,

L’esclave enfin dans sa mémoire

Épèle un mot libérateur,

Le tyran devient rédempteur:

Enfants, Dieu seul a la victoire!

Offrons à la concorde, offrons les maux soufferts,

Ouvrons (ouvrons) aux blancs amis nos bras libres de fers.

La Liberté partout est belle,

Conquise par les droits vainqueurs,

Mais le sang qui coule pour elle

Tache les sillons et les coeurs.

La France à nos droits légitimes

Prète ses propres pavillons;

Nous n’aurons pas dans nos sillons

A cacher les os des victimes!

Offrons à la concorde, offrons les maux soufferts,

Ouvrons (ouvrons) aux blancs amis nos bras libres de fers.

Černá Marseillaisa (Lamartine 1850, 5–6, přeložila Lena Arava-Novotná) .
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Zříme je tak zkažené, tak surové, tak krvežíznivé jako v Dahomeji nebo 
v  zemi Fellatáhů. … Ptáte se vysokého hodnostáře, pokoušíte se 
vniknouti do  jeho duše, abyste ocenili povahu myšlenek, jimiž se 
obírá. Shledáte nejnevzdělanější inteligenci přidruženou k nejdivočejší 
hrdosti, již se u něj nic nevyrovná, leda hluboká a nevyléčitelná lho-
stejnost. … Dějiny Haiti, demokratického ostrova Haiti, nejsou nic než 
dlouhý řetěz hromadných vražd (Gobineau 1942, 57–58) .

Tato slova napsal počátkem padesátých let devatenáctého století ve svém pro-
slulém díle Pojednání o nerovnosti lidských ras francouzský spisovatel a di-
plomat Arthur Gobineau, který se snažil mimo jiné na příkladu Haiti proká-
zat, že vrozené dispozice znemožňují příslušníkům černé rasy vytvořit 
životaschopný stát podle západního vzoru . Anglický literát Graham Greene 
si ve známém románu Komedianti zvolil zhruba o sto let později Haiti za ztě-
lesnění takřka všech neduhů třetího světa (1968, 72): 

Před několika lety vypadalo Port-au-Prince jako docela jiné město. 
Bylo, myslím, stejně zkorumpované; bylo dokonce ještě špinavější; 
hostilo právě tolik žebráků, ale ti žebráci aspoň měli jakousi naději, 
neboť tam jezdili turisté. Když teď někdo řekne: ‘Umírám hlady,’ 
člověk mu věří.

Zrod republiky Haiti, beznadějně zaostalé země, nejchudšího státu západní 
hemisféry, jehož obyvatelstvo je téměř výlučně afrického původu, byl jedním 
z výsledků historické interakce mezi Západem, Afrikou a atlantickým prosto-
rem .1125 Samuel Huntington označil ve své makrohistorické spekulaci o „stře-
tu civilizací“ Haiti za tzv . osamocenou zemi, která postrádá sounáležitost s ji-
nými velkými civilizačními okruhy . Nenáleží ani do Afriky, ani do Latinské 
Ameriky . Jak prohlásil panamský prezident (cit . Huntington 2001, 154): 

1125)  Na Haiti dnes žije přibližně 9 203 000 osob, z toho 38 % je mladších 14 let (v České repub-

lice 13,5 %); za „černé“ („black“) je označováno 95 % obyvatel, zbytek tvoří „mulati“ a „bělo-

ši“ . 80 % občanů Haiti žije pod oficiální hranicí chudoby . Hrubý domácí produkt na osobu 

byl v roce 2009 odhadován na 1300 dolarů, což zemi řadí z 227 států světa společně s Tan-

zanií na 203 . až 204 . místo . Pro srovnání, České republice náleželo v roce 2009 s HDP 

na osobu ve výši 25 100 dolarů 52 . místo; nejbohatším státem světa bylo roku 2007 podle 

tohoto kritéria Lichtenštejnsko s  HDP v  surrealistické výši 122  100 dolary na  hlavu . 

Zdroj: https://www .cia .gov/library/publications/the-world-factbook .html, 11 . 7 . 2010 . 
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V Latinské Americe se na Haiti nehledí jako na latinskoamerickou 
zemi. Haiťané hovoří jiným jazykem, mají odlišné etnické kořeny 
a odlišnou kulturu. Celkově jsou velice odlišní. 

Jiný autor jej doplnil (cit . Huntington 2001, 154): Haiťané jsou 

pro člověka z Grenady či Jamajky stejnými cizinci jako pro člověka 
z Iowy nebo Montany. 

Ani frankofonní charakter nepředstavuje pro zemi žádoucí východisko .1126

Haiti je zkrátka soused, jehož nikdo nechce, země, kterou Afrika 
opustila a Amerika nepřijala (cit . Huntington 2001, 154) . Teprve v poslední 
době se objevila snaha některých afrických států, především Jihoafrické re-
publiky, zdůraznit politickou sounáležitost s  touto ostrovní zemí . Silné 
zemětřesení, které 12 .  ledna 2010 postihlo Haiti (a  jemuž padlo za  oběť 
přibližně 230  000 lidí), a  skutečnost, že místní orgány byly paralyzovány 
a nebyly schopny na krizi adekvátně reagovat (za distribuci humanitární po-
moci převzala do značné míry odpovědnost americká armáda), vyvolaly do-
konce úvahy o zřízení mezinárodního protektorátu . Každopádně předtím, 
než se světová mediální pozornost (překvapivě rychle) obrátila k jiným, méně 
znepokojujícím tématům, se konstatovalo, že (pokud „politicky korektně“ 
vynecháme „dispozice“ místního obyvatelstva) neřešitelnou tragédie Haiti 
mimo jiné způsobil fakt, že nezávislost byla vyhlášena „příliš brzy“ (i když 
k tomu došlo osmadvacet let po deklaraci nezávislosti Spojených států ame-
rických a přibližně patnáct let před emancipací většiny latinskoamerických 
států) . Jinak řečeno, obyvatelé Haiti měli s nezávislostí počkat ještě nějakých 
sto padesát let, než by jejich koloniální vládci byli schopni vystavět 
životaschopnou moderní infrastrukturu . 

Ani dnes Haiťané údajně nejsou schopni využít bohatství, které se 
na  jejich tropickém ostrově nachází . Peruánský ekonom Hernando de Soto 
uvedl, že majetek, nacházející se ve  vlastnictví obyvatel Haiti, představuje 
více než stopadesátinásobek veškerých zahraničních investic, které tato země 
získala od roku 1804 (Soto 2007, 15) . Odpověď na otázku, proč se tyto úspory 
nestanou základem haitské prosperity, nalézá de Soto v  chronické nescho-
pnosti místní společnosti plnohodnotně a produktivně využít nashromážděný 

1126)  Jean-Marie Salien (2004, 1167) se tázal: Nenalézáme zde žádný prvek soudržnosti, societ-

nický, ideologický či jiný. Co mají společného země, jako je Haiti, Maroko a Quebec? 
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kapitál .1127 Afroamerický historik Thomas Sowell zdůraznil, že ekonomické 
dějiny této země ukázaly, že lidský kapitál je pro hospodářský rozvoj důležitější 
než odstranění rasového útlaku (Sowell 1998, 169) .

Přesto není příliš vzdálená doba, kdy Saint Domingue, jak se Haiti 
v době francouzské koloniální nadvlády nazývalo, představovalo jedno z oh-
nisek světové ekonomiky a  po  Spojených státech amerických bylo druhým 
státem Nového světa, který vyhlásil nezávislost a  přijal na  svoji dobu 
neobyčejně moderní ústavu (Knight 2000; Blackburn 1988; Curtin 1950; Du-
puy 1989; Fick 1990) . Jeho obyvatelé afrického původu se z homogenní masy 
bezprávných otroků, kteří měli podle Orlando Pattersona přežívat v  apa-
tickém stavu „sociální smrti“ (Patterson 1982), náhle změnili v aktivní poli-
tické aktéry . Nereprezentovali africký domorodý stát, z  pohledu Evropanů 
bizarní směs anachronismu a exotismu, ale sebevědomé občany, kteří si osvo-
jili ideje a slovník Francouzské revoluce, zapojili se do sofistikované a rafino-
vané diplomatické hry se západními velmocemi a plnohodnotně se podíleli 
na  utváření moderního světa . Dějiny lidstva znají jen málo příkladů tak 
náhlých a dramatických kulturních a mentálních zvratů . Ideologický a roz-
poruplný fenomén třetího světa a  jeho charismatických a  občas demago-
gických vůdců se poprvé objevuje v letech 1791 až 1804 na Saint Domingue . 
Podle některých autorů chybělo málo a  černošský vůdce haitské revoluce 
z konce osmnáctého století François-Dominique Toussaint Louverture by se 
stal stejně proslulou zakladatelskou osobností jako George Washington nebo 
Simón Bolívar . Co se skrývá za tímto mýtem a jakou úlohu sehrály události 
na Haiti při putování konceptu a imaginace rasy moderními dějinami?

2.24.1. Saint Domingue v době „starého režimu“

Saint Domingue, dnešní Haiti,1128 zabíral západní třetinu ostrova s  tradič-
ním názvem Hispaniola neboli „Malé Španělsko“, jak ostrov během své první 

1127)  Vlastnictví těchto zdrojů má však defektní charakter: domy postavené na půdě, jejíž 

vlastnictví není řádně zaknihováno, firmy bez zápisu v obchodním rejstříku s nedefino-

vaným ručením, průmyslová odvětví působící v místech, kam na ně finančníci a investoři 

nemohou dohlédnout. Práva na tyto majetky nejsou adekvátně zdokumentována, a pro-

to příslušná aktiva nemohou být transformována v  kapitál, nelze s  nimi obchodovat 

mimo úzký lokální kruh, jehož členové se navzájem dobře znají a vzájemně si důvěřují, 

ani je nelze použít jako záruku pro půjčku či jako podíl poskytovaný na oplátku na 

investiční vklad (Soto 2007,15) .

1128)  Haiti pochází od indiánského arawackého označení Ayti, které znamená hornaté místo 

(Bell 2007, 4) .
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objevitelské cesty v roce 1492 pojmenoval Kryštof Kolumbus . Osada Navidad 
vybudovaná janovským mořeplavcem byla sice domorodci vyhlazena, ale po-
čínaje druhým zakotvením Kolumbových lodí u pobřeží Haiti byla zahájena 
soustavná kolonizace, která radikálně změnila tvář ostrova . Nejstarším měs-
tem se stalo Santo Domingo, jež na  jihovýchodě ostrova založil Kolumbův 
bratr Bartolomeo . Po odvolání Kolumba v roce 1499 následovala vlna brutál-
ního vykořisťování domorodého obyvatelstva, která o tři roky později vyústi-
la v neúspěšné povstání . 

Pedro d’Atenza dovezl z Kanárských ostrovů cukrovou třtinu a stal 
se tak vzdáleným zakladatelem prosperujícího zemědělství, jež o mnoho let 
později přineslo ostrovu stejnou míru bohatství jako lidské tragédie . Z mi-
liónové indiánské populace přežilo první desetiletí pouhých několik tisíc 
osob, které se roku 1519 stáhly do  odlehlé severovýchodní části ostrova . 
Těžba zlata zklamala a  španělští kolonisté nebyli schopni plnohodnotně 
využít dalšího přírodního bohatství ostrova (Rainsford 1805, 35) . 

Dobytí indiánských říší na americké pevnině vysálo z ostrova lids-
ké zdroje a  posunulo těžiště koloniální moci na  západ a  jihozápad . Santo 
Domingo se tak náhle ocitlo na  periférii španělského světového systému 
(Stoddard 1914, 2–3) . V roce 1586 ho zpustošil anglický korzár Francis Drake . 
Patrný pokles španělské moci lákal na Haiti dobrodruhy především z Anglie, 
Nizozemí a Francie . Roku 1630 piráti1129 obsadili ostrov Tortuga ležící u jeho 
severozápadního pobřeží . Španělské válečné loďstvo sice v roce 1638 vetřelce 
z  Tortugy vypudilo, byl to však pouze krátkodobý úspěch . Francouzští 
korzáři z Tortugy se vylodili na území dnešní Haiti a začal zdlouhavý boj se 
Španěly, který skončil mírovou dohodou uzavřenou 20 . 9 . 1697 v Rijswijku, 
podle níž západní třetina ostrova Hispanioly připadla Francii (Rainsford 
1805, 35–58) . Prvním francouzským guvernérem této části ostrova se stal Ber-
trand Dageron, který pobýval na Hispaniole již od roku 1656 (Raynal 1770, 
V, 88–90; Beard 1863, 26–27) . Roku 1702 bylo založeno hlavní město fran-
couzské kolonie Cap Français (Rainsford 1805, 58) . Anglie akceptovala 
rozdělení ostrova v  roce 1714 . Francouzští osadníci, a  to zejména po  roce 
1789, argumentovali, že Saint Domingue není obyčejnou kolonií, ale svépráv-
ným územím, které se k Francii dobrovolně připojilo, a je s ní proto svázáno 
prostřednictvím personální unie (Stoddard 1914, 4–5) .

Původním záměrem francouzské přítomnosti na Saint Domin-
gue bylo strategické soupeření se španělskou koloniální mocí v  Novém 
světě, jak to otevřeně vyjádřil v dopise z roku 1699 například francouzský 

1129)  Bukanýři podle boucan, prohlubně v zemi naplněné žhavým popelem, nad nímž si 

opékali maso, nebo též flibustiers, kteří měli od francouzské vlády povoleno v době vál-

ky přepadat nepřátelské lodě . 
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guvernér Du Casse .1130 Impozantní pevnost Môle-Saint-Nicolas vybudova-
ná na severozápadním výběžku ostrova byla pro svoji strategickou polohu 
nazvána „Gibraltarem Antil“ (Stoddard 1914, 7) . Postupně se však dostaly 
do popředí ekonomické zájmy . V roce 1698 byla založena obchodní Společ-
nost svatého Ludvíka (Compagnie de Saint Louis), kterou roku 1724 nahra-
dila Společnost Indií – Compagnie des Indes (Vaissière 1909, 40–44; Ray-
nal 1770, V, 95) . 

Francouzským kolonistům se díky intenzivnímu pěstování cukro-
vé třtiny, kávy, bavlny a tabáku, založenému na dovozu otroků ze západního 
pobřeží Afriky, podařilo učinit do konce osmnáctého století z Haiti, naléza-
jícího se asi šest týdnů plavby z  Brestu, Nantes nebo Bordeaux, zdaleka 
nejbohatší kolonii světa .1131 Byla to zlatá léta Karibské oblasti, která získala 
v  ekonomice Západu v údobí předcházejícím průmyslové revoluci výsadní 
postavení . Podle některých odhadů byla na místní produkci závislá až třetina 
francouzského hospodářství (Křížová 2009, 26) . Významný socialistický po-
litik Jean Jaurès napsal, že je smutnou ironií lidských dějin, když bohatství 
vytvořené v Bordeaux nebo Nantes díky obchodu s otroky umožnilo buržoazii 
získat onu hrdost, kterou potřebovala k  boji za  politickou svobodu 
a občanskou emancipaci (James 2001, 39) . Snad pouze okázalý vzestup ro-
pných emirátů v závěru dvacátého století může představovat vzdálenou ana-
logii . Málokdo mohl předvídat, jak pomíjivá sláva to bude a  jaké hořké 
dědictví po sobě zanechá . 

Města francouzské části ostrova jako Cap Français, Port-au-Prin-
ce, Port-de-Paix a  Saint-Marc se stala dynamickými středisky obchodu 
a podnikání; především první dvě centra svojí rozlohou překonávala tehdejší 
New York či Baltimore . Podle dobových svědectví se jim výstavností nevyro-
vnalo žádné tehdejší severoamerické město . V  roce 1789 se na  Saint Do-

1130)  Nedívám se na kolonii Saint Domingue jako na zdroj cukru, indiga, tabáku nebo dalšího 

bohatství, které dává Amerika, ale jako na ozbrojenou baštu, jež poskytne francouzské 

monarchii klíče k Mexiku, Peru a království Santa Fé (cit . Vaissière 1909, 16) . 

1131)  John Really Beard uvedl, že vlastníci plantáží na Saint Domingue disponovali v roce 

1791 majetkem ve výši 992 miliónů livrů, z toho celková cena půl miliónu otroků činila 

758 miliónů livrů a hospodářských zvířat pět miliónů livrů (1863, 19–20) . Pro srovná-

ní – francouzské státní příjmy dosahovaly v roce 1781 600 miliónů livrů (Furet 2004, 

59), přičemž ve stejném roce Francie utratila za vedení války proti Velké Británii 227 

miliónů livrů (Schama 2004, 85) . Církevní majetek, o jehož vydražení rozhodli předsta-

vitelé Francouzské revoluce 19 . prosince 1789, měl hodnotu kolem 400 miliónů livrů 

(Schama 2004, 510) . Souhrnná hodnota revolučních asignátů kolísala mezi 1500 až 800 

milióny livry (Sargent a Velde 1995, 503) . 
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mingue podle Bryana Edwardse1132 rozkládaly 793 cukrové plantáže, 3117 
kávových plantáží, 789 plantáží na  pěstování bavlny, 3160 indigovníko-
vých plantáží, 54 kokové plantáže a  182 palírny rumu . Ve  stejném roce 
vlastnili kolonisté na Saint Domingue 58 000 tisíc koní, 49 000 tisíc mul 
a téměř 250 000 kusů skotu (Rainsford 1805, 85; Beard 1863, 18–19) . Podle 
Davise Gegguse pokrývalo dnešní Haiti 40 procent francouzského 
zahraničního obchodu1133 a z plantáží této země, která není o mnoho větší 
než Wales, pocházely dvě pětiny světové výroby cukru a více než polovina 
světové produkce kávy (Knight 2000, 107–108) . Polovina cukru, kávy a bavl-
ny, spotřebovaná v Evropě v roce 1789, pocházela ze Saint Domingue (Stod-
dard 1914, 14–15) . V témže roce zakotvilo v přístavech této francouzské ko-
lonie 1587 lodí, což bylo výrazně více než v Marseille . Ve stejném roce činil 
objem zahraničního obchodu Velké Británie 27 miliónů liber, zatímco 
Francie 17 miliónů liber, z čehož 11 miliónů připadalo na Saint Domingue . 
Veškerý zámořský obchod Anglie s jejími koloniemi činil pět miliónů liber 
(James 2001, 40–41) . Roku 1790 byla kolonie Saint Domingue druhým 
největším obchodním partnerem Spojených států amerických hned 
po Velké Británii, přičemž vývoz z kolonie byl svým objemem srovnatelný 
minimálně s  exportem Severní Ameriky (Fleming 2002, 137) . Podobný 
hospodářský význam jako Haiti pro Francii měla pro Velkou Británii 
sousední Jamajka (Bernard 2001; Sheridan 1965) .

Tento obrovský agrárně otrokářský komplex „starého režimu“ 
(ancien régime) pohlcoval impozantní množství kapitálu: Roku 1791 bylo 
investováno 50 miliónů livrů do  pěstování cukrové třtiny, 46 miliónů 
do sklizně kávovníků a 21 miliónů livrů do produkce bavlny . V roce 1776 si 
63 miliónů livrů vyžádalo pěstování indigovníku, z  něhož kolonisté zís-
kávali modré přírodní barvivo (Beard 1863, 18–19) . Obdobně jako celá fran-
couzská ekonomika, vykazovala i  výroba zemědělských plodin na  Haiti 
v letech předcházejících revoluci výrazný růst: v roce 1767 dosahovala její 
hodnota 75 miliónů livrů,1134 v roce 1774 už 82 miliónů livrů, roku 1776 
sumu 95 miliónů livrů a v roce 1799 zaznamenalo hospodářství plantáží 
svůj vrchol a vyneslo majitelům plantáží téměř 176 miliónů livrů (Beard 
1863, 19) . Podle tohoto údaje byla ekonomika Haiti natolik silná, že dokáza-
la růst i v průběhu chaotických a krvavých revolučních let . Ke krizi došlo 
v roce 1801, kdy hodnota zemědělské produkce Haiti dramaticky poklesla 

1132)  Bryan Edwards byl autorem mnohasvazkového díla o britských a francouzských kolo-

niích v Karibiku .

1133)  V roce 1791 bylo z Haiti do Francie vyvezeno zboží v hodnotě téměř 134 miliónů livrů 

(Beard 1863, 19) . 

1134)  V tomto roce dosáhly celkové výdaje Francie 354 milióny livrů (Riley 1987, 225) .
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na 65 miliónů livrů, to znamená, že se hospodářství vrátilo téměř o půl 
století zpět (Beard 1863, 19) .

Slabinou Saint Domingue byla administrativa . Kolonie vzdálená 
šest týdnů plavby od  břehů Francie musela při spravování věcí veřejných 
spoléhat v  mnohém na  vlastní síly . Území Saint Domingue bylo rozděleno 
na  tři provincie: severní, západní a  jižní .1135 Severní provincie s  hlavním 
městem Cap Français o  20  000 obyvatelích byla nejstarší, nejzámožnější 
a nejhustěji osídlená . Od zbytku kolonie ji odděloval horský hřeben táhnoucí 
se od východu na západ . Centrem západní provincie byl rušný přístav Port-au-
Prince s 8 000 obyvateli . Byl sídlem správních orgánů: nejvyšší rady (conseil 
supérieur), guvernéra a po roce 1750 intendanta (Raynal, 1770, V, 106) . Vzhle-
dem k  častým výskytům zemětřesení bylo město Port-au-Prince vystavěno 
převážně z  přízemních dřevěných budov, takže mnohým návštěvníkům 
připomínalo „tatarský tábor“ (Stoddard 1914, 8) .1136 Nejzaostalejší a nejméně 
zalidněnou část francouzské kolonie představovala jižní provincie se 
střediskem v Les Cayes (Stoddard 1914, 6–7) .

 V čele Saint Domingue stáli guvernér a intendant, které jmenoval 
na tři roky ministr námořnictva . Guvernér zastupoval korunu, byl vrchním 
velitelem ozbrojených sil, milice i gendarmerie a odpovídal za vnější vztahy 
kolonie . Jeho pravomoci byly mimořádné; například guvernér kníže de Rohan 
nechal zatknout a poslat do Francie několik členů vrchního soudu, kteří tam 
byli bez soudu drženi v Bastile (Edwards 1798, 325) . Intendant, jehož úřad byl 
ustaven počátkem osmnáctého století,1137 měl na starosti civilní administrati-
vu a soudnictví . Kontroloval také výběr daní, které ukládalo koloniální shro-
máždění tvořené guvernérem, intendantem, několika veliteli milicí a předse-
dy provinčních rad (Rainsford 1805, 86–87; Edwards 1798, 324) . Guvernér byl 
jakožto bývalý voják reprezentantem vojenské šlechty (noblesse d’épée), zatím-
co intendant, královský byrokrat, ztělesňoval každým coulem úřednickou 
šlechtu (noblesse de robe) . Jejich vztahy byly poznamenány chronickou rivali-
tou a žárlivostí . Veškeré sociální rozpory příznačné pro společenský život „sta-
rého režimu“ (ancien régime) se přenesly do tropické kolonie . Hilliard d’Auber-
teuil v roce 1776 prohlásil, že tento hybrid civilní a vojenské administrativy 
degeneroval do děsivé směsi tyranie a anarchie (cit . Stoddard 1914, 10–11) .

1135)  Po vypuknutí revoluce byly tyto provincie přeměněny na tři departamenty, které se 

dále členily na dvanáct distriktů (Beard 1863, 16) .

1136)  Tato francouzská opatření a zkušenost bohužel pozdější haitská vláda zanedbala, což 

mělo  tragické následky v lednu 2010 .

1137)  Až do roku 1703 nepůsobil žádný zvláštní intendant pro Saint Domingue, ale pouze inten-

dant pro francouzské ostrovy v Americe. V roce 1703 král jmenoval pana Deslandese 

komisařem vykonávajícím funkci intendanta pro Saint Domingue (Vaissière 1909, 110) .
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Dlouhá léta řídily život na Saint Domingue francouzské ozbrojené 
síly .1138 První civilní soudní dvůr nazvaný Nejvyšší rada Petit-Goave (Conseil 
supérieur du Petit-Goave) byl ustaven v roce 1685 .1139 V prvních desetiletích 
existence francouzského panství na Saint Domingue nalezneme mezi fran-
couzskými osadníky překvapivé množství příslušníků nejvyšší aristokracie, 
která zde měla převahu nad královskou byrokracií až do šedesátých let osm-
náctého století (Stoddard 1914, 22) . Pierre de Vaissière vysvětluje tento feno-
mén snahou šlechty uniknout důsledkům centralizačních snah francouzské 
monarchie, které inicioval Sully a Richelieu . Ty měnily rodovou válečnickou 
kastu ve versailleský ornament . Zde, na druhé straně Atlantiku, mohla ari-
stokracie nadále sehrávat tradiční sociální úlohu ozbrojených ochránců 
a patronů sídlících na vlastní půdě (Vaissière 1909, 104) . Tato anachronická 
i nenáviděná převaha válečnické šlechty (la supériorité exécrée du militaire) 
změnila Saint Domingue v jakési útočiště ideálů Frondy .1140 Úzké spojení ari-
stokracie ze Saint Domingue s nejvyššími kruhy ve Versailles přimělo jedno-
ho šlechtice před Ludvíkem XVI . poznamenat, že král vládne „kreolskému 
dvoru“ (Stoddard 1914, 22) .

Francouzská vláda se snažila postavení aristokracie na Saint Do-
mingue oslabit, čímž ale přispívala k destabilizaci kolonie .1141 Intendant Je-
an-Baptiste Dubois Duclos si stěžoval, že guvernér a jeho lidé pokládají Saint 
Domingue za  válečnou zónu a  k  obyvatelům se chovají jako k  vojákům 

1138)  Governér Philippe-François Bart napsal v  září 1761: Část odpovědnosti za  vládu leží 

v rukou vojáků. Je to logický důsledek zrodu a počátečního vývoje kolonie a vzhledem 

k současné situaci jde o nezbytnost. Osm tisíc bělochů schopných nosit zbraň střeží dlouhé 

pobřeží, které zahrnuje tři sta obcí. Téměř dvě stě tisíc černochů, kteří jsou jejich otroky 

a potenciálními nepřáteli, je obklopuje ve dne v noci. Je proto nutné, aby osm tisíc bílých 

osadníků bylo ozbrojeno, i když jejich zbraně představují chabou záštitu proti případné 

zradě černých. Těchto osm tisíc rozptýlených bělochů se většinou nenarodilo v zemi, k níž 

je neváže žádné pouto vlasti či krve. Z různých konců světa je přivedl soukromý zájem. 

Ozbrojení muži většinou neobývají města a vesnice, ve kterých vykonávají nestrannou 

spravedlnost soudci. Žili by rozptýleně nezávisle na společnosti a státu, pokud by je vo-

jenská autorita nepodřídila subordinaci a řádu. Každý malý shluk usedlostí proto uz-

nává velení nejstaršího důstojníka milice (cit . Vaissière 1909, 115–117) .

1139)  Soudci až do roku 1685 byli důstojníky milice. Teprve v tomto roce Bégon a Saint-Laurent 

zřídili úřad královských soudců a svrchovanou radu (Vaissière 1909, 112) . V roce 1702 

byla rada ustavena v Cap Français (Raynal 1770, V, 93) . 

1140)  Byla to především její nezávislost, a to nezávislost ztracená, kterou se francouzská šlechta 

snažila instinktivně nalézt v koloniích (Vaissière 1909, 118) .

1141)  Například výnos z roku 1719 zakázal vrchnímu velení na Saint Domingue vlastnit v ko-

lonii půdu (Vaissière 1909, 129–130) .
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(Vaissière 1909, 131) . Ozbrojení aristokraté si nicméně udržovali převahu nad 
civilními orgány až do druhé poloviny osmnáctého století .1142 Intendant Je-
an-Étienne Bernard de Clugny zrušil 24 . března 1763 místní milice předsta-
vující důležitý nástroj lokální moci šlechty .1143 Místní vojenské velitele měli 
nahradit pověřenci (syndics) zodpovědní za civilní správu oblasti . Clugny se 
navíc rozhodl svolat shromáždění zástupců kolonie, které mělo zasadit hege-
monii aristokracie poslední ránu . Guvernér Charles Henri Théodat d’Estaing 
ho v roce 1766 obvinil z podvracení tradičního koloniálního řádu .1144 Clugny-
ho reformní opatření vyvolala chaos . Robert d’Argout, který se ujal úřadu gu-
vernéra v roce 1777, si stěžoval, že bílí osadníci byli zbaveni ochrany milice 
a vystaveni útokům uprchlých otroků a maroonů .1145 Nově jmenovaní pově-
řenci zanedbávali veřejné práce a vybírání daní .1146 Když byly nicméně v dub-
nu 1768 milice obnoveny, ostrov zachvátily nepokoje nezámožných „malých“ 

1142)  François de Montholon se o nich zmínil v roce 1723 jako o okázalých pánech úřednících 

(Vaissière 1909, 130) . Tito pánové chtějí mít rozhodující slovo ve všech koloniálních 

záležitostech, poznamenal M . de la Chapelle roku 1736 (cit . Vaissière 1909, 132) . Všechny 

koloniální záležitosti se musí řešit vojensky, napsal M . De Conflans v roce 1750 (cit . 

Vaissière 1909, 135) . 

1143)  Tento krok byl zdůvodněn následovně: V  nejstarším období nebyla kolonie Saint Do-

mingue, obývaná dobrodruhy, které přilákala touha po obohacení a válečnický pud, tím, 

čím je dnes. Neusazení a neukáznění muži, přivyklí pěstním zápasům a žijící v malém 

počtu na několika místech, potřebovali usměrnit jednoduchými zákony a rychle vy-

konávanou spravedlností. V těchto dobách vyhovovala místním ozbrojeným mužům vo-

jenská vláda … Pokud ale byly milice nezbytné v časech, kdy byla kolonie osídlena lidmi, 

kteří ji dobyli a kteří se neustále strachovali o svoji bezpečnost, je to dnes civilní vláda, jež 

musí v době míru bdít nad místní společností (cit . Vaissière 1909, 139) .

1144)  Jean-Étienne Bernard de Clugny přispěl více než kdokoliv jiný k vyvrácení starých kolo-

niálních pořádků (cit . Vaissière 1909, 143); D’Estaing dále uvedl, že Clugny a guvernér 

Bart způsobili revoluci. Na základě předběžné opatření z 24. března 1763 byly zrušeny 

milice. Ukázalo se ale, že odstranění tohoto tělesa eliminovalo všechny zprostředkující 

administrativní články a země upadla do naprosté anarchie. Místní shromáždění měla 

zvolit nové správce. Nicméně svedena ke zlomyslnosti si veřejnost často vybrala do svého 

čela jedince nejméně vhodné či takové, jejichž volbu lze přičíst pouze žertu (cit . Vaissière 

1909, 144–145) . 

1145)  Na některých místech na západě a bezpochyby i jinde byli osadníci napadeni ve svých 

vlastních domech bandami uprchlých otroků a maroonů, ubožáků, kteří plenili a vypa-

lovali a způsobovali bělochům tisíce dalších ukrutností (cit . Vaissière 1909, 143) .

1146)  Robert d’Argout napsal, že tito úředníci pokládali své funkce za osobní a drahocennou 

kořist. Byli zvoleni na tři roky a obávali se, že pokud by se vůči obyvatelstvu chovali 

přísně, byli by o svá místa připraveni (cit . Vaissière 1909, 144) .
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bělochů – petits blancs (Vaissière 1909, 140–146) . Neúspěch Clugnyho politiky 
ve svém důsledku posílil vliv aristokracie .1147 Zpochybnění královské moci za-
přičinilo, že se kolonie Saint Domingue stala vyhledávaným místem psanců, 
uprchlíků před zákonem nebo vizionářů politické svobody (Stoddard 1914, 
4) . Pierre de Vaissière zdůraznil, že neustálé soupeření mezi královskou byro-
kracií a šlechtou oslabilo koloniální společnost na Saint Domingue a význam-
ně přispělo k jejímu zhroucení po roce 1789 .1148

Ideologický pilíř francouzské monarchie, katolická církev, byla 
podle četných svědectví na Saint Domingue v dosti zuboženém stavu . Alex-
andre de Wimpffen v roce 1790 uvedl, že mnozí kněží žijí v nadbytku a za-
nedbávají své povinnosti vůči společenství . Řada dětí v rodinách evropského 
původu nebyla pokřtěna . Jistý otec Labat si povšiml, že katedrála v Cap Fran-
çais viditelně chátrá (Stoddard 1914, 23–24) .

Druhým, možná ještě závažnějším problémem Saint Domingue 
(za podobný problém Velká Británie zaplatila ztrátou severoamerických kolo-
nií) byl hospodářský vztah mezi zámořím a metropolí . Prosperita Saint Domin-
gue byla silně podvazována systémem zvaným koloniální pakt (Pacte Coloni-
ale), podle něhož mohla kolonie prodávat a kupovat pouze v mateřské zemi, 
nesměla budovat manufaktury na zpracování druhotných produktů . Monopol 
na dopravu koloniálního zboží byl v rukou obchodních společností z metropo-
le (Stoddard 1914, 16) .1149 Takto regulovaný merkantilistický systém kompliko-
val zásobování Saint Domingue během častých vojenských konfliktů . Napří-
klad v době sedmileté války mnoho otroků zemřelo hlady . Všeobecně rozšířené 

1147)  De Kerdisien-Trémais poznamenal, že slabost a slepá poslušnost, kterou prokázal inten-

dant Bongars, vedla k tomu, že vojáci, kteří již ovládali ozbrojené síly a milice, se snadno 

zmocnili veškeré koloniální správy (cit . Vaissière 1909, 149) .

1148)  Za ztrátu Saint Domingue činili odpovědné černochy a mulaty. To však nejsou skuteční 

viníci. Jsou jimi ti, kteří soustavně odnímali veškerou sílu a autoritu jediné moci schopné 

zvládnout utvářející se koloniální společnost, a  to vojenské vládě, která se opírala 

o nejodpudivější část obyvatelstva. Tito vůdcové rozvratu, vyvolávatelé anarchie, intri-

káni a  frakcionáři, mezi kterými získal intendant své pomocníky, se plně projevili 

v nejtemnějších hodinách revoluce na Saint Domingue (Vaissière 1909, 150) .

1149)  Královský výnos z  října 1727 zahrnoval následující články: 1) Zakazujeme všem pod-

daným našeho království a kolonií spadajících do naší pravomoci, aby do našich kolonií 

dováželi z cizích zemí a zámořských oblastí černochy, zboží a výrobky s výjimkou irského 

soleného masa; 2) Zakazujeme všem poddaným našich ostrovů a kolonií, aby do cizích zemí 

a zámořských oblastí vyváželi černochy, zboží a výrobky. Povolujeme nicméně francouzs-

kým obchodníkům, aby z našich amerických ostrovů přepravovali do španělských přístavů 

cukr všeho druhu, s výjimkou cukru nezpracovaného, a ostatní suroviny; 3) Cizinci nesmějí 

se svými plavidly zakotvit v přístavech a zátokách našich ostrovů (Vaissière 1909, 30) .
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pašování narušovalo koloniální pakt . Poměry se nicméně v duchu reformních 
snah na sklonku panování Ludvíka XV . a během vlády Ludvíka XVI . postupně 
liberalizovaly . V roce 1767 Étienne-François de Choiseul otevřel pro zahraniční 
obchodníky přístav v Môle-Saint-Nicolas . Roku 1784 následovaly tohoto příkla-
du Cap Français, Port-au-Prince a Les Cayes . Anglo-francouzská obchodní do-
hoda z  roku 1786 a  francouzsko-americká konvence uzavřená o  rok později 
Pacte Coloniale prakticky odstranila (Stoddard 1914, 18) .

Ekonomika Santo Domingo, španělské části ostrova Hispaniola, 
byla relativně slabá a kromě skromné produkce cukru se omezovala na do-
dávky skotu, koní a  některých surovin pro potřeby haitských plantáží . 
Každoročně přijížděla na ostrov loď z Mexika přivážející nezbytnou finanční 
podporu pro místní administrativu . Theodore Lothrop Stoddard poeticky 
popsal, jak evropský cestovatel plavící se na počátku roku 1789 podél pobřeží 
ostrova od východu na západ pozoroval, jak se vysoké zelené zalesněné pahor-
ky za  zátokou s  ústím Mancenille ve  francouzské zóně náhle proměnily 
v kulturní krajinu doslova překypující lidskou činorodostí . V Santo Domin-
go žilo kolem roku 1789 přibližně 125 000 tisíc obyvatel, přičemž asi 60 000 
představovali otroci (Stoddard 1914, 1–6; Schaeffer 1949, 46–47) .

Vzpoura proti pigmentokracii, která vypukla na Saint Domingue, 
se tedy neodehrála v marginální nebo bezvýznamné zóně tehdejšího světa, 
ale v jednom ze středisek ekonomické moci pozdního merkantilismu . Pov-
stalci na Haiti bojující proti koloniální nadvládě disponovali zdroji většími 
než tehdejší evropská mocnost druhého řádu . Z  ekonomického hlediska 
mohla tak mít revoluce na Haiti podobný význam a dopad jako americká 
válka za nezávislost (Knight 2000, 103–104) .

Pokud bychom odhlédli od rasového charakteru, pak by nám kolo-
niální společnost v Saint Domingue svou strukturou připomínala spíše an-
tické městské státy než civilizaci na  prahu modernity . V  dějinách málokdy 
vděčila hrstka jedinců za své bohatství bezohlednému vykořisťování tak velké 
masy bezprávného obyvatelstva . Otroctví bylo základem sociálního a ekono-
mického života Saint Domingue, zdrojem prosperity místní společnosti 
a současně jejím prokletím . Kolonie byla otroctvím nemocná; jak napsal Leroy-
Beaulieu, otrokářství jako Saturn pohlcuje své děti (cit . Stoddard 1914, 52) . 

Podle censu z roku 1681 pracovalo na Saint Domingue dva tisíce ot-
roků a o  šest let později 3400; v  roce 1701 to bylo 20 000 a v  roce 1754 již 
230 000 (Stoddard 1914, 50–51) . Na vrcholu sociální pyramidy se na základě 
sčítání v roce 1790 nacházelo 27 717 bílých osadníků,1150 kteří ovládali 495 528 

1150)  Mnozí doboví autoři uvádějí počet 40 000 bělochů, toto číslo se bezpochyby vzhledem 

k velké oboustranné migraci mezi Saint Domingue a Evropou neustále měnilo (viz Ra-

insford 1805, 91) .
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otroků afrického původu, přičemž mezi oběma ostře vyhraněnými skupinami 
existovala ještě relativně početná vrstva 21 800 svobodných mulatů (barevní 
lidé; gens de couleur),1151 kteří občas nabyli významného majetku a získali od-
povídající sociální sebevědomí a  aspirace (Knight 2000, 108–109; Houdaille 
1973) .1152 Přesto podle zákona nebyli zrovnoprávněni s bělochy (Bell 2007, 10) 
a  ve  věku třiceti let byli povinni sloužit tři roky v  milicích (maréchaussée) 
ochraňujících plantáže před útoky maroonů, uprchlých černochů, kteří – čás-
tečně smíšeni s indiány – žili v obtížně přístupném vnitrozemí a byli postra-
chem odlehlých plantáží kolonie (Beard 1863, 31) .1153 Marooni zakládali vlast-
ní osady, z  nichž některé, například Bahoruco ležící jihovýchodně 
od Port-au-Prince, se dočkaly oficiálního uznání a koloniální úřady je tolerova-
ly (Bell 2007, 11) .1154 Abbé Raynal maroony obdivoval a vyjádřil přesvědčení, že 
právě z jejich řad vzejde velký vůdce, který osvobodí černý lid .1155

Dovozu černých otroků z pobřežních oblastí západní Afriky,1156 kte-
rý započal roku 1503, se ve  druhé polovině osmnáctého století každoročně 
účastnilo na tři sta lodí (Beard 1863, 28), z toho do francouzských kolonií za-

1151)  Ze směsi bílé a černé krve se zrodil nový druh člověka, který se označoval jako míšenec – 

gens de couleur (Métral a Toussaint Louverture 1825, 17) . Potomek bělocha a černošky 

se nazýval mulatto; dítě bělocha a mulatky bylo quarteroon, míšenec druhého stupně; 

běloch zplodil s míšenkou druhého stupně míšence třetího stupně – tierceroon; ze svaz-

ku bílého muže a míšenky třetího stupně vzešel míšenec čtvrtého stupně – métis (Beard 

1863, 32) . V roce 1681 žilo v Saint Domingue pouze 210 mulatů, roku 1700 jich bylo 500, 

v roce 1715 celkem 1500, roku 1745 už 3000, v roce 1770 dokonce 6000 míšenců a roku 

1780 dosáhl počet gens de couleur v Saint Domingue 12 000 (Stoddard 1914, 38) . 

1152)  V roce 1789 prohlásil mulatský vůdce Raymond, že míšenci vlastní na ostrově třetinu 

obdělávané půdy a čtvrtinu otroků; Gouy d’Arcy, zástupce Saint Domingue v Generál-

ních stavech, však uvedl, že gens de couleur náleží desetina pozemků a padesátina otro-

ků (Stoddard 1914, 46) . 

1153)  V roce 1751 úřady na Saint Domingue odhadovaly, že v hornaté oblasti poblíž hranice 

se Santo Domingo žily asi tři tisíce maroonů (Stoddard 1914, 63) . 

1154)  Francouzský guvernér Saint Domingue tak následoval příkladu Britů na Jamajce a Holan-

ďanů na Surinamu, kteří rovněž uznali autonomní status maroonů (Stoddard 1914, 63) . 

1155)  Bude vždy povznášející vidět lidi, kteří se bouří proti svému zotročování. Uchylují se 

do nepřístupných hor, kde se jejich řady rozšiřují a kde nabízejí bezpečné útočiště všem otrokům, 

kteří se k nim mohou připojit. Zde se v důsledku krutosti civilizovaných národů stávají svobod-

nými a divokými jako tygři a pravděpodobně očekávají příchod vůdce nebo dobyvatele, který 

obnoví práva ujařmeného lidstva a  zmocní se ostrova, jenž bude náležet bývalým otrokům, 

kteří jej zušlechtí, a nikoliv tyranům, kteří by jej skropili krví svých obětí (Raynal 1770, V, 125) .

1156)  Podle oficiálního dokumentu z roku 1785 pocházelo 34 000 černochů dovezených na 

Haiti ze západní Afriky a tři až čtyři tisíce z Mosambiku (Stoddard 1914, 52) .
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jíždělo asi sto plavidel (Stoddard 1914, 52–53) . Pouze v roce 1778 bylo přes At-
lantik přepraveno 100 000 Afričanů, z nichž přibližně 20 000 skončilo na tr-
zích v haitských přístavech (Beard 1863, 29) .1157 Kolem 15 000 jich ještě předtím 
nalezlo věčný odpočinek ve  vodách oceánu (Beard 1863, 29) . Od  roku 1685 
upravoval pracovní a  sociální podmínky afrických otroků královský výnos 
Černý kodex (Code Noir) iniciovaný Colbertem, plantážníci se jej však záhy na-
učili obcházet . Nesvobodný černoch v  Karibiku byl hovořícím pracovním 
nástrojem (instrumentum vocale) podle starého římského práva (Stoddard 
1914, 60) . Obvyklým trestem bylo bičování . Pokus o  útěk trestali amputací 
ruky nebo nohy . V krajních případech byli otroci vrháni zaživa do pece či za-
hrabáni po hlavu do země a ponecháni napospas tropickému slunci a mraven-
cům (Bell 2007, 15) . Mnozí kolonisté pod vlivem osvícenství nebo působení 
misií zaujímali k černým otrokům humánnější či paternalističtější vztah .1158 
Přibližně třetina otroků dovezených na Saint Domingue v následujících něko-
lika letech zemřela (Bell 2007, 15) . Na rozdíl od amerického Jihu se černí otro-
ci na Saint Domingue nedokázali sami reprodukovat a bez neustálého přísu-
nu nových nešťastníků z  Afriky by se byl jejich počet snižoval .1159 Z  tohoto 

1157)  Podle dobového censu žily na ostrově v roce 1681 dva tisíce černých otroků a o šest let 

později 3 400 . Pro rok 1701 se uvádělo 20 000 a pro rok 1754 to bylo 230 000 černých 

otroků (Stoddard 1914, 51) .

1158)  Takový blahosklonný paternalismus je například patrný v dopise od Venaulta de Char-

mily anglickému historiku karibské oblasti Bryanu Edwardsovi (cit . Rainsford 1805, 

89): Tato lidská rasa je od přirozenosti dobrá. Příroda jí upřela schopnost koncentrace, 

reflexe, všímavosti, vytrvalosti a další vlastnosti, díky kterým jsou bílí nadřazeni černým, 

nicméně ji štědře vybavila odolností vůči klimatu a mohutností svalů a srdce. Slabost pro 

ženy dává černým zapomenout na mnohá strádání a živá láska k dětem jim umožňuje vše 

překonat. Venault de Charmily napsal o příslušnících černé rasy, že jsou lehkomyslní, 

nestálí, marniví, bázliví, žárliví, štědří, nepředvídaví, pověrčiví a podléhají dojmu 

okamžiku. Zoufalá nespravedlnost otroctví z  nich učinila zbabělce, požitkáře, zloděje, 

lháře a slabochy (cit . Rainsford 1805, 99) . 

1159)  Nařízení z  15 . října 1786 se pokusilo životní podmínky černých otroků zlepšit (cit . 

Vaissière 1909, 185–186): Jeho Veličenstvo důrazně zakazuje všem majitelům, správcům 

a hospodářům nakládat nelidsky se svými otroky, dávat jim více než padesát ran bičem, 

bít je holemi a mrzačit je a konečně odsuzovat je k různým druhům smrti. Majitelé, kteří 

by udělili otrokům více než padesát ran bičem či holí, budou odsouzeni k pokutě dva tisíce 

livrů a v případě opakování přečinu prohlášeni za neschopné vlastnit otroky. Pokud své 

otroky zmrzačili, budou vystaveni hanbě a  budou potrestáni smrtí pokaždé, když je 

svévolně z  jakéhokoliv důvodu zabijí. Otroci jsou povinni respektovat a poslouchat své 

pány nebo jejich zástupce, ale vlastníci otroků je nesmějí trestat, pokud si oprávněně 

stěžují na špatné zacházení nebo na nekvalitní stravu.
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důvodu bylo nutno v údobí vrcholné konjunktury na Saint Domingue v letech 
1784 až 1790 dovézt 220 000 otroků, v důsledku čehož se dvě třetiny černých 
otroků nenarodily na ostrově a téměř polovina z půl miliónu otroků pracují-
cích na plantážích během uplynulých deseti let ztratila svobodu (Bell 2007, 
16) . Dramatické události devadesátých let osmnáctého století ukázaly, že černé 
obyvatelstvo Haiti nebylo zdaleka jednotné . Na jedné straně existoval zřetelný 
kulturní rozdíl mezi osobami narozenými v Africe a mezi kreoly, kteří přišli 
na svět na Haiti a byli zformováni místním prostředím; na straně druhé žili 
na Haiti kromě černých otroků rovněž svobodní černoši (affranchis), kteří ob-
čas sami vlastnili bezprávnou pracovní sílu . 

Homogenní skupinu netvořili ani kolonisté evropského původu . 
Polovina až tři čtvrtiny z nich se narodily na starém kontinentu a přezíravě 
hleděly na místní bělochy jako na „kreoly“ (Stoddard 1914, 20–21) . Zámožní 
majitelé plantáží, z  nichž mnozí přebývali spíše ve  Francii, se nazývali 
grands blancs („velcí běloši“) . Ačkoliv je jejich postavení předurčovalo k tomu, 
aby se postavili do  čela koloniální společnosti, nebyli schopni se této role 
účinně ujmout, což právě zavinilo kolaps na počátku devadesátých let osm-
náctého století . Méně zámožní běloši, petits blancs, se zabývali obchodem či 
překupnictvím, sloužili v  armádě nebo zaujímali různá úřednická místa . 
Vzhledem k množství černých otroků zde prakticky neexistovali běloši, kteří 
by se živili fyzickou prací . Petits blancs žárlili na své bohatší a vlivnější souk-
menovce a svou frustraci si kompenzovali pohrdáním Afričany a míšenci . C . 
L . R . James označil Francouze, Španěly, Malťany, Italy, Portugalce a Američany, 
tvořící tuto třídu, jako „podsvětí dvou kontinentů“ (James 2001, 27) . Poté, co 
došlo k revoluci, se radikalizovali . Zpočátku byli jejími hlavními protagoni-
sty a nositeli revolučních myšlenek . Poměrně záhy však ztratili nad událost-
mi kontrolu . Ukázalo se totiž, že potřebnou flexibilitu prokázali právě gens 
de couleur, svobodní míšenci, a ti převzali historickou iniciativu . 

Kromě majitelů plantáží málokdo z  bělochů svazoval se Saint Do-
mingue svoji budoucnost . Většina z nich svůj život na ostrově nenáviděla . Ko-
lonie byla „přechodnou stanicí“ v cestě za majetkem a pojem kreol se stal fran-
couzskou analogií zámožného britského „naboba“ (Stoddard 1914, 36) . 
Autentický kreolský patriotismus osob spjatých s ostrovem, který by postupně 
učinil ze Saint Domingue životaschopné multirasové společenství, nedostal 
k  realizaci čas ani prostor . Jak uvedl abbé Raynal, neexistovalo zde žádné 
národní povědomí, protože každý si s  sebou přinášel vlastní předsudky, 
vzdělání a  zlozvyky . Dokonce i  kreol se pokládal spíše za  Gaskoňce či Pro-
vensálce než za příslušníka „rodícího se národa“ (Stoddard 1914, 20) . Dlouho-
dobý pobyt bělochů na ostrově komplikovalo i tropické vlhké klima s prudký-
mi výkyvy, v  němž se Evropané museli mít na  pozoru . V  horkých měsících 
od dubna do září podléhali malárii a žluté zimnici, zatímco chladnější období 
dešťů přinášelo střevní choroby (Beard 1863, 15; Stoddard 1914, 9–10) . Abbé 
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Raynal poznamenal, že většina Francouzů, kteří přijíždějí do kolonie, nemají 
ani finanční zdroje ani zvláštní dovednosti . Předtím, než je získají, podlehnou 
vesměs smrtelným nemocem .1160 Demografickým problémem byl nepoměr 
v  zastoupení obou pohlaví; podle odhadu v  roce 1789 připadalo na 24 700 
mužů 10 800 žen . Náročné klima, nedostatek a nízká úroveň místních škol 
přiměly kolonisty posílat děti za vzděláním do Francie (Stoddard 1914, 21) .

Není nijak nepochopitelné, že mezi jednotlivými rasovými skupi-
nami existoval na Haiti silný antagonismus, který se vůbec nepodobal blaho-
volnému paternalismu, jenž mnozí nostalgičtí konzervativci občas spojují se 
„starými dobrými časy“ . Rasismus a rasové předsudky se vytvářely postupně . 
Raná koloniální společnost sedmnáctého století je ještě moc neznala . Negro 
Code z  roku 1685 sňatek mezi bělochem a  černoškou nejen umožňoval, ale 
přiznával ženě a jejím dětem plnou svobodu . Míšenci a běloši měli mít stejná 
práva (James 2001, 30) . Po sto letech, kdy se ostrov zalidnil statisíci černými 
otroky, tomu bylo jinak . Zrodil se zvykový apartheid . Svazky mezi příslušníky 
odlišných ras nebyly na Saint Domingue zakázány, ale vzhledem k veřejnému 
mínění k nim docházelo pouze výjimečně . Muže, který se oženil s černoškou či 
míšenkou, považovali za „renegáta“ (Stoddard 1914, 39–43) . Vyvinul se rasový 
instinkt výrazně ovlivňující sociální život kolonie . Rasovou diskriminaci 
předrevolučního Saint Domingue přirovnal C . L . R . James k nacistickému ra-
sovému zákonodárství (2001, 33) . Jak napsal Lothrop Theodore Stoddard, 
náboženský fanatismus ve francouzské provincii Vendée nebyl intenzivnější 
než rasový fanatismus na Saint Domingue (1914, 40) . Na první pohled to vypa-
dalo jako v ráji, o němž kdysi v souvislosti s Hispaniolou hovořil Kryštof Ko-
lumbus . Alexander von Humboldt si během návštěvy ostrova poznamenal: 

Každý večer je vidět otroky obou pohlaví, jak tančí v radostném kru-
hu, a zvuky hudby a veselých hlasů je slyšet ze všechn stran (cit . El-
liott 1855, 7) . 

Mnozí vzdělaní návštěvníci Sovětského svazu neprokázali o sto padesát let 
později o mnoho větší soudnost . 

V důsledku otřesných podmínek na plantážích se vyskytovaly vz-
poury, i když relativně méně často, než bychom očekávali; první propukla již 
v roce 1522, k dalším došlo v letech 1679, 1691 a 1702; v roce 1724 byli postra-
chem vnitrozemí muži vedení jistým Polydorem . Proslulý rebel François Ma-
candal, který se skupinou maroonů, uprchlých otroků a jejich potomků, vz-

1160)  Většina Francouzů, kteří přijeli do kolonie, nemá ani prostředky k obživě ani potřebné 

schopnosti. Dříve, než si zajistí dostatečné zdroje k přežití, téměř všichni podlehnou míst-

ním chorobám (Raynal 1770, V, 115) .
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doroval ve vnitrozemí od svého útěku v roce 1746 dvanáct let francouzským 
vojákům, byl 20 . ledna 1758 v  Cap Français zaživa upálen . Macandal se 
považoval za černého mesiáše, jenž má osvobodit otroky, a chystal se otrávit 
jedem všechny bílé kolonisty na Saint Domingue . Jezuitský kněz otec Du-
quesnoy, jinak sympatizující s černými otroky, však jeho komplot prozradil 
(Stoddard 1914, 64–66) . François Macandal vybudoval mezi maroony a otro-
ky na plantážích rozsáhlou tajnou síť, jež údajně zahrnovala na sto tisíc osob . 
Někteří autoři1161 se domnívají, že tuto síť využil Boukman Dutty, černý kněz 
praktikující vúdú,1162 k roznícení povstání v létě 1791 .1163 Charles Wyllys El-
liott uvedl, že jiný rebel Kebinda si v hornatém terénu Saint Domingue vydo-
byl stejnou slávu jako Bob Roy na skotské Vysočině (Elliott 1855, 7) .

2.24.2. Francouzská revoluce na Saint Domingue

Jak napsal již v roce 1863 John Relly Beard, existují tři odlišné verze dějin 
Haiti: černošská, bělošská a mulatská, přičemž by bylo chybou některou z nich 
zcela zavrhnout (Beard 1863, v) . Přesto je nepravděpodobné, že by se otrokář-
ský sociální a ekonomický systém na Saint Domingue zhroutil, kdyby nebyla 
vypukla Francouzská revoluce, která nesporně oslabila vliv vzdálené metro-
pole . Navíc vnesla do koloniálního prostředí radikální osvícenskou a revoluč-
ní rétoriku, již si různé složky společnosti přisvojovaly a  reinterpretovaly 
na základě vlastních cílů (Knight 2000, 109) .

Jak známo, pravděpodobně největším problémem vlády Ludvíka 
XVI . bylo řešení napjaté fiskální situace země . Tři roky před jeho korunovací 
se kancléř Maupeou pokusil přetnout gordický uzel zrušením parlamentů, 
mocné konzervativní síly, která úspěšně brzdila snahy o  reformu . Mladý 
Ludvík XVI ., více svědomitý řemeslník než vládce, jeho plány zhatil, Mau-
peoua odvolal a parlamentům vrátil původní pravomoci . Poté se tento fran-
couzský král, symbol „starého režimu“ (ancien régime) a panovník „z boží 

1161) Například Michel S . Laguerre .

1162)  Náboženství vúdú představuje synkrezi afrických kultů s katolickými vlivy, která hraje 

v náboženském, sociálním i politickém životě černých obyvatel Haiti důležitou úlohu . 

Spočívá ve víře, že duše zemřelých přebývají v paralelní posvátné, ale neviditelné reali-

tě . Účelem obřadu bylo otevřít brány do sakrální sféry, v důsledku čehož duchové nazý-

vaní lwa nebo zanj vstupují do našeho světa a prostřednictvím rituálního tance a ná-

sledného transu se zmocňují živých osob, kterým dodávají nadlidské vlastnosti . Podle 

tradice se v Bois Caïman zjevili váleční duchové mimořádné síly: Ogoun Ferraille a Ezi-

li Gé Rouj (Bell 2007, 21) . 

1163) www .macandal .org, 16 . 7 . 2010 . 
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milosti“, paradoxně rozhodl podpořit americké republikány v boji proti jiné 
evropské monarchii . Povzbuzován ministrem zahraničí Vergennesem 
zvítězil Ludvík XVI . nad tradičním rivalem Francie, Velkou Británií, ovšem 
za cenu dramatického navýšení státního dluhu . Správce státního rozpočtu 
ambiciózního fyziokrata Turgota vystřídal „geniální“ švýcarský bankéř Jac-
ques Necker, jehož posléze nahradil Calonne, a nakonec toulouský arcibis-
kup Loménie de Brienne . Zdálo se, že řešením patové situace je svolání „ana-
chronické“ instituce – Generálních stavů, a to poprvé od roku 1614 . Časovaná 
bomba, která vyhodila do vzduchu ancien régime, byla odjištěna . 

Svolání Generálních stavů a dramatický zrod Národního shromáž-
dění s jeho politickými a reformními aspiracemi měly bezprostřední dopad 
na veřejný život na Saint Domingue .1164 Kolonie se v této době těšila z vysoké 
míry prosperity vyplývající mimo jiné z obchodů, jež se uskutečnily během 
americké války za nezávislost . Bohatí majitelé plantáží založili Club Massaic 
(podle názvu hotelu, v němž se scházeli) a zahájili přípravy k ustavení kolo-
niálního shromáždění (Beard 1863, 43) . Bílou menšinu na ostrově zachvátila 
epidemie panického strachu – ne nepodobná fenoménu „Velkého strachu“ 
(La Grand peur)1165 ve Francii – z povstání černých otroků a maroonů .1166

Skupina zámožných kolonistů žijících v  Paříži vytvořila 15 . 
července 1788 výbor, který byl politicky spojen se stranou vévody Orleánské-
ho . Přes veškerou snahu, nátlak a  propagandu však Státní rada (Conseil 
d’Etat) 4 . září 1788 myšlenku zastoupení Saint Domingue v Generálních sta-
vech zamítla . Toto rozhodnutí aspirace kolonistů nezastavilo . Na  sklonku 
roku 1788 bylo zvoleno osmnáct delegátů (šest za každou provincii) jako legi-
timních reprezentantů Saint Domingue v  Generálních stavech (Edwards 
1798, 329) . Netýkalo se to zástupců z řad petits blancs a míšenců (a pochopitelně 

1164)  Politický vývoj na Saint Domingue v předvečer a po vypuknutí Francouzské revoluce, viz 

Stoddard 1914, 68–81 . Cesta lodí z Francie na Saint Domingue trvala šest týdnů a touto 

rychlostí se v bouřlivém období šířily i zprávy z metropole do kolonie (Bell 2007, 31) .

1165)  Masová panika a kolektivní hysterie, která v létě 1789 zasáhla obyvatelstvo převážně 

venkovských oblastí . Lidé spontánně prchali do lesů, případně vytvářeli oddíly domo-

brany připravené bránit se imaginárním lupičům, Španělům nebo Rakušanům . Jde 

o fenomén, který se vyskytl již v roce 1703, kdy Francii hrozila během války o dědictví 

španělské zahraniční invaze . Problematiku „Velkého strachu“ studoval důkladně jako 

první historik Georges Lefebvre (Schamma 2004a, 451−460) .   

1166)  Rozšířila se zvěst, že ohavné spiknutí, podnícené úřady, má vyhladit kolonii. V Cap Français 

bylo zveřejněno, že tři tisíce černých vzbouřenců připravených vyplenit město se shromáždily 

v okolní pustině. Vypravil se tam ihned silný oddíl národní gardy, který se po namáhavém 

pochodu vrátil zpět do  města. Jeden gardista utrpěl smrtelné zranění, které mu ale 

nezpůsobili povstalci (kteří neexistovali), ale jeho vlastní druzi (Lacroix 1819, 13) .
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ani černých otroků) . Mezitím přijel v prosinci 1788 na Saint Domingue nový 
guvernér markýz Marie-Charles du Chilleau . Jeho postavení bylo nelehké, 
protože kromě politické agitace musel čelit hrozbě hladu . Neúroda v  létě 
1788 vedla k  zákazu vývozu obilí z  Francie, což vážně zasáhlo zámořská 
území . Když se Marie-Charles du Chilleau rozhodl otevřít přístavy pro 
zahraniční lodě přivážející obilí, dostal se do ostrého sporu s intendantem 
Barbé de Marboisem a byl královskou radou odvolán (Stoddard 1914, 69–76) . 
Jeho místo zaujal Louis-Antoine Thomassin de Peynier (James 2001, 49) . 
Hádka mezi guvernérem a intendantem nemohla přijít v horší chvíli . 

Události ve  Francii nabraly nečekaný spád . Vůdce haitských 
kolonistů Gouy d’Arcy se šťastnou shodou okolností ocitl v  Míčovně v  davu 
přísahajících zástupců lidu . Tento výskyt v pravý čas na správném místě zís-
kal pro Saint Domingue sympatie a otevřel debatu o počtu zástupců kolonie 
v nově ustaveném Národním shromáždění (James 2001, 48–49; Stoddard 1914, 
78–79) . Brissotovi a markýzi Condorcetovi připadalo osmnáct křesel pro Saint 
Domingue příliš . Mirabeau bystře rozpoznal, že kolonie Saint Domingue, to 
není pouze hrstka bohatých bělochů, žijících vesměs na svých sídlech ve Fran-
cii, ale také míšenci a – nebojme se říci – černí otroci na plantážích: 

Přítomní zástupci Saint Domingue si přejí poměrné zastoupení 
podle počtu obyvatel. Ale účastnili se černoši nebo svobodní míšenci 
voleb? Mulati vlastní půdu a platí daně, přesto nemají právo volit. 
A pokud jde o otroky – buď jsou, nebo nejsou lidmi. Jestliže jsou lids-
kými bytostmi, nechť je kolonisté osvobodí a umožní jim, aby volili 
a mohli být zvoleni. Pokud nejsou lidmi, počítáme snad mezi fran-
couzské obyvatelstvo naše koně a muly (cit . James 2001, 49; Stod-
dard 1914, 79)?

Národní shromáždění nakonec dospělo ke kompromisu a 7 . července 1789 
odhlasovalo začlenění šesti poslanců za Saint Domingue (James 2001, 49; Sto-
ddard 1914, 79) .

To, co vypadalo jako velký úspěch, znamenalo v  dlouhodobější 
perspektivě pro zámožnou třídu na  Saint Domingue katastrofu . Vstupem 
na půdu Národního shromáždění se kolonisté stali součástí Francouzské re-
voluce a  tuto srážku s  revolučním radikalismem nemohla jejich křehká 
společnost přežít . Sami se odsoudili k záhubě . Reprezentanti ostrovů Île-de-
France a Bourbon předstírali, že se jich Francouzská revoluce netýká, nen-
echali se vtáhnout do jejího víru a ušetřili tak své ostrovy politické a sociální 
destabilizace . Leroy-Beaulieu napsal v  roce 1802, že rozhodnutí obyvatel 
Saint Domingue vyslat zástupce do  Generálních stavů bylo „neuvážené“ 
a zapříčinilo jejich pád (Stoddard 1914, 80) . C . L . R . James v tomto kroku viděl 
počátek logického řetězce vedoucího k úspěšné vzpouře otroků (2001, 49) .
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Po dobytí Bastily se na Saint Domingue místní milice přeměnila 
na  Národní gardu . Intendant Barbé de Marbois musel kolonii opustit . Zá-
stupci Saint Domingue byli 22 . října 1789 oficiálně přijati v Národním shro-
máždění, aby zde odevzdali své písemné „stížnosti“ (les cahiers de doléances) 
a  složili ve  prospěch národa částku šest miliónů livrů (Lacroix 1819, 15) . 
Předseda Národního shromáždění využil tohoto aktu k prohlášení, že žádná 
část národa se nesmí cítit opomenuta .1167 Začátkem prosince 1789 se Charles 
de Lameth, velký pozemkový vlastník ze Saint Domingue, vyslovil pro při-
znání politických práv míšencům a emancipaci otroků .1168

Zástupci mulatů založili v Paříži organizaci Američtí osadníci (Co-
lons Américains) a 22 . října 1789 požadovali na půdě Národního shromáždě-
ní udělení francouzského občanství a odpovídající politické zastoupení (Sto-
ddard 1914, 84) . Podporovali je členové abolicionistické společnosti Přátelé 
černochů (Amis des Noirs), již v roce 1787 založili Brissot, Lafayette a Grego-
ire . Koloniální výbor Národního shromáždění (Comité colonial de l’Assemblée 
nationale) vedený Antoinem Barnavem navrhl dekret, podle něhož by každé 
zámořské území mělo prostřednictvím vlastních volených sborů rozhodovat 
o vnitřních institucionálních záležitostech při zohlednění lokálních podmí-
nek .1169 Navzdory Mirabeauovým protestům byl Barnavův text 8 . března 
1790 Národním shromážděním aklamačně přijat (Stoddard 1914, 87) . Abbé 
Gregoire požadoval, aby se článek 4 tohoto dekretu, který se týkal volebního 
práva,1170 vztahoval i na míšence, a byl odpovídajícím způsobem doplněn .1171 
Antoine Barnave za podpory delegátů ze Saint Domingue odmítl dát o návr-
hu hlasovat (Stoddard 1914, 88) . Usnesení umožnilo decentralizaci francouz-

1167)  Žádná část národa se nedovolávala zbytečně svých práv u shromáždění zástupců fran-

couzského lidu (cit . Lacroix 1819, 15) .

1168)  Jsem jedním z největších vlastníků na Saint Domingue, ale prohlašuji před vámi, že raději 

bych ztratil vše, co mi náleží, než abych se prohřešil proti zásadám spravedlnosti a lidsko-

sti. Vyslovuji se proto pro přijetí míšenců do místních shromáždění a pro svobodu 

černochů (cit . Lacroix 1819, 18; James 2001, 56) .

1169)  Kolonie jsou součástí francouzského impéria a měly by se těšit z plodů blahodárného ob-

rození, které právě probíhá … Každá kolonie si může zvolit svoji ústavu, legislativu 

a správu, která zabezpečí místní blahobyt a štěstí obyvatelstva, za předpokladu, že budou 

v souladu s obecnými zásadami, které váží zámořská území k metropoli a ochrání jejich 

oboustranné zájmy (Lacroix 1819, 26) .

1170)  Veškeré osoby, které dosáhly věku pětadvaceti let, vlastníci nemovitostí či muži žijící 

v  místní farnosti alespoň dva roky a platící daně se sejdou, aby zvolili provinční 

shromáždění (cit . Lacroix 1819, 29) .

1171)  Barevní muži, kteří splnili požadované podmínky, disponují stejnými politickými právy 

jako běloši (cit . Lacroix 1819, 29) .
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ského zámořského impéria, čímž se – jak o tom svědčí některá prohlášení – 
v  očích mnohých bílých kolonistů otevírala cesta k  vyhlášení nezávislosti 
„haitského národa“ .1172

V  přístavu Saint-Marc se 15 . dubna 1790 sešlo 213 představitelů 
Všeobecného shromáždění francouzské části Saint Domingue (Assemblée Gé-
nérale de la partie française de Saint Domingue) . O několik týdnů později, 28 . 
května, vydali zásady samosprávy přiznávající kolonii značnou míru autono-
mie na Francii (Stoddard 1914, 100–101) .1173 Tento akt vyvolal v Národním 
shromáždění rozpaky a podezření .

Místní roajalisté nalezli schopného vůdce v důstojníku z Port-au-
Prince rytíři Thomasu Antoine Mauduitovi du Plessis, který byl ve spojení 
s královým bratrem a hlavou kontrarevoluce v exilu, hrabětem d’Artois;1174 
ten v červnu přijel na ostrov . Obratnou politikou se mu podařilo vyvolat 
rozpory uvnitř reprezentace Všeobecného shromáždění (Assemblée Géné-
rale) . Rovněž Louis-Antoine Thomassin de Peynier, guvernér Saint Do-
mingue, se snažil čelit aspiracím politické reprezentace v Saint-Marc, která 
podrývala základy královské moci . Rytíř de Mauduit spojil svůj pluk 
o dvanácti stech mužích s ozbrojenými dobrovolníky z řad roajalistů na-
zývaných Pompons Blancs, a  vytvořil tak efektivní kontrarevoluční sílu . 
Peynier překonal svoji váhavost, prohlásil Všeobecné shromáždění (Assem-
blée Générale) za rozpuštěné a nařídil Mauduitovi, aby zatkl jeho předáky, 
kteří se sešli v  Port-au-Prince . Ti neprodleně vyzvali „lid“, aby se zbraní 
v ruce hájil nabyté „svobody“ . Západní a jižní provincie vyslaly na pomoc 
shromáždění dva tisíce mužů, zatímco severní teritorium podpořilo guver-
néra . Mezi bílými kolonisty se objevil přízrak občanské války . 

1172)  Jistý Baillio, nemajetný běloch a obyvatel Cap Français, vyjádřil myšlenku nezávislosti 

následujícím způsobem: Z rovnosti práv všech lidí vyplývá nezbytně rovnost práv všech 

národů. Každá francouzská kolonie získala díky revoluci plnou moc k vyslovení své obec-

né vůle a vytváření vlastního zákonodárství. Saint Domingue není v žádném ohledu fran-

couzskou kolonií, protože Francie jej nikdy nezaložila, nezískala nebo nedobyla. Pravými 

zakladateli místní komunity byli nezapomenutelní piráti. Ostrov je tedy zcela nezávislý. 

Francouzský národ je vzhledem k  dramatickým rozdílům v  morálních zásadách 

a veřejném mínění v obou zemích posledním na světě, s nímž by obyvatelé Saint Domingue 

chtěli udržovat legislativní svazek. Nešťastný lid Saint Domingue bude svobodně hledat 

své přátele a žádná síla mu v tomto zoufalém odhodlání nezabrání (Baillio 1793, 3) .

1173)  Původně se mělo ustavení shromáždění konat v Léogane, ale na nátlak provinční repre-

zentace bylo přesunuto do Saint-Marc (Rainsford 1805, 111) . Byl to počátek sporů mezi 

nezámožnými a bohatými bělochy (petits blancs a grands blancs) . Zásady samosprávy 

Saint Domingue viz Rainsford 1805, 115–116 .

1174)  Budoucím králem Karlem X . vládnoucím 1825 až 1830 .
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Krize se dočkala nečekaného rozuzlení . Členové Všeobecného shro-
máždění, jejichž množství se snížilo asi na sto, sledovali vývoj s narůstající-
mi obavami . Využili okolnosti, že v Saint-Marc zakotvila loď zvaná Leopart 
směřující do Evropy, hbitě se v počtu osmdesáti pěti nalodili a 8 . srpna 1790 
odpluli do Francie pod záminkou, že jdou před Národní shromáždění „obhá-
jit svou věc“ (Rainsford 1805, 114–120) . Bylo to asi to nejrozumnější rozhod-
nutí, které mohli běloši na Saint Domingue v dané době udělat . Obě znesvá-
řené strany uzavřely 23 . srpna 1790 v  Léogane příměří . Země ale byla 
rozdělena na roajalistický západ, radikálně revoluční jih a umírněně roaja-
listický sever . Bílá populace se v mikrokosmu Saint Domingue pohroužila 
do půtek imitujících politický zápas, jenž právě probíhal ve Francii . Národní 
shromáždění přijalo 12 . října 1790 výnos zcela ospravedlňující postup vlády 
a nařizující rozpuštění shromáždění v Saint-Marc . Následujícího měsíce Phi-
libert François Rouxel de Blanchelande vystřídal Peyniera v úřadu guverné-
ra (Stoddard 1914, 106–113) .

Na politickou scénu vstoupili mulati . V březnu 1791 vydal Moreau 
de Saint-Méry, jeden z mluvčích „velkých bělochů“ (grands blancs), pamflet, 
v němž tvrdil, že ústupek svobodným míšencům bude znamenat radikaliza-
ci politického života ústící do  emancipace černých otroků a  následně 
i zničení koloniálního řádu (Stoddard 1914, 119) . Nicméně i „malí běloši“ (pe-
tits blancs) odmítali sdílet veřejný prostor s bastardy a degenerovanou rasou 
(Beard 1863, 41) . To byla urážka, kterou sebevědomí, vzdělaní a často prospe-
rující mulati nemohli nechat bez odpovědi . Cítili, že celé dědictví osvícenst-
ví, a zejména pak duch revoluce je na jejich straně . Čím by byla Deklarace 
lidských práv z 20 . srpna 1789, pokud by jim, svobodným mužům, nezaručila 
politickou rovnost bez ohledu na barvu pleti? 

Na Haiti se 23 . října 1790 vylodil příslušník „barevných lidí“ (gens 
de couleur) Vincent Ogé, syn bohatého pěstitele kávy . Vrátil se z Francie, kde 
nabyl vzdělání a stýkal se s členy Přátel černochů (Amis des Noirs) . V červenci 
1790 se Ogé v Londýně tajně setkal s významným abolicionistou Thomasem 
Clarksonem, zatímco si ve  Spojených státech amerických opatřil zbraně 
a munici (James 2001, 59) . Osvobodil a vyzbrojil otroky své matky, k nimž se 
přidalo asi tři sta míšenců, a v Dondonu východně od Cap Français „vysoko 
zdvihl prapor svobody“ . Zmocnil se města Grande Rivière, odkud poslal ul-
timátum do  Cap Français požadující uznání dekretu z  8 . března, nikoliv 
však zrušení otroctví (Bell 2007, 14) . Následovala rychlá porážka, únik 
na  španělské území na  Kubě, odkud byl promptně vydán, uskutečnil se 
urychlený soud a proběhla mimořádně krutá poprava . Byl popraven v únoru 
1791 společně s dalším míšencem Jeanem Baptistem Chavannem a jednad-
vaceti vzbouřenci (Elliott 1855, 10–12; Křížová 2009, 41–42) . 

Mauduit se poté setkal ve Verettes se zástupci mulatů a přesvědčoval 
je o nenásilném řešení politických problémů (Rainsford 1805, 123) . Měl pouze 
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částečný úspěch, protože André Rigaut, jeden z předních reprezentantů barev-
ných lidí (gens de couleur), po návratu do Les Cayes prohlásil, že mír nebude 
nastolen, dokud jedna třída lidí nevyhladí druhou (cit . Rainsford 1805, 123) .

Exekuce Ogého neudělala v  metropoli příznivý dojem a  pra- 
vděpodobně uspíšila politický a zákonodárný vývoj . Během bouřlivého jed-
nání o událostech na Saint Domingue zvolal na půdě Národního shromáždění 
znechucený Maximillien Robespierre: Nechť raději zmizí kolonie, pokud by 
nás měly stát čest a svobodu.1175

Národní shromáždění vydalo 15 . května 1791 dekret, podle něhož 
měli všichni občané bez ohledu na barvu pleti, narození svobodným rodi-
čům, starší pětadvaceti let, vlastnící majetek, platící daně a pobývající ales-
poň dva roky v kolonii právo volit a být voleni do místní politické reprezen-
tace (Edwards 1798, 347) . Otázka nesvobodného obyvatelstva v  zámoří 
zůstala v kompetenci místních koloniálních shromáždění (Elliott 1855, 12; 
Bell 2007, 31; Křížová 2009, 42) . Zpráva o výnosu zrovnoprávňujícím míšen-
ce dorazila do Cap Français 30 . června 1791 . Bílí kolonisté se cítili zrazeni 
a uraženi . Vypověděli občanskou poslušnost a v přístavu se zmocnili fran-
couzského majetku (Edwards 1798, 348) . Mnozí požadovali vyhlášení nezá-
vislosti a vytvoření aliance s Velkou Británií, Spojenými státy americkými 
a  dalšími koloniemi zaměřené proti Francii a  Španělsku .1176 Idea nového 
haitského národa (nation haïtienne), který tvořili především petits blancs, 
však byla hluboce rasistická a protišpanělská .1177

Bílí kolonisté však selhali . Jak jasnozřivě poznamenal Mirabeau, 
spali na okraji vulkánu a první otřesy je neprobudily (cit . Elliott 1855, 12) . 
Jedinou možnou cestou k politické samostatnosti bylo spojenectví bělochů 
s mulaty na bázi kreolství jako určité formy tropického patriotismu . Grands 

1175)  Périssent les colonies si elles nous en coûtent l’honneur, la liberté (cit . Rainsford 1805, 

131), viz Arendtová 1996, 204 .

1176)  Nejde pouze o to vyhlásit nezávislost Saint-Domingue, ale i dalších kolonií, které jsou mu 

nejbližší. Je třeba se spojit se šlechetným anglickým národem, jediným přítelem svobod-

ných lidí, vytvořit se Spojenými státy a všemi koloniemi Nového světa těsný ofenzivní a de-

fenzivní svazek, odvážné a velkorysé spojenectví, které se již začíná uskutečňovat, a zahan-

bit hloupé poskoky, kteří vás obelhávají. Jeden z vašich zákonodárců zvolal: Nechť zhynou 

kolonie! A  já říkám: Nechť zhyne národ, který se sbratřuje se Španělskem! Nechť zhyne 

národ, který se opovažuje hájit Španělsko proti Anglii a oběma Amerikám (Baillio 1793, 7) .

1177)  Pomyslete na  to, že po  vítězství nad obludnými Afričany, kteří budou vyhlazeni nebo 

uvrženi do  okovů, první starostí vznešených potomků pirátů, těchto duší spalovaných 

energií, bude vyčistit ostrov od španělských červů, utišit tak obětováním barbarské hor-

dy krvavé běsy nešťastného haitského národa a ustavit konečně na neporazitelných zák-

ladech říši, kterou připravilo sto padesát let dřiny a strádání (Baillio 1793, 7) .
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blancs a petits blancs však zaváhali . Grands blancs z důvodu „vyšší strategie“ 
a  petits blancs kvůli primitivním předsudkům . Rasovou hranici, pevně 
zakořeněnou v mysli kolonistů, jednoduše nešlo překonat . Gens de couleur se 
ovšem hlasitě dovolávali svých práv a postupně se stávali hegemonem poli-
tického života na Saint Domingue na úkor bělochů . Například mulat Louis-
Jacques Beauvais, veterán americké války za nezávislost, shromáždil ozbro-
jené oddíly a na přelomu srpna a září 1791 vybojoval několik vítězných střetů 
s  koloniálními oddíly . K  srážkám v  Port-au-Prince docházelo rovněž mezi 
roajalistickými grands blancs a radikálně revolučně a jakobínsky naladěnými 
petits blancs, které ustaly teprve poté, když se rozšířily zprávy o  povstání 
černých otroků na severu země (Bell 2007, 31) .

Zbývalo pouze, aby se projevily až doposud zdánlivě apatické masy 
otroků na plantážích, což znamenalo jediné – násilí . Nenechalo na sebe dlou-
ho čekat . V noci 14 . srpna 1791 se v zalesněné oblasti Bois Caïman konalo tajné 
shromáždění spojené s obřadem vúdú, jehož se účastnili vůdci otroků z plantáží 
(commandeurs), kteří měli výsadu nosit meč . Předsedal kněz vúdú (houngan) 
Boukman Dutty a byli zde také zástupci všech nejvýznamnějších plantáží se-
verních plání Haiti, nejbohatší oblasti země: Limbé, Quartier Morin, Petite 
Anse, Port Margot a Limonade . Smyslem setkání byla příprava povstání, které 
mělo skoncovat s bílou nadvládou (Bell 2007, 20; Křížová 2009, 42–43) .

Mezi 21 . až 26 . srpnem 1791 přepadli v severní části země desítky 
plantáží, vypálili obydlí a bílé majitele včetně celých rodin pobili, často vel-
mi brutálním způsobem . Nad hornatou krajinou stoupal kouř z  požárů 
původně honosných usedlostí, nyní zcela zničených (Stoddard 1914, 131; 
Rainsford 1805, 144) . Začala rasová válka vzájemného vyhlazování . 

Franklin W . Knight zhodnotil srpnové události následovně: poté, 
kdy představitelé grands blancs, petits blancs a  mulati vyzbrojovali černé 
otroky a jejich prostřednictvím bojovali za své zájmy, si otroci přivyklí válce 
uvědomili, že mohou úspěšně obrátit zbraně proti svým pánům a  bít se 
za  svoji svobodu (Knight 2000, 112) . To je poněkud idealistický závěr . 
Ve  skutečnosti byl srpnový výbuch spíše kulminací dosavadního trendu – 
manipulací masy černých otroků na  velké mocenské šachovnici, v  niž se 
přeměnila kolonie Saint Domingue .

Generální shromáždění na Saint Domingue reagovalo na násilno-
sti již 24 . srpna 1791 vysláním delegace k  britskému guvernéru Jamajky 
s žádostí o přímou vojenskou pomoc .1178 Místní vojáci symbolicky převzali 
z uniformy britské armády pokrývku hlavy, zatímco francouzské národní 
barvy nahradili černou kokardou . Britský guvernér lord Effingham ale za-

1178)  Již od vydání dekretu z 15 . května 1791 jednali někteří zástupci bílých kolonistů ze Saint 

Domingue o přistoupení kolonie do svazku Britského impéria (Malouet 1874, II, 264) . 
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choval zdrženlivost, poslal na Saint Domingue pouze pět set mušket s mu-
nicí a  nařídil jedné válečné lodi s  padesáti děly, aby brázdila vody podél 
pobřeží (Beard 1863, 50–51) .

Mezitím se ukázalo, že bandy černých rebelů, vedené vesměs mu-
laty, nepředstavují tropickou analogii pařížského davu ze 14 . července 
1789 nebo dokonce 11 . srpna 1792, ale připomínají spíše černé šuany1179 
(Bell 2007, 81) . Když je guvernér Saint Domingue Philbert-François Rouxel 
de Blanchelande vyzval k jednání, spojili požadavek svobody s královým 
jménem, jehož považovali za svého ochránce a dobrodince . Otroci, kteří 
doslova právě zlomili své okovy a z nichž se mnozí narodili v Africe, odkud 
byli brutálně vytrženi na  Haiti a  zde neuvěřitelně krutým způsobem 
vykořisťováni, vybili trauma ze svého ponížení zpustošením rozsáhlých 
oblastí kolonie . Tito lidé, na jejichž nožích a mačetách ještě nezaschla krev 
bílých mužů, žen a dětí, byli naivními, ale přesvědčenými roajalisty . Aby 
byla analogie završena, zvláštní oddíl tří set černochů byl svými mulatský-
mi vůdci nazván „Švýcary“, protože obdobně jako švýcarská garda osobně 
chránili monarchii a krále . Jejich úděl byl téměř stejný jako oněch pra-
vých Švýcarů, kteří 11 . srpna 1792 padli při obraně Tuilerií . Nejradikálnější 
zápas za osvobození z otroctví v osmnáctém století nebyl veden ve jménu 
Rousseaua, Voltaira či Robespierra, ale Ludvíka XVI . Nad hlavami bojových 
oddílů otroků zavlála – obdobně jako ve Vendée – bílá královská standarta 
(Gragnon-Lacoste 1877, 36) .

Byla to náhoda? Jsme svědky setkání – v dějinách relativně častého 
– s kulturním nedorozuměním a pokusy o konspiraci . Mnozí Afričané, kreo-
lové a mulati, kteří si ještě pamatovali strukturu moci černé Afriky, bezpo-
chyby přenesli na vzdáleného a neznámého Ludvíka XVI ., o němž se navíc 
dozvěděli, že byl „zajat“, mnohé ze své africké imaginace . Povstání ze srpna 
1791 se údajně těšilo skryté podpoře nejbohatší vrstvy Saint Domingue, 
grands blancs, která měla zájem na  rozpoutání krvavého chaosu, jenž by 
zpochybnil kompetenci petits blancs vládnout .1180 Je skutečností, že jenom 
velká katastrofa mohla semknout všechny bělochy kolem velkých majitelů 
plantáží, kteří by s  pomocí francouzské kontrarevoluční aristokracie 
a případně i britských ozbrojených sil přeměnili Saint Domingue na výspu 

1179)  Šuany (les chouans) byli nazýváni protirevoluční a protirepublikánští venkovští po-

vstalci v západních oblastech Francie (především Vendée) . Název pravděpodobně vznikl 

podle pojmenování sýčka (chouette), jehož zvuky příslušníci guerilly napodobovali .  

1180)  Tezi, že povstání otroků ze srpna 1791 bylo vlastně výsledkem roajalistického komplotu 

organizovaného ze strany grands blancs, sdílelo mnoho přímých svědků oněch událos-

tí . Teprve později byla tato hypotéza zavržena, protože snižovala „zásluhy haitského 

lidu v boji za svobodu“ (Bell, Madison Smartt, 2007, str . 79) .
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„starého režimu“ (ancien régime) .1181 Tak jako se podle dávné legendy po do-
bytí Pyrenejského poloostrova Araby uchýlili představitelé vizigótské církve 
na bájný ostrov Antilia ležící kdesi v západním moři, aby zde setrvali, dokud 
budou nevěřící panovat v  jejich zemi, měl se nyní Saint Domingue stát 
útočištěm pro všechny uprchlíky před revolučním radikalismem a terorem, 
který zachvátil Francii . I kdyby roajalisté uvažovali tímto způsobem, jejich 
skrytý úmysl by, jako téměř každá konspirace, určitě nepřežil první vážnější 
srážku s realitou a rebelové by se jim vymkli z rukou .1182 Většina černochů 
účastnících se revolty neměla bezpochyby se skutečnými roajalisty nic 
společného, ale používala insignie a symboly, o nichž věděla, že mají určitý 
vztah k autoritě (Stoddard 1914, 140) .

Do  čela povstání otroků se kromě Boukmana Duttyho postavili 
především tři místní „Spartakové“ z řad mulatů, Jean-François Papillon, Geor-
ges Biassou a  Jeannot Billet . Mimořádně schopný Jean-François, jemuž jeho 
pán, jistý Papillon, udělil svobodu, se v  předrevolučních letech přidal 
k  maroonům ukrývajícím se v  horách a  účastnil se bezpochyby jejich 
loupeživých výprav . Měl zálibu v přepychu a elegantních šatech . Georges Bias-
sou, náležející k bizarní náboženské komunitě, byl divoký, hyperaktivní, msti-
vý a  paranoidní, což je optimální mentální výbavou revolucionáře . Pokud 
někdy sestoupil ze hřbetu koně, holdoval alkoholu a těšil se ze společnosti žen . 
Jeannot Billet, otrok z  Bulletovy plantáže, byl pravděpodobně ze všech tří 
nejkrutější, neznající slitování a výčitky svědomí . Prý s oblibou namáčel ruce 
do krve bílých obětí . Jeho excesy nakonec nabyly takového rozměru, že jej Jean-
François nechal popravit (Beard 1863, 53–55; Gragnon-Lacoste 1877, 29–30) .

Jak vypadala „armáda rebelů“? Její hlavní činností nebyl boj (otro-
ci záhy zjistili, že proti pravidelným disciplinovaným evropským jednotkám 
nemají v přímém střetu mnoho šancí), ale plenění . Jezdci měli koně či muly 
naprosto nevhodné k bojovým akcím a  jejich muškety je samé ohrožovaly 
stejně jako jejich nepřítele . Polonazí, naprosto nezkušení a nedisciplinovaní 
pěší válečníci byli vyzbrojeni oštěpy, zlomenými či tupými meči a střelnými 
zbraněmi, které se ve výjimečných případech daly i použít (Beard 1863, 54–
55) . To, že povstalci nebyli záhy rozprášeni a zahnáni do hornatých oblastí, 
kde by jejich zbytky rozmnožily řady maroonů, způsobilo několik faktorů – 
rozštěpení bílé komunity, politický rozvrat ve  Francii a  skutečnost, že 
na ostrově nebyla k disposici vpravdě efektivní bojová síla . Spíše než o oprav-

1181)  Jacques-Pierre Brissot, zakladatel Amis des Noirs, argumentoval tím, že masakry vypuk-

ly 21 . srpna, to znamená v okamžiku, kdy na Saint Domingue dorazila zpráva o útěku 

krále do Varennes . To údajně ukazuje na kontrarevoluční komplot (Stoddard 1914, 168) . 

1182)  Není to jediná konspirační teorie týkající se událostí ze srpna 1789; jiní – konzervativ-

ní – autoři obviňují zase propagandu Amis des Noirs (Stoddard 1914, 139) .
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dové válce lze hovořit o epizodických srážkách a chaotickém vraždění, během 
něhož se zúčastněné strany nezastavily před žádnou krutostí či podlostí . 

2.24.3. Vzestup Toussainta Louvertura

Mezi černými rebely se objevil i jistý Toussaint Louverture (Elliott 1855, 27) . 
Původně měl na starosti péči o zraněné (médecin général), ale poté jej Biassou 
učinil svým pobočníkem . V osobě Toussainta Louvertura rozeznali později 
mnozí autoři „velkého černého osvoboditele otroků“ (Beard 1863, 34), jehož 
příchod předpověděl abbé Raynal .1183 Toussaintův dědeček byl údajně náčel-
níkem mocného dahomejského kmene Arradasů . Při jedné z kořistnických 
otrokářských výprav byl jeho syn Gaou Guineu zajat, převezen přes Atlantik 
a na Haiti prodán panu de Brédovi, který nedaleko od Cap Français vlastnil 
rozsáhlou plantáž s vlastním cukrovarem .1184 Majitel a dozorci zacházeli s ot-
roky relativně humánně (přihlédneme-li k tehdejší běžné praxi), což umož-
nilo Gaou Guineovi, aby si sám opatřil pět otroků na obdělávání půdy, jež mu 
byla přidělena (Beard 1863, 35) . Oženil se, přijal katolickou víru a zplodil tři 
dcery a pět synů, z nichž nejstarší byl François Dominique Toussaint . Přesné 
datum narození vůdce haitské revoluce není známo . Například John Relly 
Beard zaznamenal 20 . květen 1743,1185 zatímco Marcus Rainsford uvedl rok 
1745 (Rainsford 1805, 240) a  Thomas Prosper Cragnon-Lacoste datum 
20 . května 1746 (Gragnon-Lacoste 1877, 8) .

Neobvyklé bylo Toussaintovo vzdělání přesahující nejen znalosti 
a dovednosti karibských otroků,1186 ale i většiny svobodných bílých mužů té 
doby . Toussaint Louverture dokázal číst a  psát spisovnou francouzštinou 

1183)  Národy Evropy, vaši otroci nepotřebují ani vaši šlechetnost ani rady k tomu, aby zlomili 

svatokrádežné jho, které je utlačuje. Černochům nechybí než vůdce. Kdo je tím velkým 

mužem? Objeví se, o tom nepochybujme. Ukáže se a vztyčí posvátnou standartu svobody. 

Na toto vznešené znamení se kolem něho shromáždí jeho druzi v  neštěstí. Prudší než 

bouře, všude zanechají nesmazatelné stopy své spravedlivé zášti. Starý svět se svým pot-

leskem připojí k novému. Všude se bude žehnat jménu hrdiny, který obnoví práva lidské-

ho rodu, všude se vztyčí pomníky k jeho slávě (cit . Gragnon-Lacoste 1877, 20) .

1184)  Plantáž a usedlost, která nesla Brédovo jméno, zdědil roku 1786 jeho synovec hrabě de 

Noé (Bell 2007, 59) . 

1185) Řada autorů spojuje jméno Toussaint s Dnem Všech Svatých (Bell 2007, 59) .

1186)  Existovaly samozřejmě výjimky, například slavný rebel François Macandal, který byl 

na Saint Domingue dopraven z oblasti dnešního Konga pravděpodobně ve dvanácti le-

tech, hovořil arabsky a francouzsky, vyznal se v přírodním léčitelství a byl nadaným 

hudebníkem, malířem a sochařem (www .macandal .org, 16 . 7 . 2010) .
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(což bylo v kreolském prostředí výjimečné), ovládal latinu a z jeho korespon-
dence a výroků je patrné, že znal například Machiavelliho, Epikteta (původně 
rovněž otroka), Caesara, Hérodota nebo Plutarcha a v mezích možností fran-
couzské politické reálie (Elliott 1855, 27) .1187 Vyjadřoval se jasně a kultivovaně . 
Toussaintův katolicismus nebyl povrchní nebo naivní, ale opíral se o dobrou 
znalost teologické problematiky . Podle Thomase Prospera Cragnona-Lacosta 
byl Toussaint Louverture hluboce ovlivněn „podvratným“ abolicionistickým 
dílem abbé Raynala Filosofické dějiny dvou Indií (Histoire philosophique des 
Deux-Indes), které bylo propašováno na  Saint Domingue (Gragnon-Lacoste 
1877, 19; Bell 2007, 61) .

Jak vysvětlit existenci vzdělaného a kultivovaného otroka v jednom 
z nejrepresivnějších systémů lidských dějin? Většina autorů uvádí na scénu 
„osvíceného pána“ či „moudrého vychovatele“ . John Relly Beard píše o Tous-
saintovu kmotrovi Pierru Baptistovi, který zasvětil malého chlapce do  tajů 
francouzštiny, latiny, geometrie a katolicismu (Beard 1863, 36–37; viz též Bell 
2007, 60) . Madison Smartt Bell neopomněl ještě jednu možnost . Jistý otec 
Constantin, jezuita působící na Saint-Domingue, napsal proslulému abolicio-
nistovi abbé Grégoirovi, že Toussaint Louverture sloužil kdysi v nemocnici 
Milosrdných bratří poblíž Cap Français . Řád Tovaryšstva Ježíšova spravoval 
na Saint Domingue dvě nemocniční zařízení a vlastnil plantáže s otroky . Byl 
znám svým nadstandardním vztahem k Afričanům a abolicionistickými skl-
ony, a proto byl v roce 1763 z francouzské části ostrova vypovězen a jeho ma-
jetek byl zkonfiskován . Někteří jezuité nicméně dále na Saint-Domingue tajně 
působili, například jak tomu bylo na  jedné plantáži poblíž Haut du Cap, 
na níž podle jednoho zdroje pracoval až do roku 1772 Toussaint Louverture . 
Tato hypotéza vyhlíží o to pravděpodobněji, že se Toussaintovo jméno neobje-
vuje na  žádném starším majetkovém soupisu plantáže pana de Brédy ani 
hraběte de Noé (Bell 2007, 59–65) . Je tedy možné, že Toussaint Louverture byl 
původně ve vlastnictví jezuitů (od nichž získal některé vědomosti a možná 
i hodnotové postoje), a to do roku 1763, případně až do roku 1772 . 

Je každopádně prokázané, že Bayou de Libertas (Stephen 1814, 
3–7), který se stal správcem Brédovy plantáže v roce 1772, učinil Toussainta 
pro jeho spolehlivost dozorcem a kočím (postillion), což znamenalo výrazné 
povýšení (Beard 1863, 39; Bell 2007, 62) . O čtyři roky později byl Toussaint 
propuštěn na svobodu . Roku 1782 se oženil se Suzanne Simone Baptistovou, 
která měla z předchozího svazku syna Placida . Sám pak zplodil čtyři syny 
a stejný počet dcer . Toussaint se v mezích, jež umožňoval otrokářský systém, 
těšil relativní svobodě a  prosperitě . Osobně vlastnil třináct otroků . Podle 
některých indicií byl svobodným zednářem, tedy členem organizace šířící 

1187)  Seznam Toussaintovy četby viz Rainsford 1805, 244 .
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ideje relativizující hodnoty starého režimu (Bell 2007, 62–71) . Toussaint díky 
svým schopnostem dosáhl pravděpodobně samotné hranice tolerance pozd-
ního kolonialismu na Saint Domingue . Rozhodně nebyl rozeným rebelem; 
nemáme žádné doklady o jeho vzpurnosti či nepřizpůsobivosti . Příslušníky 
vládnoucí bílé kasty nekritizoval, naopak, ti si vážili jeho loajality . Pověřovali 
jej různými službami a  svěřili mu výsady, které byly pro drtivou většinu 
černých otroků nedostupné . Na počátku Francouzské revoluce dosáhl v plné 
síle zralého věku padesáti let, což bylo v  místních podmínkách téměř 
neuvěřitelné . Byl Toussaint Louverture před rokem 1791 kolaborantem? 
Na tuto otázku je těžké odpovědět . Nemůžeme anachronicky přenášet tento 
pojem odrážející morální dilemata dvacátého století do poměrů vládnoucích 
v tropické variantě „starého režimu“ (ancien régime) před dvěma sty lety .

Co bylo ale důležité, Toussaint Louverture byl vzdělaným a scho-
pným mužem, který rozuměl situaci na  Haiti a  výzvám, jimž byla místní 
společnost v  době Francouzské revoluce nucena čelit . Jeho řešení bylo 
poněkud odlišné, než jaké se mu snažili imputovat evropští pozorovatelé . 
Snad jenom na Saint Domingue mohl být veřejný činitel pokládán obdobně, 
jak se to stalo Toussaintu Louverturovi, zároveň za  černého vůdce šuanů, 
roajalistu, republikána, jakobína a karibského Bonaparta . To nebyl paradox 
či konceptuální chaos, ale výraz místních specifických podmínek, struktu-
ry, jež absorbovala vnější náraz Francouzské revoluce . 

Toussaint Louverture se v srpnu 1791 plenění a vraždění neúčastnil 
(Stephen 1814, 6) .1188 Zatímco zděšení běloši se skrývali nebo zmateně prcha-
li, Toussaint zůstal s většinou otroků měsíc na plantáži v Brédě a vzal pod 
ochranu manželku svého nadřízeného Bayoua de Libertase . Později se po-
staral, aby společně s  rodinou a  částí majetku nastoupila v  Cap Français 
na  loď a  uchýlila se do  Baltimoru (Beard 1863, 48–49) . Jakmile se severní 
Haiti pohroužilo do  krvavého chaosu, nebylo nicméně možné pro muže 
černé pleti stát stranou .1189 Není známo, zda byl Toussaint Louverture osobně 
v Bois Caïman .1190 Jakožto commandeur na to měl bezpochyby právo . Podle 
některých svědků mu v participaci na rituálu vúdú zabránila jeho katolická 
víra, jiní autoři tvrdí, že za  svého ochranného ducha považoval lwa vody, 
zatímco shromáždění v Bois Caïman proběhlo ve znamení lwa ohně (čímž 

1188)  Ale tato umírněnost Toussainta Louvertura nebyla než projevem vypočítavosti a hlubokého 

pokrytectví, uvedl „hlavní protitoussaintovský propagandista“ Louis Dubroca (1802, 6) .

1189)  Skutečnost, že byla plantáž v Brédě včetně bílých obyvatel v srpnu 1791 ušetřena, může 

svědčit o tom, že Toussaint Louverture byl v důvěrném spojení s povstalci .

1190)  Haitský historik Céligny Ardouin označil Toussainta Louvertura za skrytého organizá-

tora setkání v Bois Caïman, který navíc působil jako agent guvernéra de Blanchelanda 

(Bell 2007, 78–79) .
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mnozí pozorovatelé vysvětlovali prvotní příčinu bludného koloběhu krve-
prolití, do něhož byla revoluce na Haiti uvržena) .1191

Někdy na  podzim 1791 Toussaint opustil usedlost v  Bredě 
a v horách Grande Rivière se připojil k povstaleckým oddílům Georgese Bias-
soua . Svou manželku a děti nicméně dopravil do bezpečí na španělské území . 
Záhy si Toussaint získal značnou autoritu a  poměrně nečekaně prokázal 
výjimečné velitelské nadání . Opevnil se ve strategicky výhodně položeném 
táboře La Tannerie . Georges Biassou jej 18 . prosince 1792 označil za „generá-
la“ . Mezitím rebelové utrpěli vážné ztráty a uchýlili se ke gerilovému vedení 
boje . V listopadu 1791 zahynul Boukman Dutty, jehož hlava byla nabodnuta 
na kůl a vystavena na náměstí v Cap Français (Bell 2007, 21–28; Gragnon-La-
coste 1877, 42) . Vůdci povstání, zastoupení nyní Jeanem-Françoisem, Geor-
gesem Biassouem a Toussainem Louverturem, navrhli 4 . prosince 1791, že se 
vrátí se svými muži pokojně zpátky na plantáže výměnou za zrušení bičování, 
další volný den a svobodu pro tři sta určených osob .1192 Jejich nabídka byla 
odmítnuta . Vzpomínka na genocidu v srpnu 1791 byla stále živá a bílí kolo-
nisté požadovali bezpodmínečnou kapitulaci . 

Národní shromáždění přijalo 24 . září 1791 zákon, jímž vracelo 
do  rukou koloniálních reprezentací pravomoc rozhodovat o  postavení 
a právech míšenců . Na Saint Domingue přijeli 22 . listopadu 1791 tři civilní 
přidělenci, Edmond de Saint-Léger, Frédéric Ignace de Mirbeck a  Phillipe 
Roume de Saint Laurent, aby prosadili nový výnos a informovali o amnestii 
za všechny „revoluční činy“ (což se pochopitelně netýkalo událostí ze srpna 
1791) . Jejich mise byla neúspěšná, na jaře příštího roku se vrátili do Francie . 
Zákonodárné shromáždění schválilo 24 . března 1792 dekret přiznávající ro-
vná politická práva všem svobodným mužům bez ohledu na rasový nebo so-
ciální původ (král ho podepsal 4 . dubna 1792) .1193 Guvernéru Blanchelandovi 
se na jeho základě podařilo dosáhnout křehkého příměří mezi petits blancs, 
ovládajícími Port-au-Prince a velká města, a grands blancs a gens de couleur, 
kteří kontrolovali venkovské oblasti (Bell 2007, 32–38; Beard 1863, 57; Rains-
ford 1805, 152–153; Gragnon-Lacoste 1877, 39) . Podmínkou dohody bylo 
ovšem zachování otroctví . 

Povstání černých otroků na severních pláních přispělo ke smíru mezi 
oddíly loajálními k bohatým majitelům plantáží, v jejichž čele stál roajalista Hu-
mus de Jumecourt, vojenský velitel distriktů La Croix-des-Bouquets a  Cul-de-
sac, a mezi ozbrojenými silami míšenců . Byla podepsána aliance známá jako 
Konfederace z La-Croix-des-Bouquets . Shromáždění v Cap Français přijalo opat-

1191)  Bell, Madison Smartt, 2007, str . 21 .

1192)  Tento počet byl posléze snížen na padesát (Bell 2007, 33) .

1193)  Přesné znění dekretu viz Rainsford 1805, 159–160 .
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ření plnohodnotně integrující míšence do  koloniální společnosti (Edwards 
1798, 352; Stoddard 1914, 144; James 2001, 79) . Bylo však již příliš pozdě . 

Jednání s  černými povstalci, která přidělenci vedli, byla zd-
louhavá a nepříliš úspěšná . Rebelové, mezi nimiž stále více vynikal Tous-
saint Louverture, obsadili rozsáhlé území mezi městy Dondon, Vallière 
a Ounaminthe, což jim zajišťovalo spojení se španělskou částí ostrova, od-
kud získávali zbraně a munici (Bell 2007, 38) . V červenci 1792 obdržela po-
litická reprezentace v Port-au-Prince dopis podepsaný Georgesem Biassou-
em, Jeanem-Françoisem Papillonem a Charlesem Belairem,1194 kde autoři 
otevřeně konstatovali, že bohatství Saint Domingue, z něhož se kolonisté 
těší, vzniklo díky práci otroků vystavených barbarskému zacházení . Černí 
nejsou ze své přirozenosti podřízeni bílým, a ti nemají právo s nimi naklá-
dat jako se svým majetkem . Všichni lidé jsou si rovni a  není zločinem 
narodit se černým a výhodou být bílým . Zástupci povstalců proto požadují: 
svobodu pro všechny osoby držené v otroctví, všeobecnou amnestii a schvá-
lení výše zmíněných článků jako jediného základu mírového urovnání, 
a to španělskou vládou,1195 guvernérem Saint Domingue, králem a Národ-
ním shromážděním (Bell 2007, 39–41) . 

V prohlášení se projevil typický abolicionistický diskurs, který se 
ve Francii rozšířil od konce osmdesátých let osmnáctého století a nepřipouštěl 
nic jiného, než totální odstranění instituce otrokářství . Z řad negramotných 
otroků, pěstujících v barbarském vnitrozemí Haiti magii vúdú, zazněl hlas 
čirého osvícenství . Málokdy byly zásady pigmentokracie vystaveny tak ostré 
kritice . Explicitní a nekompromisní abolicionismus obsažený v deklaraci je 
o to překvapivější, že přinejmenším dva z jeho údajných autorů – Georges Bi-
assou a  Jean-François Papillon – sami obchodovali s  otroky (Bell 2007, 43) . 
Odpověď reprezentantů grands blancs v Port-au-Prince byla jednoznačná (cit . 
Bell 2007, 45): 

Nepřivezli jsme půl miliónů divokých otroků z pobřeží Afriky, aby-
chom z nich udělali francouzské občany. 

Debata o  zrušení otroctví by navíc bezpochyby rozbila obtížně dosaženou 
alianci mezi na jedné straně bohatými a chudými bělochy a na straně druhé 

1194)  Charles Belair byl Toussaintův synovec, a objevilo se proto podezření, že třetím autorem 

byl sám Toussaint Louverture (Bell 2007, 43) . Na vytvoření textu se ovšem podílely další 

osoby, včetně bělochů, například abolicionisticky zaměřený kněz abbé Delahaye (Bell 

2007, 42) .

1195)  Povstalci měli v  této době se španělskou administrativou nadstandardní vztahy (Bell 

2007, 44) .
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mulaty, protože se vzájemně podezírali (částečně odůvodněně) z podpory čer-
ných rebelů na severu země . 

Když 21 . ledna 1793 padla v Paříži hlava bývalého krále Ludvíka 
XVI ., nyní občana Kapeta, obrátili se vůdcové černých oddílů ke španělskému 
panovníku Karlu IV . a nabídli mu své služby . Jean-François Papillon byl jme-
nován generálporučíkem španělské armády, zatímco Georges Biassou se stal 
jedním z vyšších velitelů . Nezapomnělo se ani na stále významnějšího Tous-
sainta Louvertura, který obdržel medaili s  Karlovým portrétem a  získal 
hodnost polního maršála – maréchal du camp (Beard 1863, 60; Bell 2007, 45, 
88) . 7 . března 1793 Francie vyhlásila Španělsku válku . Nad Saint Domingue 
se vznášela hrozba španělské okupace . 

Do  Cap Français připluli 17 . září 1792 tři noví, radikálnější 
pověřenci, Jean-Antoine Ailhaud, Etienne Polverel a Léger Félicité Sonthon-
ax, doprovázeni čtyřmi tisíci národními gardisty a  dvěma tisíci vojáky 
na patnácti lodích (Gragnon-Lacoste 1877, 43; James 2001, 98) . Jejich úkolem 
bylo nekompromisně prosadit platnost zákona ze 4 . dubna 1792, rozpustit 
místní shromáždění, nahradit je novým politickým tělesem vzešlým z mul-
tirasových voleb za účasti všech svobodných mužů, skoncovat s politickým 
chaosem a  ukončit vzpouru černých otroků . Tato Mission Impossible byla 
podpořena mimořádnými pravomocemi, jimiž pověřenci disponovali (Bell 
2007, 46) . Zejména Léger Félicité Sonthonax byl přesvědčeným jakobínem, 
chráněncem Jacquese Brissota a  členem abolicionistické společnosti Les 
Amis des Noirs . Před politickou reprezentací ostrova vystoupil s revolučním 
projevem (cit . Stoddard 1914, 188–189): 

Prohlašujeme za  přítomnosti Nejvyšší bytosti, ve  jménu mateřské 
země, před lidem a jeho zástupci, že od tohoto okamžiku rozlišujeme 
na  Saint Domingue pouze dvě třídy lidí – svobodné, bez ohledu 
na  barvu pleti, a  otroky. Prohlašujeme, že pouze koloniálním 
shromážděním náleží právo rozhodovat o  osudu otroků. 
Prohlašujeme, že otroctví je nezbytné pro obhospodařování a pro-
speritu kolonií, že není záměrem a vůlí francouzského Národního 
shromáždění zasahovat do těchto výsadních práv kolonistů a že po-
kud by Národní shromáždění bylo nakolik svedeno na scestí a vynu-
tilo by si jejich zrušení, přísaháme, že budeme takovému aktu vzdo-
rovat s veškerou naší silou. Takové jsou naše zásady. Jako takové 
nám byly dány Národním shromážděním a králem. Zemřeme, bude-
li to nutné k jejich vítězství!

Neomylným instinktem pařížského revolucionáře pověřenec Sonthonax roz-
poznal v grands blancs relikt starého režimu, „aristokraty kůže“ (aristocrats 
de la peau), s nimiž musí skoncovat jako s prvními (Stein 1985; Knight 2000, 
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112) . Řada příslušníků této až doposud vládnoucí třídy na Saint Domingue 
byla deportována do Francie, včetně guvernéra Blanchelanda, gilotinované-
ho v Paříži 11 . dubna 1793 . Nahradil jej třiasedmdesátiletý Jean-Jacques d’E-
spardes . Pověřenci spoléhali na  podporu petits blancs, přičemž okamžité 
zrušení otroctví pokládali za  příliš riskantní, neboť by mohlo vyústit 
do „zmasakrování všech bělochů“ . Sonthonaxovi se podařilo v Cap Français 
za pomoci generála Etienna Laveauxe alespoň dočasně smířit petits blancs 
a gens de couleur a vytvořit z nich jednotnou bojovou sílu . To se mu vyplatilo, 
protože Laveaux následně zatlačil černé rebely hlouběji do  hor (Bell 2007, 
46–47, 81) . V lednu 1793 se po urputném boji zmocnil Toussaintovy pevnosti 
La Tannerie, kde získal sedmnáct děl (Bell 2007, 50) . Na severu země se kolo-
nisté začali vracet na své poničené plantáže . Etienne Laveaux se chystal zasa-
dit zbývajícím černým rebelům definitivní ránu, ale komisaři jej náhle odvo-
lali a  poslali chránit pobřeží před cizí invazí (James 2001, 101) . Byla to 
strategická chyba nedozírných následků . 

Sonthonax a Polverel museli v dubnu 1793 pro změnu čelit v Port-
au-Prince povstání petits blancs, kteří pojali podezření, že Sonthonax 
upřednostňuje míšence . Při potlačování kontrarevoluce na jihu se vyzname-
nal mulat André Rigaud, který byl povýšen na generála (Bell 2007, 51) . Nyní se 
zdálo, že aliance mezi jakobínskými pověřenci a gens de couleur je zpečetěna . 

V Cap Français přistál 7 . května 1793 Thomas François Galbaud du 
Four, aby vystřídal ve funkci guvernéra d’Espardese . Galbaud byl zámožný 
mulat narozený v Port-au-Prince, ale bílí kolonisté znechucení Sonthonaxo-
vou diktaturou v  něho vkládali své naděje . Galbaude byl situací v  zemi 
šokován . Namísto svolání shromáždění pověřenci vládli prostřednictvím 
Prozatímního výboru (Une Commission Intermediare), přičemž ani její členové 
si nebyli jisti svobodou ani životem . V Cap Français se v červnu 1793 rozhořel 
otevřený boj mezi gens de couleur stranícími Sonthonaxovi a  Polverelovi, 
kteří přikázali Galbaudovi opustit kolonii, a mezi bělochy stojícími za Gal-
baudem . Pověřenci byli 20 . června 1793 donuceni opustit město a stáhnout 
se do vesnice Haut du Cap . Téhož dne vydali prohlášení, podle něhož všichni 
černoši, kteří se postaví se zbraní v ruce na obranu republiky, získají svobo-
du a občanství . Odpověď byla rychlá . Deset tisíc černých povstalců sestoupi-
lo 22 . června z hor a napadlo Cap Français . Když se obtíženi bohatou kořistí 
vraceli zpátky do svých ležení, pět šestin „Perly Karibiku“ či „Paříže Antil“ se 
změnilo v  ohořelé ruiny . Tisíce uprchlíků zahrnujících kromě Galbauda 
grands blancs, petits blancs i řadu míšenců se uchýlily do Spojených států 
amerických (Beard 1863, 61–62; Rainsford 1805, 163–166; Edwards 1798, 
355–356; Bell 2007, 51–53; Stoddard 1914, 216) .

Záhy se ukázalo, že vypleněním Cap Français zápal černých 
povstalců pro republiku prozatím skončil . Černý vůdce Macaya, který vedl 
útok na  hlavní město, prohlásil, že slouží třem králům – Konga, Francie 
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a  Španělska . To bylo příliš mnoho monarchů proti jedné republice . Tous-
saint Louverture, jehož reputace po střetech s Etiennem Laveauxem, jmeno-
vaným po Galbaudově útěku novým guvernérem, spíše vzrostla, zůstal loa-
jální ke španělskému králi . Stejně se zachovali Jean-François a Biassou (Beard 
1863, 63; Bell 2007, 54) . Tvrzení, že po vyhlášení zrušení otroctví se černá 
populace na Saint Domingue masově přidala na stranu revoluce, je mýtem .1196 
Naděje černých otroků se namísto k abstraktnímu pojmu republiky, kterou 
spojovali s chaosem a násilím, upínala k více či méně imaginární postavě 
„krále“: zavražděnému „mučedníku“ Ludvíku XVI ., k reálnému, ale vzdále-
nému Karlu IV . nebo k mytickému vládci Konga .

Až doposud zdrženliví Britové, podněcovaní grands blancs, pojali 
po  Sonthonaxově prohlášení podezření, že jakobíni chtějí prostřednictvím 
emancipace černochů destabilizovat nejen Karibik, ale i  Severní Ameriku, 
a šířit tak revoluci (Fleming 2002, 137; Bell 2007, 47; Rainsford 1805, 168–169) . 
Rozhodli se Saint Domingue okupovat a případně anektovat (Beard 1863, 71) . 
V odlehlé jihozápadní části ostrova v Jérémie se 19 . září 1793 vylodily oddíly 
červenokabátníků . O tři dny později se posádka v přístavu Môle Saint-Nicolas 
vzdala jediné britské lodi Europa (Bell 2007, 95; Gragnon-Lacoste 1877, 68) . 

Britové, jež vítali bílí osadníci výkřiky Ať žije král Jiří!, Ať žije An-
glie!, rychle postupovali, obsadili Saint-Marc a  ohrožovali Port-au-Prince . 
Během následujících osmi měsíců se jim podařilo zmocnit třetiny kolonie, 
přičemž ztratili v  boji pouhých padesát mužů . Bílé vojáky, Angličany 
i Španěly, mnohem více decimovaly tropické nemoci, především žlutá zim-
nice a  malárie (Bell 2007, 96–97; Gragnon-Lacoste 1877, 67–70; Rainsford 
1805, 172–174) . Úspěch, který Angličané zaznamenali na ostrově, nebyl úplně 
nahodilý . Exulant baron Pierre Victor de Malouet vzpomínal, jak se na něj 
v  době jeho pobytu v  Londýně, na  jaře 1793, obrátili tři zástupci bílých 
kolonistů ze Saint Domingue, a žádali ho, aby byl nápomocen při jejich jed-
nání s anglickým ministrem lordem Grenvillem o vyhlášení britské svrcho-
vanosti nad kolonií . V Anglii se v té době nacházelo asi osmdesát bývalých 
vlastníků velkých pozemků na  Saint Domingue, mezi něž byl Malouet 
počítán . Malouet v rozhovoru s lordem Grenvillem jejich požadavek podpořil, 
neboť tragické události na  Saint Domingue podle jeho názoru ohrožovaly 
stabilitu i britských zámořských území (Malouet 1874, II, 264–265) . O mnoho 
let později, v roce 1814, jako ministr námořnictva ve vládě Ludvíka XVIII ., 
Malouet podporoval myšlenku opětovného začlenění Saint Domingue (tehdy 
již Haiti) do francouzské koloniální soustavy . 

1196)  Sonthonax vyhlásil slavnostně za podpory významné části místní populace, nicméně 

bez konzultace s odpovědnými místy ve Francii, zrušení otroctví 29 . srpna 1793 v Cap 

Français (Bell 2007, 54) . 
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Toussaint Louverture v létě 1793, kdy vzbouřenci čelili další ofenzívě 
koloniálních oddílů, prokázal mimořádné vojenské nadání i fyzickou odvahu 
(Gragnon-Lacoste 1877, 50–62) . Během srážky u Morne Pelée svedl osobně di-
voký souboj šavlí s rytířem d’Assasem a utržil sečnou ránu do paže . Mezi Tous-
saintovými důstojníky se objevil muž, jemuž bylo později souzeno sehrát osu-
dovou úlohu v dějinách Haiti – jistý Jean-Jacques Dessalines (Bell 2007, 54–55) . 
Právě v této době si Toussaint přidal ke svému jménu přízvisko Louverture .1197 
Svou budoucnost nadále spojoval se Španěly, kteří se od 7 . března 1793 oficiálně 
nacházeli ve válce s republikou . Toussaint zřídil svoji základnu v hornatém 
terénu v  usedlosti Marmalade, odkud vzdoroval útokům republikánských 
oddílů vedených schopným Etiennem Laveauxem . Ke  spokojenosti svého 
španělského vojenského nadřízeného, markýze d’Hermony,1198 se mu podařilo 
udržet linii mezi Marmalade a Dondonem, a tím ovládat strategický přístup 
do  severní hornaté oblasti kontrolované povstalci . V  srpnu 1793 se snažil 
přesvědčit republikánské oddíly poblíž Cap Français, aby se přidaly na jeho 
stranu . Velkým Toussaintovým úspěchem bylo 6 . prosince 1793 obsazení 
přístavu Gonaïves, který formálně předal Španělům . Jean-François a Biassou 
začali na Toussaintův vzestup a na jeho stále patrnější záměr stát se jediným 
černým vůdcem žárlit . Podařilo se jim u španělského guvernéra Santo Domin-
go Dona Garcíi y Moreny vzbudit k Toussaintově osobě nedůvěru (Bell 2007, 
90–103; Gragnon-Lacoste 1877, 64) .

Sonthonax a  Polverel, frustrovaní tím, že bývalí černí otroci, jimž 
přinesli svobodu, odmítají bojovat za republiku,1199 byli v dubnu 1794 v Port-au-

1197)  O významu tohoto druhého Toussaintova jména se vedou spory . Podle některých autorů 

šlo o reakci na drobný Toussaintův fyzický rys – mezeru mezi předními zuby . Jiní tvrdí, 

že přízvisko je odvozeno od Polverelovy reakce na nenadálé Toussaintovy výpady: Ten 

muž otevře průlom kdekoliv . Jak připomněl Madison Smartt Bell, Toussaint, který si 

jméno Louverture zvolil sám, mohl narážet na své výlučné postavení v  rámci kultu 

vúdú: Otvíračem bran mezi světy, strážcem bran a křižovatek a jakousi obdobou svaté-

ho Petra, byl Legba . Toussaint Louverture tím údajně zdůraznil svůj privilegovaný 

vztah k posvátné realitě, v níž přebývají mocné duchovní síly (Bell 2007, 56) . 

1198)  Španělský markýz d’Hermona o Toussaintu Louverturovi obdivně prohlásil: Kdyby Bůh 

sestoupil na zem, nemohl by obývat čistší srdce, než je Toussaintovo (cit . Stephen 1814, 

10; Bell 2007, 93) . Bylo ovšem pro danou dobu příznačné, že nebohý markýz takto 

Toussainta charakterizoval několik dní předtím, než černý vůdce zradil španělské roa-

jalisty, přidal se k  francouzským republikánům a přihlížel masakru stovek Španělů 

(Stoddard 1914, 248) . 

1199)  Když generál Laveaux vyzval Jeana-Françoise, aby se k němu přidal ve jménu rovnosti 

a svobody, černý vůdce případně odpověděl, že jej Francouzi o své upřímnosti přesvědčí 

teprve tehdy, až dají své dcery za ženy černochům (Bell 2007, 98–99) . 



771

Prince obleženi Brity . Laveaux byl zase uvězněn v Port de Paix (Bell 2007, 97) . 
Britům a  Španělům (mezi nimiž vládla podezřívavost a  rivalita) chyběly síly 
k vítěznému zakončení války . Situace se dala shrnout dvěma slovy: Chaos a pat . 

Toussaint Louverture, znalý Machiavelliho, chladně zhodnotil si-
tuaci . Velel zhruba čtyřem tisícům mužů, kteří tvořili prakticky jeho soukro-
mou armádou . Bezpochyby dostal nabídky z anglické strany, ale neměl příliš 
velkou důvěru v trvání britské okupace a Angličané navíc jakožto spojenci 
grands blancs bojovali za obnovení starého režimu (ancien régime) . Toussain-
tovy vztahy se Španěly setrvávaly nyní na bodu mrazu, v cestě k dalšímu po-
stupu v jejich službách mu stál Jean-François (Stoddard 1914, 248; Gragnon-
Lacoste 1877, 71–73) . Toussaint Louverture pravděpodobně procházel 
důležitou psychologickou proměnou . Uvědomil si, že stará kolonie Saint Do-
mingue patří minulosti . Nadvláda bělochů byla zlomena v plamenech Cap 
Français . Věc roajalismu byla (alespoň prozatím) ztracena . Král byl mrtev 
a stoupenci monarchie mezi grands blancs byli buď zabiti, nebo žili v exilu . 
Konvent 4 . února 1794 zrušil otroctví ve všech francouzských zámořských 
državách a  jejich obyvatelům bez ohledu na  rasový původ udělil plná 
občanská práva (Beard 1863, 77) . Legalizoval tak ale pouze zpětně kroky 
učiněné již na Saint-Domingue, kde většinu obyvatel ostrova tvořili osvobo-
zení otroci („noví svobodní“, nouveaux libres) . Potřebovali vůdce . Proč by jím 
nemohl být právě on, který sice získal svobodu ještě za starého režimu (a byl 
tak „starý svobodný“, ancien libre) a sám vlastnil černé otroky, ovšem na roz-
díl od takového Sonthonaxe měl výhodu tmavé kůže? Toussaint Louverture 
se dva roky před Napoleonem vydal na cestu bonapartismu . 

Toussaint Louverture věděl, že Léger Félicité Sonthonax, jehož po-
kládal za  svého největšího soupeře, učiní po  tragických událostech v  Cap 
Français 29 . srpna 1793 slavnostní prohlášení o zrušení otroctví . Bylo třeba 
jej předejít . Proto již o čtyři dny dříve, 25 . srpna 1793, vydal své legendární 
Prohlášení z Camp Turel (cit . Křížová 2009, 44): 

Jsem Toussaint Louverture. Snad jste mé jméno již slyšeli, přišel 
jsem, abych vás pomstil. Chci, aby na Saint Domingue zavládla ro-
vnost a svoboda. Přišel jsem, abych je vybojoval. Povstaňte, bratři, 
a přidejte se k nám. 

To nebyla výzva, aby se černí a  barevní povstalci připojili k  republice, ale 
k Toussaintu Louverturovi . Je také příznačné, že tato proklamace nebyla vy-
dána v srpnu 1791, kdy se černí otroci za dramatických okolností poprvé za-
pojili v masovém měřítku do boje o vládu nad ostrovem a kdy o eliminaci ot-
roctví hlavní aktéři událostí ještě neuvažovali . Bylo to o dva roky později, kdy 
se bílá hegemonie na Saint Domingue již zhroutila a kdy otroctví bylo již ne-
udržitelné . Zdá se, že Toussaint Louverture vystoupil poprvé do popředí niko-
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liv jako bojovník za zrušení otroctví, ale jako zkušený a ambiciózní politik, 
který chtěl na poslední chvíli využít téma, nyní již stále méně aktuální . 

Není známo, kdy přesně se Toussaint přidal na stranu francouzs-
kých revolučních jednotek . Laveaux uvedl 6 . duben 1794; jiné zdroje hovoří 
o 6 . květnu 1794 . Dopis, který Toussaint Louverture zaslal guvernéru Etien-
nu Laveauxovi a v němž oznámil svůj úmysl bojovat za republikánskou Fran-
cii, byl datován 18 . květnem 1794 .1200 Toussaint překvapivě zaútočil 
na  španělské síly umístěné v  San Raphaël a posléze obsadil Gonaïves, kde 
došlo za  jeho přítomnosti k  vraždění místních bělochů .1201 Záhy se mu 
podařilo vytlačit Španěly, včetně svých bývalých nadřízených Jeana-Françoi-
se a Biassoua, z rozsáhlých severních oblastí země (Beard 1863, 81) . Bylo to, 
jako by najednou rolníci z Vendée začali během několika dní bojovat za Kon-
vent . Nyní mohl Toussaint Louverture jednat s  představiteli Francouzské 
republiky jako rovný s rovným (Bell 2007, 104–108) . Sonthonax a Polverel mu 
promptně poblahopřáli ke spojenectví s revolucí (cit . Stoddard 1914, 249): 

Nedokážete si představit naši radost z této potěšující zprávy. Dlouho 
jsme se domnívali, že Afričané, kteří se spojili se Španěly a roajali-
sty, jsou pro republiku ztraceni. Avšak nyní, když se chrabrý Tous-
saint postavil pod její prapor a když se zbavil svých minulých omylů, 
doufáme, že všichni Afričané na  severu napodobí jeho šlechetné 
pokání a budou bojujíce za Francii hájit svoji svobodu. … Nechť je 
požehnán občan, nechť je požehnáno Národní shromáždění, které 
svrhlo trůny králů a založilo štěstí lidské rasy na rovnosti a svobodě. 
Pamatujte, že již není důležitá barva pleti a že černoch je stejně do-
brý jako běloch a běloch jako černoch.

Jakobínští pověřenci silného spojence potřebovali, protože Britové v červ-
nu 1794 po mohutném útoku a bombardování z válečných lodí dobyli Port-

1200) Text Toussaintova dopisu z 18 . května 1794 viz Gragnon-Lacoste 1877, 77–79 . 

1201)  Louis Dubroca obvinil o několik let později v době Leclercovy invaze na Saint Domin-

gue Toussainta Louvertura ze zákeřného masakru obyvatelstva: 25. června 1794 poté, 

kdy se s okázalou zbožností zúčastnil mše a svatého přijímání, Toussaint vyšel z kostela, 

vyšvihl se do sedla, nařídil, aby vojáci obklíčili přítomné, a vydal chladnokrevně rozkaz 

k zabíjení. Muži, ženy, děti a starci, všichni zahynuli mečem nebo se stali obětí černošského 

násilí. Kostely byly vydrancovány a soukromé a vládní pokladnice ukradeny. Tento 

brutální čin, který mrazí hrůzou a děsem, zopakovaly Toussaintovy oddíly v Gros-Morne, 

Dondonu, Petite Rivière a ve všech farnostech, které Španělé obsadili od počátku války. 

Tři hodiny před masakrem Toussaint Louverture obnovil do rukou Dona Garcíi a marký-

ze d’Hermony přísahu věrnosti španělskému králi (1802, 13–14) .
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au-Prince, kde se zmocnili mimo jiné sto třiceti kusů těžkého dělostřelec-
tva . Ve  Francii vrcholil Teror . Sonthonax a  Polverel byli poté, kdy se 
z Port-au-Prince uchýlili do Jacmel, povoláni zpět do Paříže, aby se zpoví-
dali ze svých údajných přečinů při spravování kolonie . Jediným představi-
telem republiky v kolonii se stal guvernér Etienne Laveaux . Z vojenského 
hlediska byla pro republikánské síly situace na jihu a západě Saint-Domin-
gue takřka beznadějná . Generál André Rigaud čelil po ústupu od Port-au-
Prince britské ofenzívě . Naděje se rýsovala pouze na severu, kde byl jejím 
ztělesněním Toussaint Louverture (Stoddard 1914, 244–245; Bell 2007, 
108; Gragnon-Lacoste 1877, 85) .

Mezitím Britové utrpěli v  Port-au-Prince v  důsledku žluté zim-
nice těžké ztráty – během dvou měsíců hájilo přístav pouhých sedm set 
červenokabátníků . Tím získali republikáni oddechový čas . Přesto dva 
Toussaintovy útoky v září a říjnu 1794 na přístav Saint-Marc, který hájilo 
dva tisíce mužů, skončily neúspěchem a Rigaudův pokus o znovudobytí 
Port-au-Prince naprostým fiaskem . Toussaint Louverture však uštědřil 
Španělům těžkou porážku na  severu, částečně vytlačil Angličany z  vni-
trozemí a André Rigaud si vylepšil reputaci dobytím strategicky důležitého 
města Léogane západně od Port-au-Prince (Stoddard 1914, 249–250; Grag-
non-Lacoste 1877, 89–98) . 28 . července 1795 Toussaint obsadil na východě 
země Mirebalais, jež bylo klíčem k ovládnutí centrální části ostrova (Grag-
non-Lacoste 1877, 118–119) .1202

Ve španělské kolonii Santo Domingo vládl mezitím relativní klid, 
který se udržel i v době, kdy bylo na francouzském západě za dramatických 
okolností zrušeno otroctví . Guvernér Don Joaquín García uvažoval dokonce 
o okupaci Cap Français, ale Toussaintův příklon na stranu republiky jeho 
záměr zhatil . Podpis Basilejské dohody z 22 . července 1795 ukončil válku 
mezi Španělskem a Francií . Španělsko postoupilo Francii Santo Domingo 
výměnou za navrácení území, které jim Francouzi obsadili v Evropě (Beard 
1863, 82; Gragnon-Lacoste 1877, 129) . Do kolonie dorazila tato zpráva 8 . září 
téhož roku . Francouzi ale postrádali potřebné síly k  tomu, aby nad 
španělskou částí Hispanioly převzali ihned plnou kontrolu . Prozatím byl 
do Santo Domingo poslán Phillipe Roume de Saint Laurent, aby zde zastupo-
val francouzské zájmy . Místním obyvatelům, kteří chtěli opustit zemi, 
nabídl španělský ministr zahraničí Don Manuel de Godoy odpovídající 
kompenzaci za jejich majetek na Kubě . Jeho výzvy využila asi třetina popu-
lace . Byly odvezeny i  údajné ostatky Kryštofa Kolumba . Toussaint se 
ukončením válečných operací zbavil posledních konkurentů ze staré 

1202)  30 . září 1795 obsadili Mirebalais Angličané pod vedením majora Williamsona (Gra-

gnon-Lacoste 1877, 130) . 
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„revoluční gardy“: Jean-François Papillon odešel do  Španělska a  Biassou 
uprchl na španělskou Floridu, kde zemřel v Saint-Augustin (Gragnon-Laco-
ste 1877, 129) . Jejich muži většinou přešli do Toussaintova tábora (Bell 2007, 
115) . Na základě smlouvy z Aranjuez uzavřené 27 . června 1796 se Španělsko 
stalo spojencem Francie a následujícího listopadu dokonce vyhlásilo válku 
Velké Británii (Schaeffer 1949, 49–55) .

23 . července 1795 Konvent ocenil Toussaintovy zásluhy a povýšil 
ho do hodnosti brigádního generála . V květnu 1796 se v přístavu Môle-Saint-
Nicolas na  severozápadním výběžku ostrova vylodilo sedm tisíc 
červenokabátníků pod vedením generála Howa . Tentokrát byli republikáni 
připraveni a  Angličané nezaznamenali výraznější úspěch (Stoddard 1914, 
251; Gragnon-Lacoste 1877, 132–136; Bell 2007, 119; Rainsford 1805, 201) .

Po několika letech chaosu začínala být situace na Haiti zoufalou . 
Jeden důstojník sloužící kdysi v milicích (maréchaussée), jehož vyslalo mini-
sterstvo námořnictva na jih země, aby posoudil místní poměry, napsal (Stod-
dard 1914, 252): 

Od chvíle, kdy se občanští pověřenci zbavili bělochů, všechna ad-
ministrativní místa obsadili mulati. Veškeré úřady, jak civilní, 
tak vojenské, jsou v  jejich rukou. … Zůstalo pouze matné zdání 
svobodné vlády. Městská samospráva je fraškou – veškerou mocí 
disponují velitelé z řad míšenců. … Hrstka bílých vojáků, která do-
sud zbyla, se ztrácí v bídě a nedostatku, zatímco zbytek bělochů, 
kteří jsou dosud věrní republice, žijí ubožeji než černoši v dobách 
otroctví. Samotní Afričané nejsou spokojeni a všude zní stížnosti 
na velkou bídu. 

Horší než to, že byla vláda despotická, byla její totální neschopnost (Stoddard 
1914, 252) . Generál Desfourneaux se přikláněl k radikálnímu řešení (cit . Sto-
ddard 1914, 261–262): 

Saint Domingue lze zachránit pouze bajonety republiky. Ztratili jsme 
jakýkoliv morální vliv. Anarchie přivodila zmatení a pýcha zrodila 
úvahy o nezávislosti. … Jediným lékem je drtivá síla přinejmenším 
dvaceti tisíc mužů, kteří jednajíce jako jedno těleso smetou z povrchu 
tohoto ostrova všechny nepřátele republiky.

Tento stav hrál do karet Toussaintu Louverturovi . Černý generál byl vní-
mán nejen jako záštita proti neomezené moci mulatů, ale rovněž (obdob-
ně jako Napoleon Bonaparte ve Francii) jako potenciální obnovitel pořád-
ku a  prosperity . Toussaint skutečně prokázal při pacifikaci země 
výjimečné vojenské nadání i diplomatický talent . Musel obratně manév-
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rovat mezi anciens libres, nouveaux libres a gens de couleur, kteří se po-
kládali za vítěze revoluce .1203

V Cap Français se 20 . března 1796 vzbouřilo barevné obyvatelstvo 
(gens de couleur) proti guvernéru Etiennu Laveauxovi, uvrhli jej do vězení 
a  svým vůdcem provolali mulatského generála Jeana-Louise Villatta (tzv . 
aféra 30 . ventôsu; l’affaire de 30 ventôse) . Po dvou dnech vstoupily do města 
Toussaintovy oddíly vedené Pierrem Michelem, které povstalce porazily . 
Vděčný Laveaux označil 1 . dubna 1796 veřejně na Place d’Armes ve středu 
Cap Français Toussainta Louvertura za  zachránce zákonného pořádku 
a černého Spartaka, afrického vůdce, jehož příchod předpověděl abbé Ray-
nal . Přislíbil, že neučiní nic bez jeho vědomí a  souhlasu . Pokud něco 
v kariéře Toussainta Louvertura připomínalo 18 . brumaire Napoleona Bo-
naparta, byl to tento okamžik . Zdálo se, že tyto události probíhaly podle 
pečlivě připraveného scénáře (Stoddard 1914, 256–257; Bell 2007, 132–133; 
Gragnon-Lacoste 1877, 140–145; Stephen 1814, 18) . Generál Pamphile de La-
croix, účastník pozdější Leclercovy expedice, později ve  svých pamětech 
napsal (cit . Stoddard 1914, 257), 

že toto byl smrtelný úder francouzské autoritě na Saint Domingue. 
K  uvedenému momentu musíme datovat konec bílé prestiže 
a počátek černé vlády. 

Jiní autoři viděli tuto epizodu v méně vyhroceném světle, když zdůrazňovali 
ideu rasové sounáležitosti vyjádřenou v činech a slovech Toussainta Louver-
tura (Gragnon-Lacoste 1877, 146–147) .

Ve  Francii byl mezitím svržen Robespierre . Vrchním velitelem 
francouzských ozbrojených sil se stal Napoleon Bonaparte a moci se ujalo 
direktorium . K Toussaintovu nemilému překvapení se na Saint Domingue 
11 . května 1796 opět vrátil jako pověřenec Léger Félicité Sonthonax (v dopro-
vodu mulata Juliena Raimonda, Philippa Rouma de Saint Laurenta, Marca 
Antoina Girauda a Pierra Leblanca), který přežil Robespierra a byl zproštěn 
všech obvinění (Bell 2007, 135) . Pouze Sonthonax mohl svým charismatem 
a  popularitou soupeřit na  Saint Domingue s  Toussaintem Louverturem . 
Sonthonax, zkušený bývalý jakobín a  nyní se těšící přízni direktoria, si 
nicméně uvědomil, kdo se stal skutečným vládcem na  Saint-Domingue, 

1203)  Výbor veřejného blaha o osobě Toussainta Louvertura 13 . července 1795 konstatoval: Je 

to nebojácný a disciplinovaný voják. Jako velitel je podnikavý a nápaditý. Dokáže si zís-

kat náklonnost černochů, bělochů a míšenců, kteří tvoří jeho malou armádu. Respektuje 

soukromé vlastnictví a jeho chování představuje nejúčinnější prostředek k odstranění 

předsudků vůči barevným (cit . Gragnon-Lacoste 1877, 132) .
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a k černému generálu se choval s respektem . Zařídil, aby dva Toussaintovi 
synové, Placide a Isaac, odjeli za vzděláním (na náklady státu) do Francie .1204

Sonthonax dokázal ze své pověsti „osvoboditele“ Saint Domingue 
plně těžit . Mezi černošským obyvatelstvem byl značně oblíben . Přítomnost 
míšence Juliena Raimonda naproti tomu uklidnila gens de couleurs . 
Nicméně postavení Toussainta Louvertura vzbuzovalo rozpaky a podezření 
pověřenců . Uvědomovali si, že černé bojovníky nemotivují abstraktní poj-
my, ale konkrétní velitelé . Osoba důvěryhodného vůdce je pro ně důležitější 
než ušlechtilé západní ideály . Rozhodně nebylo možné podceňovat ani Tous-
saintova hlavního rivala a vůdce mulatů André Rigauda, který na jihu země 
prakticky obnovil otroctví, navázal čilé obchodní vztahy se Spojenými státy 
amerických a  disponoval několika tisíci dobře vyzbrojenými míšenci či 
černochy vedenými mulaty . Pokud jde o Etienna Laveauxa, v říjnu 1796 opu-
stil Saint Domingue, aby jej zastupoval v Radě pěti set, v níž měla mít kolo-
nie šest reprezentantů (Stoddard 1914, 262–265; Bell 2007, 145; Gragnon-
Lacoste 1877, 155) .

Po relativně úspěšném tažení proti Angličanům, kteří stále ovláda-
li důležité přístavy a  rozsáhlé území, Sonthonax postavil 1 . května 1797 
Toussainta do  čela veškeré branné moci na  Saint Domingue . Mezi oběma 
muži nicméně zákonitě došlo k roztržce . Toussaint Louverture si pragmatik-
ky uvědomoval, že k obnově hospodářství je třeba znalostí, dovednosti a ka-
pitálu grands blancs, k jejichž návratu zejména z Jamajky a Spojených států 
amerických vyzýval . Sonthonax tuto politiku pokládal za  projev 
kontrarevoluční konspirace grands blancs a černochů, směřující k vyhlášení 
plné nezávislosti ostrova . Toussaint Louverture vybídl 20 . srpna 1797 Sontho-
naxe, který byl rovněž zvolen jakožto zástupce Saint Domingue do Rady pěti 
set, aby opustil ostrov a ujal se svých legislativních povinností v metropoli . 
Léger Félicité Sonthonax váhal, protože věděl, že jde o záminku, jak jej odsta-
vit z politické hry . Když ale Toussaint Louverture pohrozil vojenskou silou, 
poslušně nasedl 24 . srpna 1797 na loď L’Indien a odplul do Francie (Stoddard 
1914, 266–267; Bell 2007, 144–153; Gragnon-Lacoste 1877, 165–171) . Nikdy se 
již do kolonie nevrátil . Na Saint Domingue tak nezbyl žádný běloch, který by 
mohl Toussainta Louvertura politicky ohrozit . 

Ve Francii se ovšem přístup k černému generálu měnil . Sonthonax 
otevřeně před direktoriem obviňoval Toussainta ze zrady Francie a označil 
jej dokonce za  jednoho z vůdců Vendée na Saint Domingue .1205 Na jaře 1797 

1204)  Toussant Louverture nebyl tak naivní, aby si neuvědomil, že se tímto jeho synové stali 

rukojmími, garantujícími jeho „dobré chování“ (Bell 2007, 140–141) .

1205)  Obdobně Louis Dubroca napsal v roce 1802: Odpudivou válku, kterou Toussaint Louver-

ture vedl dva roky proti republikánům, lze srovnat pouze s Vendée (1802, 11) .
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uspěli ve volbách do zákonodárných sborů roajalisté . Jeden z jejich mluvčích, 
Vincent Marie Vienot de Vaublanc, podrobil dosavadní francouzskou politi-
ku vůči Saint Domingue drtivé kritice a nařkl Sonthonaxe, že zaprodal kve-
toucí kolonii „vulgárním a nevzdělaným černochům“ (Stoddard 1914, 267; 
Bell 2007, 154–156) . Vaublankův spojenec Villaret-Joyeuse položil řečnickou 
otázku (Bell 2007, 156): 

Proč nezkusíte na  Saint Domingue totéž, co jste učinili s  takovým 
úspěchem ve Vendée? Saint Domingue je rovněž Vendée, které musí 
být dobyto. Je sužováno dvojí metlou občanské války a cizí invaze. 
Pouze silou zbraní a  energií spojenou s  velkorysostí ji dokážete 
úspěšně pokořit.

Toussaint Louverture odpověděl v listopadu 1797 dopisem direktoriu, v němž 
zdůraznil svoji loajalitu vůči Francii, nicméně explicitně uvedl, že pokud by 
se metropole pokusila zpochybnit stávající svobody, cesty obou zemí by se 
rozdělily . Francouzská vláda, která se stále nacházela ve  válečném stavu 
s Velkou Británií, což znemožňovalo rozsáhlejší vojenské akce v Karibiku, se 
rozhodla pro diplomacii (a získání času) . Na ostrov byl vyslán generál Joseph 
d’Hédouville, proslulý jako úspěšný vyjednavač s povstalci ve Vendée . Do Cap 
Français dorazil 20 . dubna 1798 (Stoddard 1914, 268; Bell 2007, 155–156; 
Gragnon-Lacoste 1877, 178) .

Toussaint Louverture, který se obával, že dříve nebo později bude 
čelit francouzské ozbrojené moci, se rozhodl s  anglickou vojenskou 
přítomností na Saint Domingue urychleně skoncovat . Britové v té době disp-
onovali přibližně dvěma a půl tisíci evropskými vojáky proti zhruba dvaceti 
tisícům Toussaintových mužů . Dohoda byla podepsána 30 . dubna 1798 . Bri-
tové podle ní opustili Port-au-Prince a další střediska na západním pobřeží1206 
výměnou za  příslib amnestie pro všechny kolonisty, kteří spolupracovali 
s  Angličany . To bylo sice v  rozporu s  francouzskými zákony ohledně 
emigrantů a kontrarevolucionářů, ale Toussaint Louverture jednoduše po-
stavil d’Hédouvilla před hotovou věc (Stoddard 1914, 271–272; Bell 2007, 158; 
Dubroca 1802, 29–30; Gragnon-Lacoste 1877, 179) . 

Generál Pamphile de Lacroix později tvrdil, že v archivech, jichž se 
během Leclercovy expedice Francouzi v Port-au-Prince zmocnili, byl nalezen 
návrh tajné smlouvy, podle níž měl být Toussaint Louverture prohlášen 
haitským králem . Anglický generál Thomas Maitland černého vůdce údajně 
ubezpečil, že Velká Británie by jej okamžitě uznala a zanechala u ostrova es-
kadru na  jeho ochranu výměnou za exkluzivní obchodní dohodu . Jestliže 

1206) Saint-Marc, Jérémie, Arcahaye a Môle Saint-Nicholas (Gragnon-Lacoste 1877, 176) .
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Toussaint Louverture takovou možnost zvažoval, usoudil, že vzhledem k me-
zinárodní situaci by tento akt mohl být příliš riskantní . Napoleon Bonaparte 
zvítězil během italského tažení, byl uzavřen mír v  Campo Formio a  Velká 
Británie zůstala v boji s Francií osamocena (Stoddard 1914, 272–273) . Tous-
saint se proto rozhodl zachovat loajalitu Francii . To mu nezabránilo 
v okázalých gestech . Při triumfálním vstupu do Port-au-Prince jej 15 . května 
1798 s úlevou vítali i bílí osadníci, za jejichž bezpečnost a majetek se osobně 
zaručil . Poté, co britská flotila zvedla 28 . května 1798 kotvy a vyplula na širé 
moře, nechal Toussaint Louverture v  katedrále v  Port-au-Prince sloužit Te 
Deum (Bell 2007, 158–159) . Nicméně Britové nadále drželi přístavy Jérémie 
a Môle Saint-Nicolas . Toussaint vedl jednání o jejich vydání nadále bez ohle-
du na  d’Hédouvilla, dohodl s  Thomasem Maitlandem obchodní smlouvu 
a zavázal se, že nebude podněcovat vzpoury otroků na britské Jamajce .1207

Generál Joseph d’Hédouville, který byl na  Saint Domingue 
nejvyšším představitelem Francie, se právem cítil Toussaintovými aktivit-
ami zastíněn . Rozhodl se rozehrát Rigaudovu kartu a využít ve svůj prospěch 
tradiční rivality mezi vůdcem černochů a pohlavárem mulatů . D’Hédouville 
se po odchodu Angličanů stal posledním člověkem, kterého Toussaint Lou-
verture na  ostrově potřeboval . Recept na  jeho odstranění byl jednoduchý 
a osvědčený . Na severu země a v ulicích Cap Français se rozšířily pověsti, že 
Joseph d’Hédouville přišel z Francie proto, aby obnovil otroctví . Hovořilo se 
o  vzpouře a  zbývající běloši a  mnozí míšenci se začali obávat o  život . 
D’Hédouville požádal Toussainta o pomoc, ale ten odmítl . Francouzský ge-
nerál, vystavený výhružkám rozvášněného davu, pochopil, že prohrál . 
Společně s bílými osadníky, vojáky, mulaty i několika svobodnými černochy 
odplul na fregatě Bravoure 22 . října 1798 zpátky do Francie . Ještě předtím 
předal veškeré pravomoci zástupce francouzské vlády mulatskému generálu 
André Rigaudovi . Závěr, který generál Joseph d’Hédouville po své neúspěšné 
misi učinil, byl jednoznačný: Toussaint Louverture touží po absolutní moci, 
tajně vyjednává s Angličany, přijímá s otevřenou náručí emigranty a bohat-
ne z podloudného obchodu s Velkou Británií a Spojenými státy americkými . 
Kolonie je pro Francii prakticky ztracena (Stoddard 1914, 274–275; Bell 2007, 
161–165; Gragnon-Lacoste 1877, 200) .

Toussaint Louverture ignoroval Rigaudovo pověření . Místo toho 
požádal Phillipa Rouma de Saint Laurenta, správce bývalé španělské části 
ostrova, aby nahradil d’Hédouvilla (Stoddard 1914, 276–277; Bell 2007, 165) . 
Roume pozvání přijal a 12 . ledna 1799 dorazil do Port-au-Prince (Gragnon-

1207)  Toussaint Louverture údajně o rok později prozradil Britům přípravu vzpoury otroků 

na Jamajce (Bell 2007, 159–160); přístavy Jérémie a Môle Saint-Nicolas byly předány 13 . 

srpna a 2 . října 1798 (Gragnon-Lacoste 1877, 185–186) . 
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Lacoste 1877, 210) . Podle některých zdrojů jednal z  vlastní iniciativy 
a do francouzské části ostrova se vrátil, aby se pokusil zkrotit Toussaintovy 
ambice . V Santo Domingo jeho místo zaujal generál François-Marie Périchou 
de Kerverseau (Schaeffer 1949, 58) . Ať již byly Roumeho úmysly jakékoliv, zdá 
se, že Phillipe Roume de Saint Laurent byl naivním a slabým idealistou, který 
Toussaintovi posloužil jednak jako vhodná zástěrka jeho intrik, jednak jako 
advokát před direktoriem, jehož oprávněného hněvu se po  vypuzení 
d’Hédouvilla Toussaint obával . 

Toussaint Louverture nyní zahájil jednání s  vládou Spojených 
států amerických (Gragnon-Lacoste 1877, 216–217) . Pokud je zahraniční poli-
tika jedním z atributů samostatnosti, pak Saint Domingue byl již od počátku 
roku 1799 prakticky nezávislým státem . Vztahy mezi Francií a  Spojenými 
státy americkými byly koncem devadesátých let 18 . století krajně napjaté . 
Byla to právě karibská oblast, kde docházelo k ozbrojeným střetům . Z ame-
rických politiků především Alexander Hamilton považoval revoluční Fran-
cii, jejíž vojenské úspěchy jej překvapily, za největší nebezpečí pro mezinárod-
ní systém . Hamilton připouštěl i  možnost francouzské okupace Britských 
ostrovů . Poté by bylo přímo ohroženo území Spojených států amerických . 
Jeho názor sdílel John Adams, od roku 1797 americký prezident . Z tohoto 
důvodu američtí federalisté úzce spolupracovali s britskou vládou Williama 
Pitta mladšího . Výsledkem této součinnosti byla dohoda, že oba státy budou 
pokládat za  hlavu „černé republiky“ (jak byl Saint Domingue stále častěji 
nazýván) Toussainta Louvertura (Kagan 2008, 130–135) .

Francie od roku 1797 využívala pobřeží Saint Domingue jako zák-
ladnu pro piráty, kteří přepadali americké obchodní lodě . Na jaře 1798 přijal 
Kongres zákon, podle kterého byl na dobu devíti měsíců zakázán obchod se 
všemi oblastmi, nacházejícími se pod svrchovanou správou Francie . Ame-
rický ministr zahraničí Timothy Pickering nicméně informoval konzula Ja-
coba Mayera působícího v Cap Français o tom, že opatření se netýká Saint 
Domingue . Zároveň byl Jacob Mayer zplnomocněn sdělit, že vláda Spojených 
států amerických by případné kroky vedoucí k  plné nezávislosti ostrova 
podpořila . Po d’Hédouvillově odjezdu do Francie vyslal Toussaint Louvertu-
re emisary k  prezidentu Johnu Adamsovi, jehož ubezpečil, že bez ohledu 
na  současné vztahy mezi Spojenými státy americkými a  Francií zůstanou 
přístavy na Saint Domingue otevřené a bezpečné pro všechny lodě plující 
pod americkou vlajkou . Francouzského konzula ve Filadelfii Philippa André 
Letomba Toussaintovi lidé ignorovali (Bell 2007, 169–170) . Do Cap Français 
přijel 18 . dubna 1799 jako americký generální konzul Edward Stevens, 
příbuzný Alexandera Hamiltona, který se s Toussaintem spřátelil (Fleming 
2002, 139; Schaeffer 1949, 59) .

Možnost, že by Saint Domingue, kolonie ovládnutá vzbouřenými 
černými otroky, získala se souhlasem americké vlády nezávislost, vyvolala 
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mezi některými jižanskými politiky pobouření a obavy . Kongresman Albert 
Gallatin z Pensylvánie prohlásil (cit . Bell 2007, 170–171): 

Předpokládejme, že by se ostrov se svojí dnešní populací 
a  za  současných podmínek měl stát nezávislým státem. Co je tato 
populace zač? Jak známo, skládá se téměř výlučně z právě osvobo-
zených otroků, mužů, kteří obdrželi svoje první vzdělání pod údery 
biče a kteří byli uvedeni do svobody pouze prostřednictvím dranco-
vání, loupení a masakru, který zaplavil ostrov krví. Z mužů, kteří – 
pokud by byli ponecháni sami sobě – by se s nejvyšší pravděpodobností 
nevěnovali mírumilovnému zušlechťování země, ale snažili by se žít 
tak jako doposud, to znamená rabováním a drancováním. Nikdo by 
si více nepřál více než já zrušení otroctví, jestliže by bylo náležitě 
provedeno, ale nikdo neodmítá více než já vytvořit celý národ osvo-
bozených otroků, kteří dosáhli věku třiceti let, a  tak vrhnout 
do společnosti takové množství divokých tygrů.

Američanům by ani tak nevadilo, pokud by se chaos omezil na Saint Domin-
gue, ale děsila je představa černých pirátů, kteří by tyranizovali severní a střed-
ní Atlantik . Odmítali, aby se Saint Domingue stal „gigantickou Tortugou“ či 
„karibským Alžírem“, hnízdem mořských loupežníků (Matthewson 1995, 214) .

Obchod mezi Spojenými státy americkými a  Saint Domingue, 
výhodný pro obě strany, nerušeně pokračoval i poté, kdy se v Karibiku střetly 
francouzské a  americké lodě . Direktorium mohlo plným právem obvinit 
Toussainta Louvertura z jednání a styků s nepřítelem, ale v obavě z vyhlášení 
nezávislosti ostrova to neučinilo . Toussaint navíc navázal kontakty i s Brity, 
jimž přislíbil, že nedovolí francouzským válečným plavidlům, aby zakotvily 
u pobřeží Saint Domingue (Bell 2007, 172–173) . Nabízí se nyní legitimní otáz-
ka, na čí straně Toussaint Louverture během konfliktu mezi Francií a anglo-
saskými mocnostmi vlastně stál? 

Po eliminaci bílé nadvlády bylo třeba vyřešit „problém mulatů“ re-
prezentovaných André Rigaudem, který ovládal jih země (Beard 1863, 102–
111; Gragnon-Lacoste 1877, 218–234) . Phillipe Roume de Saint Laurent, jenž 
nyní zastupoval (alespoň podle Toussaintova výkladu) Francii, svolal na 3 . 
února 1799 do Port-au-Prince schůzku mezi Rigaudem a Toussaintem (jehož 
Roume devótně nazýval „ctnostným mužem“, „filosofem“ a  „občanem od-
daným republice“) . Setkání skončilo otevřenou roztržkou . André Rigaud 
využil tajného jednání Toussainta Louvertura s generálem Thomasem Mait-
landem a  nařkl jej ze snahy obnovit otroctví, které sám na  jihu ostrova 
částečně restauroval . Rigaud dále uveřejnil 15 . června 1799 dopis, kterým 
na něho d’Hédouville převedl před svým vynuceným odjezdem své pravomo-
ci . Toussaint Louverture na oplátku napadl Rigauda za to, že mu vypověděl 
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poslušnost, protože jako míšenec se cítí nadřazeným černochovi (Stoddard 
1914, 278–279), a přinutil Roumeho, aby 3 . července 1799 prohlásil mulatské-
ho vůdce za vzbouřence a zrádce Francie (sic!) . Toussaint poprvé použil réto-
riky rasové války a obvinil mulaty z  toho, že se mylně pokládají za  jediné 
právoplatné obyvatele Saint Domingue, protože bělochům zase náleží Evro-
pa a černochům Afrika (Bell 2007, 174–178) .

Následoval přímý střet mezi mulaty a  Afričany, z  něhož vyšly 
vítězně oddíly věrné Toussaintu Louverturovi . Po dobytí přístavu Cap Fran-
çais, který se přidal k Rigaudovi, nařídil Toussaint popravu více než padesáti 
rebelů . Mimořádně krutě se vypořádal s jihem země, kde pevnost v Jacmel 
vzdorovala pod vedením schopného důstojníka Alexandra Pétiona 
do 11 . března 1800 . Ke kapitulaci ji přimělo teprve ostřelování z americké 
válečné lodě General Greene . Tento úspěch otevřel před Toussaintem cestu 
k ovládnutí jižního teritoria . V červnu 1800 dorazila na ostrov nová delegace 
z Francie, tentokrát vyslaná novým prvním konzulem . Napoleon Bonaparte 
uznal Toussainta Louvertura ve  funkci vrchního velitele ozbrojených sil 
na Saint Domingue, potvrdil zrušení otroctví a zakázal okupaci Santo Do-
minga . 7 . července 1800 porazil Jacques Dessalines na pláni u Aquinu Rigau-
dovy ozbrojené síly, které se stáhly do Les Cayes . Koncem měsíce André Ri-
gaud s pocitem, že ho všichni zradili, kapituloval a přes Guadeloupe uprchl 
do Francie (Dubroca 1802, 37–38) . Jeho elitní sbor mulatů o síle sedmi set 
mužů emigroval na Kubu . 

Toussaint vstoupil 1 . srpna 1800 do Les Cayes, nechal sloužit Te 
Deum a  vyhlásil amnestii (Gragnon-Lacoste 1877, 235–241) . Bylo to však 
prázdné gesto, protože jeho pobočník Jean-Jacques Dessalines, pověřený 
správou provincie, rozpoutal krvavou lázeň, jíž údajně padlo za oběť deset 
tisíc mužů, žen a  dětí .1208 Jih Saint-Domingue byl vylidněn a  západ 
hospodářsky zruinován (Stoddard 1914, 281–282; Bell 2007, 182–185) . Žádný 
ekonomický a lidský kapitál potřebný k rozvoji nebyl k dispozici . Města jsou 
pustá a lidé opouštějí zemi, v níž už nemohou žít, napsal jeden francouzský 
důstojník (cit . Křížová 2009, 45) .

Ještě předtím, než byl André Rigaud definitivně odstraněn, Tous-
saint Louverture usoudil, že Phillipe Roume de Saint Laurent již není 
užitečný . Potřeboval však jeho souhlas s okupací bývalé španělské části Hi-
spanioly . Ta byla sice již roku 1795 formálně postoupena Francii, ale zatím se 
stále neoficiálně nacházela pod španělskou správou . V říjnu 1799, ještě před 
válkou s mulaty, Roume Toussaintův záměr okupovat Santo Domingo odmítl 
(Schaeffer 1949, 61) . Na jaře 1800 Toussaint Louverture usoudil, že nadešla 

1208)  Louis Dubroca obvinil přímo Toussainta Louvertura z vyhlazení dvou třetin mulatů 

obývajících Saint Domingue (1802, 37) . 
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vhodná chvíle . Toussaintův synovec Moyse napadl v Le Cap Français nebohé-
ho Roumeho v čele rozvášněného davu, načež se „zázračně“ objevil Toussaint 
Louverture a  reprezentanta francouzské republiky „zachránil“ (Stoddard 
1914, 283–284) . Byl to osvědčený scénář, který fungoval i tentokrát, protože 
vyděšený Roume 27 . dubna 1800 Toussaintův expanzionistický záměr schvá-
lil .1209 Proti sjednocení Hispanioly se ale postavil první konzul a dobře infor-
movaný Toussaint Louverture musel vědět, s kým se pouští do křížku . Spolé-
hal ale na to, že mezi ním a Napoleonem se nachází nejenom Atlantik, ale 
i mocné britské námořnictvo . Po určitou dobu to byla pravda . 

Začátkem ledna 1801 Toussaintovy jednotky překročily ve  dvou ko-
lonách hranice Santo Domingo . Touto akcí se Toussaint Louverture dostal 
do přímého rozporu s politikou francouzské vlády a do ozbrojeného konfliktu 
s  francouzským pověřencem v  Santo Domingo, generálem Antoine Chanlatte . 
Ten v této funkci vystřídal generála Françoise Marie Périchou de Kerverseaua . 
Guvernér Don Joaquín García, jenž stále dohlížel na místní španělské obyvatelst-
vo, a generál Chanlatte urychleně shromáždili k obraně asi patnáct tisíc mužů . 
Toussaint Louverture udeřil bez otálení . Severní kolona vedená Moysem, která 
čítala asi tři tisíce vojáků, obsadila Ouanaminthe, zatímco jižní proud o  síle 
čtyřiceti pěti tisíc mužů, v  jejichž čele stál sám Toussaintův bratr Paul, útočil 
přes Mirebalais přímo na hlavní město Santo Domingo (Schaeffer 1949, 67) . 

Špatně vyzbrojené španělské milice proti přesile neobstály a odpor 
se rychle zhroutil . 26 . ledna 1801 Toussaint Louverture přijal z rukou Dona 
Garcíi symbolicky klíče od hlavního města kolonie (Gragnon-Lacoste 1877, 
249–251) . Chanlatte a Kerverseau odpluli do Francie a guvernér opustil kolo-
nii začátkem února na dánské lodi La Elisa . García si později ve Venezuele 
u  místního španělského guvernéra stěžoval na  násilnosti spáchané na  ci-
vilním obyvatelstvu, ale podle jiných zdrojů se Toussantovi podařilo udržet 
mezi svými vojáky železnou disciplínu (Schaeffer 1949, 67–68) . Generál Pam-
phile de Lacroix, který nebyl Toussaintovi nijak nakloněn, zdůraznil, že in-
tegrace ekonomicky méně rozvinuté části ostrova do agrárního komplexu 
Saint Domingue působila spíše blahodárně . Toussaint Louverture slavnostně 
prohlásil otroctví na Santo Domingo za zrušené (Bell 2007, 190–191) .

Konečně se Toussaint Louverture mohl cítit na  Saint Domingue 
jako pán . Někdejší černý otrok narozený na plantáži, stanul v čele nejbohatší 
kolonie jedné z největších světových mocností a hodlal radikálně přetvořit 
tradiční asymetrické vztahy mezi rasami v  atlantickém prostoru (Beard 
1863, 121–133) . Na ostrově nezbyl nikdo, kdo by se mohl protivit jeho vůli 
(Dubroca 1802, 33–34) . Táhlo mu na šedesát let, ale byl neúnavným workho-

1209)  V listopadu 1800 Toussaint Louverture obvinil Roumeho, že sabotuje jeho plány, uložil mu 

domácí vězení v Dondonu a po devíti měsících jej odeslal do Filadelfie (Bell 2007, 187) .
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likem . „Papa Toussaint“ údajně nespal více než dvě hodiny a denně odpoví-
dal na tři sta dopisů . Věděl, že krvežíznivého Gullivera, který léta terorizoval 
ostrov a  jehož prostřednictvím se uvolnila obrovská destruktivní energie 
pomstychtivosti nashromážděná během staletí frustrace a ponížení, je třeba 
spoutat tisíci vlákny sofistikované civilizace a  složité administrativy . To si 
vyžádá ohromné úsilí a především pak trpělivost . 

Toussaintovým cílem bylo obnovit prosperitu kolonie a její bývalý 
lesk, což nebylo možné bez usmíření jednotlivých rasových kast – bělochů, 
mulatů a černochů . Běloši a mulati měli získat záruku bezpečí a nedotknu-
telnosti majetku, černoši se měli vrátit na plantáže, aniž by se obávali restau-
race otroctví . Po ukončení občanské války a osvobození se většina Afričanů 
uzavřela do soběstačných zemědělských komunit . Tento vývoj byl nebezpečný, 
protože ohrožoval ekonomiku země, zbavené levné pracovní síly . Již 15 . listo-
padu 1798 vydal Toussaint Louverture nařízení, podle kterého byl každý 
tělesně schopný muž, který nesloužil v armádě, povinen pracovat za mzdu 
na plantážích (Bell 2007, 168) . Tuláctví se trestalo . Pracovní režim byl posléze 
ještě zpřísněn a  stal se promyšlenou represivní soustavou, kterou historik 
Michel-Rolph Trouillot nazval agrárním militarismem – caporalisme agraire 
(Křížová 2009, 45) . Biče byly sice odstraněny, ale nahradily je hole . Navzdory 
předchozímu krveprolití se poprvé v dějinách země začal počet černého oby-
vatelstva zvyšovat přirozenou cestou .1210

Toussaint nedbal na protesty černých spolubojovníků a podporo-
val návrat bývalých bohatých bílých majitelů plantáží – grands blancs (Stod-
dard 1914, 292–293) . Honosná sídla se obnovovala (v řadě z nich bydleli Tous-
saintovi pobočníci) a  hlavní město Cap Français bylo rychle znovu 
vybudováno v ještě výstavnější podobě než za ancien régime . Zatímco Napo-
leon přibližně ve  stejné době opíral svůj režim o  osvícenství, majetek 
a občanský zákoník, v případě „tropického Augusta“ to bylo osvícenství, ma-
jetek a svoboda od otroctví (Métral a Toussaint Louverture 1825, 21–22) .

V roce 1799 se na ostrově ocitl shodou okolností anglický důstojník 
Marcus Rainsford . Bouře zahnala dánský škuner, na němž se plavil z Jamajky, 
aby se připojil ke své posádce na Martiniku, ke Cap Français . Rozhodl se předejít 
případným nedorozuměním, a  proto se po  vystoupení na  břeh vydával 
za Američana . Přímo v přístavu se nacházel Toussaint Louverture, který rozm-
louval s obsluhou pobřežní baterie . Když si všiml blížících se Evropanů, rychle 
k nim přistoupil a francouzsky se zeptal na účel jejich cesty . Náš hrdina, stále 

1210)  Podle všech svědectví se ve  srovnání s  předrevoluční dobou výrazně zvýšil počet dětí 

a snížila se dětská úmrtnost. Tato skutečnost je přičítána naprostému klidu, kterému se 

těší těhotné ženy, a menšímu pracovnímu nasazení černochů (Malouet Collection de Me-

moirs sur les Colonies, IV, Introduction, 52; cit . Stephen 1814, 26) . 
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v převleku za Američana, se ubytoval v Hotel de la République, rezidenci, která by 
obstála v  jakémkoliv zámožném evropském městě . K  prvním Rainsfordovým 
dojmům patřil pocit naprosté rovnosti a neformálnosti, s níž se k sobě bez ohle-
du na hodnost a společenský status černí a barevní obyvatelé chovali . Ačkoliv byl 
prakticky jediným bělochem, nikdo jej neobtěžoval . Občas se do hotelové jídelny 
dostavil Toussaint Louverture, sedl si a pojedl na jakémkoliv volném místě, nijak 
nedávaje najevo svoji nadřazenost či výjimečnost . Přicházel i večer, aby si zahrál 
biliár, a to s kýmkoliv, kdo byl zrovna k dispozici, včetně Marcuse Rainsforda . 

Město bylo stále polorozbořené, plné ohořelých trosek kdysi velmi 
honosných domů, mezi nimiž chvatně vyrůstaly improvizované stavby ame-
rických podnikatelů a skromné obchody místních lidí . Boje a ničení odrážely 
i poničené fasády pěti až šestipatrových budov ve středu Cap Français . 

S  uvolněnou atmosférou města výrazně kontrastoval disciplino-
vaný duch armády, jejíž přehlídku měl Rainsford možnost se skupinou 
Američanů pozorovat na  pláni před městem . Na  anglického důstojníka 
udělal výcvik Toussaintových vojáků hluboký dojem . Na jednom náměstí si 
Rainsford všiml památníku vybudovaného v  dřívějším údobí na  počest 
pověřenců Santhonaxe a Polverela, který Toussaint Louverture ušetřil . Byla 
na  něm napsána část prohlášení zrušení otroctví zakončená zvoláním: Ať 
žije svoboda!, Ať žije republika!, Ať žije Robespierre! Bylo paradoxní, že ačkoliv 
grands blancs hodlali udržet (třeba pod anglickým patronátem) Saint Do-
mingue jako poslední výspu „starého režimu“ (ancien régime), ostrov se 
ve skutečnosti stal v mnoha směrech reliktem jakobínství, například stále 
dodržujícím revoluční kalendář i po jeho zrušení ve Francii . 

Zámožní černoši a mulati se podle Rainsfordova svědectví těšili bo-
hatství a luxusu, dostupnému jen hrstce Evropanů, nicméně tato okázalost 
a přepych se nezvrhly ve vulgaritu a nevkus typický pro rychlé zbohatlíky, 
ale byly provázeny civilizovanou etiketou, vybranými způsoby a duchaplnou 
konverzací . Zločinnost byla v Cap Français nízká . Armáda se těšila úctě a nik-
do nepochyboval o  tom, že by v  nastávajícím boji za  svobodu obstála . 
Společnost byla prostoupena patriotismem, jehož svorníkem bylo trvalé 
odstranění otroctví . Na pláních u Cap Français pravidelně prodělávalo vo-
jenský výcvik šedesát tisíc civilistů (Rainsford 1805, 213–228) .

Divadlo, které se rozvinulo na  ostrově za  francouzské nadvlády, 
dále kvetlo, oblíbené byly zejména muzikálové komedie (en vaudeville) a pan-
tomima . Černí herci, kteří hráli Molièra, by údajně zahanbili jakýkoliv 
evropský soubor . Zanedbávány nebyly ani malířství či hudba . V  chatrči 
obyčejného černého dělníka, otce třinácti dětí, si Rainsford všiml 
opotřebovaného svazku Volneyho spisů (Rainsford 1805, 225) .

Po několika týdnech byl škuner opraven a Marcus Rainsford mohl 
ostrov opustit . Štěstěna mu znovu nepřála, protože do  lodi silně zatékalo . 
Po třech dnech musel zakotvit v přístavu Fort Egalité (Rainsford 1805, 229) . 
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Tentokrát nebylo přijetí tak vřelé, neboť Angličan byl zadržen a obviněn ze 
špionáže . Vzhledem k  tomu, že sám přiznal, že využil vhodné příležitosti 
ke  zničení svých zavazadel a  „nebezpečných“ dokumentů, může si čtenář 
klást otázku, zda byl k němu Rainsford zcela upřímný, pokud šlo o nahodi-
lost a účel jeho pobytu na ostrově . Brzy ráno Rainsforda vyvedli na pobřeží, 
kde jej vyslýchal jednooký černý generál zvaný Muro . Oznámil Rainsfordovi, 
že dobře ví, že je anglickým zvědem a že jej zítra čeká válečný soud, který ro-
zumí své práci . Muro nechtěl kvůli nestrannosti předbíhat rozsudek, ale 
na Saint Domingue uznávají za špionáž pouze jeden druh trestu . Druhý den 
v deset hodin Rainsforda předvedli před řádný válečný soud tvořený dvanácti 
generály, jemuž předsedal Henri Christophe . Po několikahodinovém jednání 
byl Angličan odsouzen k trestu smrti pověšením (Rainsford 1805, 230–232) . 

Rozsudek musel ještě potvrdit guvernér Toussaint Louverture, 
a tak Marcus Rainsford strávil čtrnáct nepříjemných dní čekáním v poutech 
ve zchátralé budově vězení . Patnáctého dne dorazila konečně odpověď . Tous-
saint Louverture nařizoval vojákům, aby Rainsforda propustili . Přísně mu 
připomněli, že příště musí navštívit Saint Domingue pouze vybaven řádným 
pasem . Skutečnost, že po  příjezdu na  Martinik byl Marcus Rainsford 
„s neobyčejnou vřelostí“ přijat místním velitelem generálem Cuylerem a že 
mu Jeho královská výsost vévoda z Yorku zaslal blahopřejný dopis, posiluje 
podezření, že autor nebyl při líčení všech okolností svého působení na Saint 
Domingue zcela důsledný (Rainsford 1805, 233–237) .1211

Toussaint Louverture měl mnoho nekritických obdivovatelů, kteří 
jej prohlašovali za  světce1212 a  (později) za  mučedníka . Jiní jej naopak 

1211)  Přehled a diskuze osobních svědectví o událostech na Saint Domingue, viz Popkin 

2003 .

1212)  Tento vynikající Afričan si právem zaslouží vznešená označení křesťanský patriot a hrdi-

na. Byl zbožným věřícím a  úspěšným obráncem napadené vlasti. Zvítězil v  protikladu 

vůči Napoleonu Bonapartovi, jehož armádu vypudil a jehož pýchu ponížil nejen silou vo-

jenského génia, ale i  morálním příkladem velkorysého a  čistého charakteru (Stephen 

1814, iii–iv); Tento velký muž byl připraven k  veřejnému působení vlastností, která je 

důležitější než všechny ostatní dohromady: Byl zbožným mužem a upřímným následovní-

kem Kristovým (Stephen 1814, 2); pro Charlese Wyllyse Elliotta byl Toussaint Louvertu-

re „nadlidskou bytostí“: Kdokoliv, kdo vytvoří řád z chaosu nebo život a čin z myšlenky 

a záměru, blíží se Bohu a právě takoví lidé byli v minulosti zbošťováni jako Hérakles, Osi-

ris, Konfucius, Buddha, Muhammad a Thór. Náleželi k nim Oberlin, Cromwell, Winthrop, 

Penn, Oglethorpe, Washington a rovněž Toussaint Louverture (1855, 55); Toussaintův gé-

nius se hodil k válce i míru. Poté, co porazil anglickou armádu, krvavě potřel míšence 

a uhasil požár občanské války, položil základy nového státu s jasnozřivostí, která mu ra-

dila co zachovat a co odstranit (Métral a Toussaint Louverture 1825, 21) .
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obviňovali z pokrytectví, bezmezné ctižádosti, machiavelismu a brutality .1213 
Je skutečností, že Toussaint Louverture občas lhal, porušoval dané slovo 
a neváhal se uchýlit ke krajnímu násilí . Když 29 . října 1801 vypuklo na se-
veru země povstání černochů, kteří začali opět – po vzoru srpna 1791 – zabíjet 
bělochy, Toussaint je potlačil s  rozhodností, která by zahanbila ancien ré-
gime (Bell 2007, 207–209) . Můžeme samozřejmě Toussainta odsuzovat 
za přetvářku a spáchané násilí, jak to učinil například americký rasový mys-
litel Theodore Lothrop Stoddard v knize Francouzská revoluce na Saint Do-
mingue (The French Revolution in San Domingo) z  roku 1914 . V  takovém 
případě je třeba se kritiků zeptat: Jaké cesty byste zvolili, abyste přežili krva-
vé kataklyzma kolektivního šílenství, které nastalo počátkem devadesátých 
let osmnáctého století na  Haiti? A  jaké metody byste použili, pokud byste 
chtěli tuto zemi z takové katastrofy vyvést?

2.24.4. Francouzská intervence

Toussaint Louverture nepomýšlel na úplné zpřetrhání svazků s Francií . Dob-
ře věděl, že případná nezávislost by z  jeho země učinila vazala Spojených 

1213)  Louis Dubroca v  době Leclercovy invaze na Saint Domingue v  roce 1802 napsal: 

V  okamžiku, kdy byl stržen závoj zahalující hluboké pokrytectví a ctižádostivé záměry 

Toussainta Louvertura, kdy byla zrada černého vůdce dokonána a kdy na dýmajících 

troskách města vyvráceného jeho vlastníma rukama se stateční vojáci francouzské svobo-

dy jej chystají ztrestat jako nepřítele vlasti a celého lidstva (1802, 1); Válka, kterou vedli 

proti francouzským republikánům, byla válka kanibalů. Obklopeni kněžími a emigranty, 

kteří neustále rozněcovali jejich divokost, tito dva náčelníci černochů (Toussaint Louver-

ture a Jean-François) se stali nástrojem pomsty oltáře a trůnu. Jejich zápal nabyl 

nejhrůznějších podob, fanatismu, který zabíjí ve jménu nebes bez slitování, a hlubokého 

barbarství, pro které posvátné zákony přírody, krve a lidstva nejsou ničím (Dubroca 1802, 

10);Toussaint Louverture si nepřál ani svobodu pro černochy ani nadvládu bělochů. 

K smrti nenáviděl mulaty, které téměř vyhladil, pohrdal svými vlastními lidmi, z nichž 

učinil nástroje svých ambicí a jejichž masakr chladnokrevně nařídil v okamžiku, kdy byla 

jeho moc ohrožena. Zpronevěřil se důvěře svých prvních dobrodinců, zradil svoji stranu, 

zradil Španěly, Anglii, mulaty, bělochy, Francii královskou, Francii republikánskou, krev, 

svou vlast a náboženství, k němuž předstíral oddanost. Takový je obraz Toussainta Lou-

vertura (Dubroca 1802, 51–52) . Lothrop Theodore Stoddard, který měl pro Toussainta 

Louvertura více pochopení, tvrdil, že kvůli jeho africkému původu na něj nemůžeme 

vztahovat měřítka odvozená z hodnotových postojů bílé rasy: Toussaint byl v mnoha oh-

ledech zlověstná a odpudivá postava. Neměl by být ale posuzován jako Evropan, ale hod-

nocen jako představitel černé rasy, vedle zulského Šaky a Macandala (1914, 330) . 
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států amerických nebo Velké Británie . Toussaint se obdobně jako řada poli-
tických vůdců třetího světa ve dvacátém století snažil balancovat mezi růz-
nými mocenskými bloky . Francie jako jediná západní mocnost zrušila 
na svém území otroctví včetně kolonií a zámořských departamentů, což byla 
Toussaintova absolutní politická priorita . Optimálním řešením by pro 
Toussainta byla bývala dohoda s Francií o tom, že výměnou za nadstandard-
ní hospodářské a politické vztahy či omezenou suverenitu bude garantovat 
svobodu emancipovaným otrokům . Obchod se Spojenými státy americkými 
měl na Saint Domingue zajistit prosperitu, spolupráce s Velkou Británií pak 
bezpečnostní pojistku v  případě, že by v  Paříži převážily horké hlavy . 
Toussaint pochopitelně nedokázal předpovědět dva fenomény, které znehod-
notily jeho aspirace: Napoleonovy globální ambice, jichž se sám stal obětí, 
a průmyslovou revoluci, která následně ekonomicky a civilizačně odsoudila 
Haiti k relativní bezvýznamnosti .

Jedním z důvodů, proč Toussaint Louverture považoval za žádoucí 
obnovit ekonomický potenciál země, byla potřeba udržovat silnou armádu . 
Toussaint Louverture nebyl naivní a počítal s  tím, že země bude čelit cizí 
invazi . Angličané zanechali na ostrově téměř šedesát tisíc pušek, jakobínský 
pověřenec Léger Félicité Sonthonax rozdělil mezi nouveaux libres padesát 
tisíc střelných zbraní a Toussaint Louverture nakoupil ve Spojených státech 
amerických přibližně třicet tisíc pušek (Bell 2007, 197) .

V  březnu 1801 se sešlo ústavodárné shromáždění, aby posoudilo 
předložený návrh ústavy (Beard 1863, 134–141; Gragnon-Lacoste 1877, 255–
263) . Její první článek označil Saint Domingue za součást Francouzského im-
péria, byť podřízenou zvláštnímu legislativnímu režimu; třetí článek stano-
vil, že otroctví bylo navždy zrušeno a  že všichni lidé se rodí, žijí a umírají 
svobodní a jako francouzští občané, rasová diskriminace v jakékoliv podobě 
je tedy nepřípustná; šestý článek prohlásil katolicismus na Saint Domingue 
za  jediné uznané náboženství; konečně osmadvacátý článek označil Tous-
sainta Louvertura za doživotního guvernéra a vrchního velitele ozbrojených 
sil; dvacátý devátý článek stanovil funkční období příštího guvernéra na pět 
let, přičemž mandát bude možno prodloužit v  případně „dobrého výkonu 
úřadu“; třicátý článek přiznal Tousssaintovi právo jmenovat svého nástupce,1214 
který podle následujícího článku musí přísahat věrnost francouzské vládě 
(Bell 2007, 210–211) .

Návrh výše zmíněné ústavy představující skutečné vyhlášení nezá-
vislosti, byl prostřednictvím Toussaintových emisarů poslán do  Francie 
(Gragnon-Lacoste 1877, 264–268) . Zde se dostal do rukou Napoleona Bonapar-

1214)  Úvahy o tom, že si Toussaint Louverture tímto otevíral cestu k založení vlastní dynastie, 

jsou pravděpodobně neodůvodněné (Bell 2007, 211) .
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ta . Ačkoliv v původním záměru konspirace, jež měla svrhnout direktorium, 
Napoleon figuroval jako pouhý Sieyèsův meč, po úspěšném převratu 9 . listo-
padu 1799 (18 . brumairu) postupně zastínil všechny ostatní spiklence . Stal 
se prvním konzulem a na základě Ústavy VIII . roku republiky získal ve státě 
rozhodující pravomoci . Jeho režim byl legitimizován úspěchem v  bitvách 
u Marenga (14 . června 1800) a Hohenlindenu (3 . prosince 1800) . Krátce poté, 
kdy Toussaint Louverture sjednotil Hispaniolu a  stal se jejím jediným pá-
nem, uzavřel 9 . února 1801 Napoleon v Lunéville mír s Rakouskem . Francie 
nejen dosáhla svých „přirozených hranic“ na Rýně, v Alpách a Pyrenejích, 
což byl od Richelieuových dob její strategický cíl, ale začala budovat kolo-
niální impérium na samotné evropské půdě . Mír v Lunéville jí zajistil území 
bývalého Rakouského Nizozemí, území na levém břehu Rýna, obnovení Ci-
salpinské republiky a  kontrolu severní a  centrální části Apeninského po-
loostrova (Skřivan 1999, 144–145) . Tak vzniklo předpolí pro další expanzi 
do nitra evropského kontinentu . 

„Bílý“ a „černý Bonaparte“ náleželi k odlišné generaci; Toussaint 
Louverture byl o více než dvacet let starší . Spojoval je původ v marginální 
oblasti říše, vojenské zkušenosti, autoritativní pojetí osvícenství, etatismus 
v  řízení hospodářství i  záliba v  určitých dekorativních prvcích „starého 
režimu“ (ancien régime), které selektivně integrovali do symbolismu režimů, 
jež vytvořili . Napoleon Bonaparte musel vidět – určitě ke  své nelibosti – 
v Toussaintu Louverturovi svého kreolského dvojníka . Nyní musel Bonapar-
te rozhodnout, zda je Toussaint jeho potenciální spojenec, nebo nepřítel 
(Bell 2007, 217) .

V Napoleonově blízkosti se nacházeli lidé, kteří byli vůči Toussain-
tovi zaujati (Gragnon-Lacoste 1877, 276), například generál François Marie 
Périchou de Kerverseau, podle něhož černý vůdce vyžaduje slepou poslušnost 
a  nábožné podřízení se své vůli. Rád by vládl kolonii jako kapucínskému 
klášteru (cit . Bell 2007, 217) . Nemůžeme opominout ani d’Hédouvilla, Sontho-
naxe nebo Rigauda . Ti všichni měli s Toussaintem Louverturem nevyřízené 
účty . Bonaparta však v zásadě nezajímal ani Toussaintův psychologický pro-
fil ani jeho vnitřní politika . Domněnka, že by pokládal vzdáleného černocha 
za konkurenta nebo na něho dokonce žárlil, je absurdní .1215 Problém haitské 
ústavy jej zastihl v  okamžiku, kdy přehodnocoval svoji globální strategii, 
v níž Karibik (ať již s Toussaintem Louverturem nebo bez něho) hrál důležitou 
úlohu (Sloane 1899) .

1215)  Navzdory významu, který mu v našem výkladu přikládáme, většina historiků napoleon-

ských válek Toussainta Louvertura zcela opomíjí a události na Saint Dominque v letech 

1801 až 1804 pokládá za méně významné epizody . Je to typický projev historicky arogant-

ní projekce současné důležitosti regionu (která je nízká) do minulosti (kdy byla velká) .
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Po neúspěchu v Egyptě a Indii, kde se Francouzům nepodařilo zís-
kat zpět ztracené pozice, se Bonapartova pozornost obrátila k bohatým fran-
couzským ostrovům v Karibiku, které v uplynulých letech prodělaly značné 
otřesy . Na některých se vylodili Angličané, na jiných vypukla občanská válka . 
Guadeloupe1216 a Cayenne zůstaly pod vládou republiky . Ostrovy v Indickém 
oceánu, Îsle-de-France a Bourbon, povstaly a staly se reliktem „starého režimu“ 
(ancien régime) . Francie, zaměstnaná především konfliktem na kontinentu, 
postrádala sílu (a  loďstvo), aby udržela pořádek v  zámoří, z  něhož dříve 
hospodářsky těžila . Již jednou utrpěla trpkou lekci, když zásobovací linie ar-
mády úspěšně dobývající Egypt, byly narušeny Nelsonovou flotilou . Základní 
podmínkou návratu francouzské moci do  Karibiku tak byla buď vysoce 
nepravděpodobná porážka Velké Británie, nebo o  něco pravděpodobnější 
uzavření míru . 

Napoleonovy plány se nyní dotýkaly Nového světa (Gragnon-Lacoste 
1877, 279–280) . Viděli jsme, že již v roce 1795 přinutila Francouzská republika 
Španělsko, aby jí předala svůj díl Hispanioly (i když skutečnou anexi realizo-
val až Toussaint Louverture o šest let později) . V srpnu 1800 byl do Španělska 
vyslán Louis Alexandre Berthier, aby přiměl místní vládu k navrácení Loui-
siany, kterou Španělé získali od Francie v závěru sedmileté války v roce 1762 . 
Toto ohromné území podél povodí Mississippi se táhlo od Mexického zálivu 
ke  kanadským hranicím a  Rocky Mountains . Navzdory předchozímu úsilí 
francouzských misionářů a osadníků zůstalo teritorium z velké části neproz-
koumáno . Pouze v  jeho jižním cípu s  centrem v  New Orleansu existovalo 
agrární hospodářství založené na pěstování rýže, cukru a bavlny . Přesto měla 
Louisiana značný ekonomický i strategický potenciál . To chápal především 
francouzský ministr zahraničí vévoda Charles Maurice de Talleyrand, který 
léta 1792 až 1796 strávil v bezpečí amerického závětří (Esdaile 2007, 100) .1217

Navzdory smlouvě o přátelství z  roku 1778 si Spojené státy ame-
rické udržovaly od francouzského republikánského režimu odstup a v roce 
1798 americký prezident John Adams dokonce vyhlásil Francii válku (Es-
daile 2007, 101) . Zisk Louisiany by byl pro Francii znamenal ovládnutí stra-
tegického zázemí svého severoamerického soupeře a de facto jeho neutraliza-
ci . Skutečnost, že francouzská přítomnost v Karibiku a v Mexickém zálivu je 
pro Spojené státy americké neúnosným bezpečnostním rizikem, si 
uvědomovali již ve  druhé polovině devadesátých let někteří federalisté, 
například Alexander Hamilton, který byl přesvědčen o existenci francouzs-
kých plánů na světovládu předpokládajících okupaci Jižní a Severní Ameri-

1216)  Na Guadeloupe udržel v letech 1794 až 1798 pořádek tvrdou rukou jakobín Victor Hu-

gues . Po jeho odvolání ale ostrov upadl do chaosu (Stoddard 1914, 296) . 

1217) Talleyrand v Americe, viz především Schama 2004b, 877–885 .
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ky . Neváhal proto vyzývat Velkou Británii, aby se vojensky zmocnila Floridy, 
Louisiany a dalších zámořských španělských držav (Kagan 2008, 135–136) . 
Napoleon však 30 . září 1800 uzavřel se Spojenými státy americkými mírovou 
smlouvu a podle dohody z 1 . října 1800 ze San Ildefonsa připadla Louisiana 
opět Francii,1218 výměnou za příslib ustavit Etruské království v Itálii, jež by 
bylo spojeno se španělskou korunou (Esdaile 2007, 101) .

Velká Británie zůstala po podepsání mírové smlouvy v Lunéville 
v  boji proti Napoleonovi osamocena . Ačkoliv v  zámoří dosáhla značných 
územních zisků, a to především na úkor Francie, Španělska a Nizozemí, v le-
tech 1799 až 1800 čelila vážné hospodářské krizi a špatné úrodě . Začátkem 
roku 1801 rezignoval William Pitt mladší, jemuž se nepodařilo přesvědčit 
krále Jiřího III . o výhodách zrovnoprávnění katolíků . Prvním aktem nového 
kabinetu v  čele s  Henrym Addingtonem byla výzva k  zahájení mírových 
rozhovorů s Francií . Velká Británie učinila řadu vstřícných gest . Francie byla 
obklopena sanitárním kordonem „spřátelených republik“ – cisalpinské, hel-
vetské a batavské,1219 a získala zpátky své zámořské území, které rozmnožila 
o Surinam, Curaçao, Malakku a Ostrovy koření . Kapsko se vrátilo Nizozemí, 
nyní Batavské republice . Velká Británie si ponechala pouze Cejlon (předtím 
náležel Nizozemí) a Trinidad (bývalá španělská država) . Egypt se opět ocitl 
pod svrchovaností Osmanské říše a  Anglie přislíbila odevzdat Maltu řádu 
maltézských rytířů (Skřivan 1999, 145; Esdaile 2007, 104–106) . Mírová sm-
louva byla podepsána ve francouzském městě Amiens 25 . března 1802 .1220

Ačkoliv podmínky z  Amiensu vyvolaly především na  Britských 
ostrovech ostrou kritiku,1221 někteří historici, například Charles Esdaile, tvr-
dí, že poskytovaly příležitost – bohužel nevyužitou – ke stabilnímu globálnímu 
řádu založenému na koexistenci tří rozhodujících mocností: Velké Británie, 
Francie a  Ruska . Velká Británie by si zachovala hegemonii na  světových 
mořích, Francie nadvládu v  západní Evropě a  Rusku by pak byly uznány 
zvláštní zájmy v Turecku ale i východní a střední Evropě včetně Německa . 
Žádná velmoc by nezískala převahu ve Středomoří, což by zajistila britská 
základna na  Gibraltaru, francouzská v  Toulonu a  ruská pravděpodobně 
na  Jónských ostrovech . Rovnováha sil v  Evropě by byla zárukou stability 
ve světovém měřítku (Esdaile 2007, 108–109) . Výsledná politická konfigurace, 
zahrnující ideologii pragmatického civilizačního mesianismu odvozeného 

1218)  Ke skutečnému předání došlo až 15 . října 1802 (Esdaile 2007, 101) . 

1219)  Pod podmínkou, že se na jejich území nebudou zdržovat francouzské jednotky .

1220)  Osmanská říše podepsala separátní mírovou smlouvu již 9 . října 1801 . 

1221)  William Windham prohlásil, že země utrpěla smrtelný úder; lord Grenville zase označil 

smlouvu za akt slabosti a ponížení a George Canning za nanejvýše hanebnou a neblahou 

(Esdaile 2007, 104) .



791

z evangelikánství a utilitarismu (Velká Británie), autoritativní a rovnostářské 
varianty osvícenství (Francie) a  slovanského a  religiózního imperialismu 
(Rusko), neponechávala žádný prostor pro ideologii rasového germanismu, 
který vzešel jako „otrávený pramen“ právě ze zlomů politické a ideologické 
nestability v Evropě devatenáctého století . 

Napoleon Bonaparte měl podle vlastních slov dvě možnosti, buď uz-
nat Toussainta Louvertura za legitimního zástupce Saint Domingue a jmeno-
vat jej guvernérem, nebo se zmocnit kolonie vojenskou silou, odzbrojit černé 
a mulatské rebely a vrátit moc do rukou bělochů . Druhé řešení by bylo více 
v souladu s právem, ale neodstranilo by hlavní problém kolonie spočívající 
v soužití černochů, míšenců a bělochů, tedy situaci, neustále připomínající 
sopku před výbuchem . Výhodou prvního řešení byl zisk armády o  síle 
pětadvaceti tisíc mužů, před níž by se třásla celá Amerika . Co by s ní bylo 
možno učinit na Jamajce, Antilách, Kanadě, Spojených státech amerických 
nebo Kanadě (Bell 2007, 219–220)? Napoleon si byl dobře vědom velkých 
možností, které mu nabízela bojová síla, vybudovaná na  Saint Domingue 
Toussaintem Louverturem (Métral a Toussaint Louverture 1825, 25) . Kdyby 
byl smělejší, žili bychom dnes možná ve světě, jehož podoba by byla výrazně 
kreolská . Francouzská revoluce, šířící univerzální poselství svobody, rovnosti 
a bratrství, by svou globální dimenzi nabyla prostřednictvím kreolství . Přesto 
se nakonec Bonaparte rozhodl pro intervenci (Beard 1863, 152–159; Gragnon-
Lacoste 1877, 280–282; Elliott 1855, 56–59) . Co jej k tomu vedlo? 

Napoleon byl ve vojenské a administrativní oblasti mimořádně vý-
konný, pravděpodobně geniální, ale v řadě jiných oblastí zastával konvenční 
názory své doby . Například si byl vědom, že v nadcházející éře jsou náboženské 
předsudky netaktním anachronismem (cit . Castelot 1998, 170): 

Jen tak, že jsem ze sebe udělal katolíka, mohl jsem vyhrát válku 
ve Vendée. Abych vyhrál v Egyptě, udělal jsem ze sebe mohamedána, 
abych si podmanil ducha Itálie, stal jsem se ultramontánem. Kdy-
bych vládl židovskému národu, dal bych postavit Šalamounův 
chrám. 

Nicméně ani takoví abolicionisté, jako byli abbé Raynal, abbé Grégoire, 
Brissot nebo Sonthonax, či všichni „přátelé černochů“ dohromady by jej 
nedokázali přesvědčit, že příslušníci černé rasy jsou zcela rovnocenní bě-
lochům . Nevěřili tomu absolventi nejprestižnějších západních univerzit 
včetně Davida Huma či Immanuela Kanta – proč by tedy měl být Korsičan 
odlišný? Pigmentokracie v osmnáctém a devatenáctém století nebyla pou-
hou ideologií ospravedlňující vykořisťování Afričanů na  nucených pra-
cích, ale přesvědčením, jež sdílely široké vrstvy bez ohledu na vzdělání . 
Napoleon Bonaparte se nehodlal dělit o panství nad světem s Francouzem 
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Emmanuelem Sieyèsem či ruským carem Alexandrem, neměl důvod uči-
nit výjimku u bývalého černého otroka Toussainta Louvertura . Ostatně, 
tehdejší Bonapartova družka Josefína Beauharnaisová byla kreolkou po-
cházející z  Martiniku, jejíž rodina přišla za  tamního povstání otroků 
o majetek (Stoddard 1914, 277) . To, co nedokázaly zástupy bílých uprchlí-
ků z Karibiku, dožadujících se „spravedlivé restituce“ svých pozemků a ne-
movitostí, bylo v moci protřelé Josefíny . 

Hrubě bychom Napoleona podcenili, pokud bychom jej pokládali 
za  pouhou hříčku předsudků či emocí . Existoval i  druhý Napoleon, muž, 
který uskutečnil 18 . brumaire, zvítězil u  Slavkova a  Wagramu, radikálně 
změnil mapu Evropy a  oživil osobnostní titanismus, o  němž se Evropané 
domnívali, že zemřel společně s Caesarem, a jehož matné ozvuky občas slyšeli 
z  nitra Asie . Tento Napoleon chladně a  zkušeně zvažoval zisky, ztráty 
a důvěryhodnost . Již dříve Toussaintovi nevěřil . Zrušil právní závaznost obsa-
zení španělské části ostrova, jakmile se o  něm dozvěděl, a  v  březnu 1801 
vyloučil Toussainta Louvertura z řad armády . Napoleon věděl, že Toussaint 
Louverture vyjednával a obchodoval s Brity (Dubroca 1802, 35–36) a Američany, 
od nichž získával zbraně, a zradil tak Francii v době války s oběma anglosas-
kými mocnostmi . Proti výslovnému Bonapartovu zákazu Toussaint Louver-
ture obsadil Santo Domingo . Text takzvané ústavy, kterou mu nyní Toussaint 
Louverture poslal (nikoliv k projednání a případnému schválení, ale v zásadě 
pouze pro informaci), byl poslední kapkou (Bell 2007, 222) . Vyhrál snad Saint 
Domingue nad Francií válku? 

Kdyby v létě 1954, po porážce u Dien Bien Phu, navrhl Nguyen Giap 
francouzskému předsedovi vlády Pierru Mendèsu Franceovi obdobné 
uspořádání vztahů mezi oběma zeměmi, byl by bezpochyby přijat s otevřenou 
náručí . Ale nyní jsme v roce 1801 a francouzská armáda je nejobávanější si-
lou tehdejšího světa . Toussaint Louverture přestal být v Napoleonových očích 
potenciálním partnerem a stal se opět jen obyčejným vzbouřeným otrokem . 
Již Marcus Licinius Crassus věděl, jak s podobnými jedinci naložit .1222

Spojené státy americké a Francie uzavřely v Marfontaine 30 . září 
1800 mírovou smlouvu a Američané již Toussainta Louvertura jako svůj pro-
tifrancouzský nástroj nepotřebovali (Schaeffer 1949, 68) . V březnu 1801 vy-
hrál republikán Thomas Jefferson (velmi těsným a občas zpochybňovaným 

1222)  Bonaparte se domníval, že zvítězí nad svobodou v Západní Indii tak snadno jako v Evropě. 

Zmýlil se. Nevzal v úvahu či neznal rozdíl mezi občanskou Francií a otrokářskou Západní 

Indií. Instinkty animální povahy kladou větší odpor než sebeláska zraněné země nebo 

hrdost na svobodu (Stephen 1814, 53) . Napoleon sám poznamenal: Právě rebelujícího 

otroka je třeba potrestat. Čest Francie byla uražena: C’est un esclave révolté qu’il faut 

punir; l’honneur de la France est outragé (Métral a Toussaint Louverture 1825, 27) .
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výsledkem)1223 volby a stal se třetím americkým prezidentem . Thomas Jeffer-
son byl ovšem v  diskuzích o  otroctví a  abolicionismu znevýhodněn 
skutečností, že sám vlastnil ve Virginii plantáž s otroky, jejichž počet se po-
hyboval od 187 po 267 . Jeho majetek z něj činil druhého nejzámožnějšího 
muže v Albemarle County a  jednoho z nejbohatších lidí ve Virginii (Cohen 
1969, 506) . Někteří autoři jako Robert McColley, Staughton Lynd, William Co-
hen nebo Winthrop Jordan proto tvrdili, že Jefferson sice často verbálně 
otroctví odsuzoval, ale v praktické politice neměl jakožto virginský otrokář 
zájem na radikální změně stávajících rasových poměrů v Novém světě .1224

Vztah Spojených států amerických vůči Toussaintovi byl ambiva-
lentní . Na jedné straně byl obchod s nejbohatším karibským ostrovem pro 
americké hospodářství důležitý (Coatsworth 1967, 245–246) a Toussaint Lou-
verture dobře posloužil v době roztržky s Francií . Na straně druhé se vlivní 
majitelé otroků na  americkém Jihu stále více obávali „haitského vzoru“ . 
V červenci 1801 vykonal francouzský chargé d’affaires Louis André Pichon1225 
oficiální návštěvu u Thomase Jeffersona, během níž s ním konzultoval otáz-
ku Saint Domingue (Matthewson 1995, 213) . Thomas Jefferson francouzs-
kému diplomatovi sdělil, že bez ohledu na své obchodní zájmy by Spojené 
státy americké přivítaly, kdyby Francie černé rebely na  Antilách potlačila 
(Fleming 2002, 140) . To bylo otevřené geopolitické vyzvání . V  říjnu téhož 
roku získali Francouzi kýženou záruku, že Britové nebudou bránit ozbrojené 
expedici na Saint Domingue (Bell 2007, 223) . Britský ministr zahraničí Hen-
ry Addington dokonce prohlásil, že obě vlády mají shodné zájmy v podobě 
zničení jakobínství a černé moci (Lokke 1928, 326) .

Thomas Jefferson zpočátku nedocenil varování a kolující pověsti, 
že Hispaniola měla být pouhou zastávkou na cestě této atlantické Armady, 
i když v průběhu Leclercovy expedice jej přítomnost více než čtyřiceti tisíc 
francouzských vojáků bojujících s přibližně dvaceti tisíci Toussaintovými 
muži relativně nedaleko od amerických břehů pochopitelně znepokojila . 
Po vítězství nad revoltujícími otroky v Saint Domingue, které nemělo trvat 
déle než šest týdnů, obdržel Leclerc rozkaz zamířit do dnešního přístavu 
v New Orleansu . Sjednocením Louisiany a antilských ostrovů do jednoho 

1223)  Thomas Jefferson porazil federalistu Aarona Burra po nerozhodném volebním výsled-

ku poté, kdy jeden federalista „přeběhl“ na jeho stranu ve Sněmovně reprezentantů 

(Tindall a Shi 1996, 155–156) 

1224)  Někteří autoři naproti tomu zdůrazňují Jeffersonovy abolicionistické legislativní snahy 

a jeho zásluhu na podlomení otrokářství jako ekonomicko politického komplexu 

v  dlouhodobějším horizontu, viz Matthewson 1995, 212–213; Freehling 1972; Cohen 

1969 . Diskuze k této problematice, viz Freehling 1972; Cohen 1969; Berkhofer 1972 .

1225)  Pichonova americká mise, viz Lokke 1928 .
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životaschopného soběstačného organismu by vzniklo mohutné a  ekono-
micky silné francouzské tropické impérium (Matthewson 1995, 211–220; 
Fleming 2002, 141) . Zdá se, že americký ministr zahraničí James Madison 
si toto nebezpečí na rozdíl od Thomase Jeffersona uvědomoval a bylo jeho 
zásluhou, že americké lodě i v průběhu Leclercovy intervence zásobovaly 
černé rebely (Brant 1952, 862) .1226 Samotný Thomas Jefferson v dubnu 1802 
prohlásil, že francouzská invaze zcela změnila veškeré zahraniční vztahy 
Ameriky (Matthewson 1995, 221) . Je otázkou, jak by se vyvíjely Spojené 
státy americké, dosud prakticky omezené na východní pobřeží a disponu-
jící asi tří tisícovou armádou, kdyby měly cestu na  západ a  jihozápad 
přehrazenu tímto asertivním a  vojensky nadřazeným politickým útva-
rem, na  jehož území by navíc žilo množství svobodného a  revolučně 
naladěného černošského obyvatelstva .

V čele trestné výpravy, která vyplula 14 . prosince 1801 z Brestu, 
Rochefortu a L’Orientu stanul Bonapartův švagr, manžel jeho sestry Pauliny, 
generál Charles Victor Emmanuel Leclerc (Knight 2000, 113; Stephen 1814, 
27) . S Napoleonem se znal již z Toulonu a aktivně se účastnil převratu 18 . 
a 19 . brumairu . Měl k dispozici 21 175 ostřílených veteránů z Napoleono-
vých předchozích tažení . Někteří historici Napoleona podezírali, že se tímto 
způsobem chtěl nespolehlivých republikánsky smýšlejících vojáků zbavit 
(Bell 2007, 223–224) .

Pravým důvodem ale byla zkušenost a kvalita veteránů, motivo-
vaných pověstmi o pohádkovém bohatství vzdáleného ostrova, protože ex-
pedice, jejímž konečným cílem bylo založení francouzského zámořského 
impéria v Novém světě, měla v Napoleonových plánech vysokou prioritu . Je 
naopak pravděpodobné, že tím, kdo se měl ocitnout hodně daleko od Paříže, 
byla Paulina, která svého manžela doprovázela a svým chováním prvního 
konzula kompromitovala . Na palubě válečných lodí se dále nacházeli Tous-
saintovi synové Placide a Isaac a tři mulati vracející se z exilu – Rigaud, Pé-
tion a  Villatte . Plukovník Charles Humbert Marie Vincent, kdysi blízký 
Toussaintův přítel a  spolubojovník, který se mu snažil rozmluvit přijetí 
ústavy, ale později svolil, aby exemplář odevzdal v  Paříži Napoleonovi, 
zůstal ve Francii . Předtím zde poskytl natolik obšírné a podrobné infor-
mace o  vojenských, politických, geografických a  klimatických poměrech 
na Saint Domingue, že z nich do značné míry vycházel válečný plán oku-
pace ostrova (Bell 2007, 224) .

Toussainta Louvertura velmi znepokojily zprávy o mírových jed-
náních mezi Velkou Británií a Francií (Bell 2007, 226) . Jeho ochranný štít se 

1226)  Leclerc nikdy nedisponoval dostatečnými silami, které by mu umožnily kontrolovat 

všech třináct přístavů na ostrově (Matthewson 1995, 228) .
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začal rozplývat . Zahájil přípravy k obraně ostrova a nemilosrdně zasáhl pro-
ti místním vzpourám .1227 Jeho ozbrojené síly nyní čítaly dvacet pět tisíc 
mužů . Do  armády byli povoláváni i  mladíci ve  věku osmi až dvanácti let . 
Ve  městě Saint Marc nechal Jean-Jacques Dessalines zastřelit dva chlapce 
staré osm a devět let, kteří neuposlechli rozkazu . Vojenský rozpočet Saint 
Domingue činil třicet pět miliónů livrů, což bylo srovnatelné s průměrným 
evropským státem (Bell 2007, 227–228) .1228 Na pobřeží ostrova i ve vnitrozemí 
byla vystavěna důmyslná opevnění a za léta chaosu obyvatelstvo přivyklo ge-
rilovému způsobu války . Francouzi ještě neutržili tragickou lekci ve Španělsku 
a  nikdy nebojovali v  zemi, kde by byli v  nepřehledném terénu vystaveni 
útokům civilistů . Dobytí ostrova nebylo snadnou záležitostí ani pro 
nejzkušenější vojáky přelomu osmnáctého a devatenáctého století . Toussaint 
Louverture mohl oprávněně doufat, že se stane černým Miltiadém a břehy 
Saint Domingue jeho Marathónem . 

Když byl koncem ledna 1802 Toussaint Louverture na obhlídce ob-
ranných pozic ve španělské části kolonie, dostihl jej posel od generála Henri-
ho Christopha se zprávou, že bylo zahlédnuto nepřátelské loďstvo . Toussaint 
si pospíšil do Point Samana, nejvýchodnějšího výběžku ostrova . Postavil se 
na  skalní vyvýšeninu tyčící se nad mořem a  strnul . Spatřil šedesát sedm 
francouzských válečných lodí . Nikdy v životě nic podobného neviděl . Všichni 
zemřeme. Celá Francie přišla na Saint Domingue, řekl ve vzácné chvíli slabo-
sti (cit . Bell 2007, 229–230) . Poté se ihned vydal řídit odpor . 

Napoleonovy instrukce pro zahájení útoku byly přesné (Lokke 
1925, 88–98) . Během první fáze operace, která měla trvat od  patnácti 
do  dvaceti dnů, se Leclerc zmocní přístavů a  přeskupí své síly; v  další 
etapě se vypořádá rychlými ofenzivními akcemi s organizovaným odpo-
rem protivníka a v poslední fázi zlikviduje v horách a lesích poslední oh-
niska odboje . Když 29 . ledna 1802 Leclerc u pobřeží Hispanioly spočítal 
lodě, zjistil, že dosud dorazilo pouze dvanáct tisíc mužů . Přesto se rozhodl 
dále nečekat a zahájit akci . Generál François Marie Périchou de Kerver-
seau měl nařízeno přistát v  Ciudad Santo Domingo, generál Darbois 
na jižním pobřeží v Grande Anse a generál Boudet s tři a půl tisíci muži 
v Port-au-Prince . Leclercovy síly o pěti tisících mužích se objevily 2 . února 
před Cap Français a  menší flotila generála Donatiena Rochambeaua 

1227)  Například 8 . prosince 1801 Toussaint Louverture nařídil popravu dvaceti tří černochů, 

kteří byli přistiženi při účasti na zakázaném obřadu vúdú (Bell 2007, 227) . 

1228)  Pro srovnání, Francie v době, kdy v letech 1708 až 1714 v závěru války o dědictví španěl-

ské čelila alianci nejmocnějších evropských států a bojovala takřka o přežití, vydávala 

ročně na armádní výdaje 218 miliónů livrů (http://eh .net/encyclopedia/article/eloranta .

military, 23 . 7 . 2010) . 
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s dvěma tisíci muži se přiblížila k Fort Liberté1229 (Bell 2007, 230; Stoddard 
1914, 303–308; Stephen 1814, 32) .

Ozbrojeným jednotkám v Cap Français velel generál Henri Christo-
phe, předrevoluční osvobozený otrok (ancien libre), který v bitvě u Savannah 
bojoval na  francouzské straně . Nyní mu Toussaint svěřil obranu celého se-
verního pobřeží Saint Domingue . Francouzi tajně spoléhali na to, že jim vydá 
přístav v Cap Français bez boje . Když jej však 3 . února 1802 generál Leclerc vyz-
val ke  kapitulaci, Christophe odpověděl: Nevstoupíte do  Cap Français, dokud 
z něj nezbudou trosky a i ty budou bojovat proti vám! Náhlá bouře způsobila, že 
se francouzské lodě u Cap Français musely vzdálit od pobřeží, a když se 5 . února 
Francouzi vrátili, nalezli město v plamenech . Leclerc nařídil vylodění . 

Rochambeau bez předběžného vyjednávání udeřil již 2 . února 
1802 na Fort Liberté a po krvavém boji se města zmocnil . 6 . února 1802 ovlá-
daly Leclercovy a Rochambeauovy jednotky rozsáhlé předmostí na  severu 
země (Stoddard 1914, 310; Bell 2007, 232–234; Stephen 1814, 33–34) . 

Generál Boudet přistál 5 . února v Port-au-Prince . Když mulatský 
velitel pevnosti Fort Bizoton střežící město, spatřil rychle se blížící francouz-
ské vojáky, se zvoláním Ať žije Francie (Vive la France) se přidal s celou posád-
kou k nepříteli . Přístav Port-au-Prince padl bez jediného výstřelu . Obdobně 
plukovník Laplume přešel se všemi svými vojáky 7 . února k Boudetovi, jemuž 
vydal město Les Cayes . Generál Dommage, pověřený obranou Jacmel, se 
nechal „přesvědčit“ zprávou, šířenou Napoleonem, že Francouzi přicházejí 
na  Saint Domingue „bránit“ svobodu místních obyvatel, a  složil zbraně . 
Španělská část ostrova kapitulovala ihned, jakmile se francouzská plavidla 
přiblížila ke břehům . Paul Louverture odevzdal Ciudad Santo Domingo fran-
couzským velitelům bez odporu (Gragnon-Lacoste 1877, 299; Stoddard 1914, 
311–312; Bell 2007, 236–237) . 

Ne všude však vypadala situace tak katastrofálně . Plukovník Vin-
cent výslovně varoval Leclerca před pevností bránící přístav Port de Paix, což 
se plně potvrdilo . Dobře umístěné dělostřelectvo generála Maurepase us-
mrtilo asi třetinu z dvanácti set útočících francouzských vojáků vedených 
generálem Humbertem . Poté Maurepas vyhodil do vzduchu pevnost, zapálil 
město a uprchl se svými muži údolím Trois Rivières . Jean-Jacques Dessali-
nes se zdržoval v Saint-Marc, když se dozvěděl o pádu Port-au-Prince . Rychle 
vyrazil k městu Léogane, před jehož branami se 11 . února střetl s Boudetový-
mi jednotkami . Byl poražen a přinucen k ústupu (Stoddard 1914, 312–313; 
Bell 2007, 237–238; Beard 1863, 160–170) .

To, co se odehrávalo v prvních únorových dnech 1802 na Saint Do-
mingue, rozhodně nepřipomínalo heroický boj bývalých otroků za svobodu, 

1229) Dříve Fort Dauphin .
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ale spíše naprostý kolaps nepříliš populárního režimu . Je skutečností, že ob-
ránci ostrova byli zaskočeni rychlostí, účinností a smrtonosností francouzs-
ké armády .1230 Nikdy nečelili podobnému protivníkovi . Zdálo se, že veškerá 
jejich dosavadní příprava byla pouhou dětskou hrou na vojáky, ze které se 
nyní probudili do krutého reálného světa . 

Kde byl v  této době Toussaint Louverture? Podle některých 
svědectví se v prvních dnech invaze nacházel v Cap Français, kde údajně 
rozkázal Christophovi, aby opustil město a stáhl se na okolní výšiny (Bell 
2007, 234) . Zdá se, že Toussaint Louverture se snažil vlákat Francouze 
do pasti ve vnitrozemí . Jeanu-Jacquesu Dessalinovi 7 . února 1802 napsal 
(cit . Bell 2007, 236): 

Nezapomínej, že dokud nenastane údobí dešťů, které nás zbaví 
našich nepřátel, nezbývá nám než pálit a  ničit. Pamatuj, že země 
zalitá naším potem nesmí našemu protivníku poskytnout sebemenší 
obživu. Zataras veškeré cesty, házej mrtvá těla koní a lidí do studní 
a pramenů, vše spal a znič tak, aby ti, kteří přišli, aby nás navrátili 
k otroctví, měli před sebou neustále obraz pekla, které si zaslouží.

Nyní, po prvním týdnu bojů, kdy z Leclercova hlediska vycházelo vše nad 
očekávání dobře, přišel čas k předběžnému jednání (Beard 1863, 171–181) . 
Generál Leclerc měl v záloze Toussaintovy syny, dvacetiletého Isaaca a jedna-
dvacetiletého Placida, kdysi poslané za vzděláním do Francie . Svého otce šest 
let neviděli a oba byli vystaveni silné indoktrinaci . Před odjezdem na Saint 
Domingue je přijal na  honosné večeři obklopen velkolepostí svého dvora 
v Tuileriích Napoleon Bonaparte . Obdaroval je elegantní uniformou, bohatě 
zdobeným mečem a pistolí . Promluvil k nim slovy (cit . Bell 2007, 238): 

Až přijedete do své země, vyřiďte svému otci, že francouzská vláda 
mu uděluje ochranu, slávu a čest a že neposílá vojsko do jeho země, 
aby s ním bojovalo, ale pouze proto, aby přinutilo nepřátele země 
respektovat jméno Francie. 

Se svým otcem se synové opět setkali v doprovodu vychovatele Coisnona 8 . úno-
ra v Ennery poblíž Gonaïves, kam se Toussaint Louverture uchýlil po ústupu 
do vnitrozemí . Coisnon předal Toussaintovi Napoleonův dopis, v němž první 
konzul oznámil, že pověřil generála Leclerca vedením kolonie . Toussaint by 

1230)  Pokud by západoindické otrokářství nebylo bývalo svojí povahou tisíckrát horší než co-

koliv, co se v Evropě nazývalo otrokářstvím, černoši by se pravděpodobně byli podřídili 

(Stephen 1814, 56) .
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měl uposlechnout jeho příkazů . Zároveň černého vůdce ubezpečil, že nemíní 
připravit obyvatele Saint Domingue o  nabytou svobodu a  že, pokud jde 
o Toussaintovy zásluhy, budou v plné míře oceněny . V době, kdy Toussaint Lou-
verture tento list četl, bylo však již rozhodnuto jak o jeho uvěznění, tak o obno-
vení otroctví ve  francouzských zámořských državách . Placide, který byl 
Toussaintovým nevlastním synem, se rozhodl zůstat s otcem a sloužit v jeho 
čestné gardě, zatímco Isaac prohlásil, že nepozvedne zbraň proti Francii a vrá-
til se do Cap Français (Bell 2007, 238–241) . Bojů se neúčastnil a po letech na-
psal ve Francii podrobný životopis Toussainta Louvertura .1231

 Generál Leclerc postavil 17 . února Toussainta a Christopha mimo 
zákon a  zároveň slíbil amnestii všem, kdo složí zbraně a  budou začleněni 
do francouzské armády (Bell 2007, 241) . Tři dny předtím konečně dorazila 
opožděná část flotily a  Leclerc měl pro nadcházející ofenzívu k  dispozici 
devět tisíc čerstvých mužů (Stoddard 1914, 313) . Začala druhá fáze operace 
(Beard 1863, 182–189) . Už 19 . února vyrazil generál Leclerc společně s  ge-
nerálem Hardym z Cap Français směrem na Gonaïves, Rochambeau, který 
opustil přístav Fort Liberté, mířil se svými oddíly ke stejnému cíli přes Saint 
Raphaël a severní náhorní plošinu . Jednotky vedené generálem Boudetem 
vyšly z Port-au-Prince a pochodovaly na sever . 

Byl to dobře promyšlený manévr, jehož záměrem bylo zatlačit Tous-
saintovy muže k jihu, kde by padli za oběť Boudetovi . Francouzi se pohybova-
li nesmírně obtížným terénem plným skalnatých vyvýšenin a nepřehledných 
údolí, přičemž každou chvíli byli vystaveni gerilovému přepadu . Leclerc poz-
namenal poblíž Plaisance, že s výjimkou Alp nikdy nic podobného nezažil . 
Přesto si francouzští veteráni vedli dobře . Přívalové deště z 20 . února zdržely 
jejich postup, nicméně 23 . února došlo k bitvě u Ravine à Couleuvre asi deset 
kilometrů od Gonaïves . Zhruba tři tisíce Toussaintových mužů se postavily 
Rochambeauovým oddílům . Boj začal za soumraku a ukončilo jej až svítání . 
Toussaint Louverture pozbyl asi třetinu mužů a byl nucen ustoupit . Přístav 
Gonaïves byl ztracen (Stoddard 1914, 313–315; Bell 2007, 241–243; Stephen 
1814, 49; Rainsford 1805, 289–290) . 

Naštěstí pro Toussainta, Boudetovy jednotky z Port-au-Prince nedo-
razily včas, aby sevřely smrtící smyčku, protože se musely bránit Dessalino-
vým výpadům . Když Boudet konečně 25 . února dorazil do Saint-Marc, nalezl 
město vypálené a všechny bělochy pobité . Jakmile se o výsledku střetu u Ravi-
ne à Couleuvre dozvěděl Maurepas, který až doposud u  Port-au-Paix velmi 
úspěšně odrážel francouzské útoky, nabídl generálu Humbertovi kapitulaci . 
Francouzi nalezli neočekávaného, ale vysoce užitečného spojence v bandách 

1231  Líčení setkání Toussainta s jeho syny, viz podrobněji Stephen 1814, 36–44 . Vzpomínky 

Isaaca Louvertura, viz Métral a Toussaint Louverture 1825, 227–324 .
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maroonů, které sestoupily z hor a významně přispěly například k obraně Port-
au-Prince před Dessalinem (Stoddard 1914, 317–318; Bell 2007, 244–245) .

Toussaint Louverture a Jean-Jacques Dessalines se 28 . února 1802 
setkali v horách u města Petite Rivière (ve kterém nařídil Dessalines, jak se 
stalo jeho zvykem, pobít veškeré bílé obyvatelstvo) . Poblíž se nacházela 
pevnost Crête-à-Pierrot . Její výstavbu započali ještě Britové, ale dokončil ji 
Toussaint Louverture za pomoci francouzského inženýra . Tato impozantní 
stavba vybavená dvanácti děly střežila vstup do údolí řeky Artibonite a měla 
značný strategický význam . Její pomocí chtěli Angličané ovládat vnitrozemí . 
Zde se Toussaint Louverture rozhodl zřídit centrum odporu, které by 
přilákalo většinu francouzských sil, jež by byly přepadeny a zničeny ze zálo-
hy (Beard 1863, 190–199; Gragnon-Lacoste 1877, 307–308; Métral a Toussaint 
Louverture 1825, 82; Rainsford 1805, 298–302; Bell 2007, 246; Stoddard 1914, 
319) . Podobnou léčku se pokusil v roce 52 před Kristem nastražit u Alesie 
Caesarovi galský povstalec Vercingetorix . Nevíme, zda Toussaint Louverture 
četl Zápisky o válce galské až do pasáže, z níž by se dozvěděl, že Caesar na-
konec Vercingetorixe u Alesie porazil .

Toussaintovi stoupenci se mezitím uchýlili ke gerilovému vedení 
války, napadali Francouze v okolí měst Saint Raphaël, Saint Michel, Marme-
lade a Dondon a vraždili zbývající bílé kolonisty . Leclerc nařídil čtyři roz-
sáhlé útoky na Crête-à-Pierrot, ale jediným výsledkem byla ztráta dvou tisíc 
mužů (Stoddard 1914, 320) . Francouzi se ocitli v kritickém postavení . Tous-
saintu Louverturovi ale po bitvě u Ravine à Couleuvre a Maurepasově kapi-
tulaci chyběly síly potřebné k tomu, aby uskutečnil u Crête-à-Pierrot, pevno-
sti, z  níž se stával jakýsi kreolský Verdun, obkličovací manévr . Vyčerpaní 
obránci, zdecimovaní na polovinu původního počtu dvanácti set mužů, na-
konec 24 . února sami Crête-à-Pierrot opustili . 

Zdálo by se, že válka je u konce, protože organizovaný odpor byl 
zlomen . Nyní zbývalo zlikvidovat poslední bandy rebelů ukrývající se v hor-
natém terénu . V Saint Domingue se však poprvé objevil přízrak, jenž později 
zlomil vaz francouzské armádě ve Španělsku a stál u počátku pádu Napoleo-
nova impéria . Francouzská válečná mašinérie, která dlouho nenašla 
přemožitele, nebyla zvyklá na gerilovou válku . Navíc Francouzi byli fyzicky 
vyčerpáni . Leclerc napsal 1 . dubna Napoleonovi, že mu zbývá sedm tisíc bo-
jeschopných vojáků, pět tisíc je zraněných či nemocných a  pět tisíc 
nezvěstných nebo mrtvých (Beard 1863, 205; Bell 2007, 256; Stephen 1814, 
51; Elliott 1855, 71; Stoddard 1914, 320–323) .

Klíčová otázka jarních měsíců po pádu Crête-à-Pierrot zněla, kdo 
se psychicky zhroutí dříve: zda Francouzi, bojující daleko od domova v nez-
vyklém tropickém klimatu, u kterých se již objevovaly první případy žluté 
zimnice, nebo povstalci traumatizovaní střetem se západním způsobem ve-
dení války a poražení prakticky ve všech bitvách? Když se Toussaint Louver-
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ture dozvěděl o podpisu smlouvy v Amiensu, silně ho to zasáhlo, protože si 
uvědomil vojenské důsledky této události . Na druhé straně podle francouzs-
kých odhadů stále na své základně v Marmelade disponoval přibližně čtyřmi 
tisíci muži . Leclerc sám v dopise ministerstvu války z 21 . dubna 1802 uznal, 
že bez příjezdu přislíbených dvanácti tisíc vojáků není schopen zahájit no-
vou ofenzívu (Bell 2007, 259) .

Generál Henri Christophe se v čele dvanácti set mužů vzdal 26 . dub-
na 1802 Leclercovi pod podmínkou, že ve francouzské armádě obdrží odpo-
vídající hodnost a  1 . května požádal o  mírové jednání samotný Toussaint 
Louverture . Legendární černý vůdce se za  obecného pozdvižení dostavil 
6 . května 1802 do Cap Français doprovázen třemi stovkami jezdců čestné 
gardy (Beard 1863, 206–207; Bell 2007, 258; Gragnon-Lacoste 1877, 325–336; 
Métral a Toussaint Louverture 1825, 94; Stoddard 1914, 321) . Rozhovor s Le-
clercem probíhal zpočátku v napjatém ovzduší . Toussaintovou podmínkou 
bylo, že všichni černí generálové, kteří zatím nesložili zbraně, získají ve fran-
couzské armádě stejné postavení (Beard 1863, 209–214; Stephen 1814, 65) . 
Když se generál Leclerc zmínil o třech tisících zavražděných bílých koloni-
stech, Toussaint pouze odpověděl: To udělal Dessalines (cit . Bell 2007, 261) . 
Leclerc navrhl, že Toussainta učiní svým zástupcem . Bývalý černý otrok však 
nabídku Napoleonova švagra odmítl (cit . Bell 2007, 261): 

Jsem příliš starý a nemocný. Potřebuji si odpočinout a žít na venkově. 
Nemohu již sloužit republice. Chci se uchýlit se svými dětmi na svou 
plantáž v Ennery. 

Na banketu, který byl uspořádán na oslavu usmíření, se Toussaint Louvertu-
re choval zdvořile, ale rezervovaně . Po návratu do Marmelade se rozloučil 
před nastoupenými oddíly . Jeden z  vojáků na  něj údajně zavolal (cit . Bell 
2007, 262): 

Vy nás opouštíte, generále? Nikoliv, mé dítě, všichni tvoji bratři mají 
zbraně a všichni důstojníci si zachovali své hodnosti, zněla odpověď .

Hodnotíme-li výkon Toussainta Louvertura jako vojevůdce mezi počátkem 
února a koncem dubna 1802, pak musíme vzít v úvahu, že čelil nejlepším 
Napoleonovým vojákům s elitním důstojnickým sborem v čele s generálem 
Emmanuelem Leclercem . Leclercův expediční sbor by ve stávajícím složení 
a síle představoval vážné nebezpečí i pro tehdejší Spojené státy americké a ja-
kékoliv jiné hájené teritorium v Novém světě . Toussaintu Louverturovi se bě-
hem několika let podařilo přetvořit bandy vzbouřených otroků v  kvalitní 
armádu, která v  určitých chvílích hrála s  Francouzi více než vyrovnanou 
hru . Přečkal krizi vyvolanou drtivým úderem francouzských jednotek bě-
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hem jejich vylodění v prvních únorových dnech . Unikl obkličovacímu mané-
vru tří sborů, které jej měly jižně od Gonaïves rozdrtit . Následně vymyslel 
brilantní strategický plán spočívající v nalákání a zdecimování protivníka 
u Crête-à-Pierrot . Tato pevnost se při troše štěstí mohla stát Leclercovým Sta-
lingradem . Ani po evakuaci Crête-à-Pierrot nebyla válka ztracena . Nastala 
patová situace, kdy generál Emmanuel Leclerc pochyboval o  schopnosti 
svých vojáků pokračovat v boji . Toussaintovi muži ovládali významnou část 
severu země . Byla to kapitulace generála Henriho Christopha, která způsobi-
la dominový efekt pocitu poraženectví, jež psychicky zlomil (alespoň proza-
tím) vůli kreolů dále vzdorovat .

 I když vůdcové povstání složili zbraně a většina z nich se úspěšně 
zařadila do Leclercovy armády, která byla nyní tvořena z padesáti procent 
vojáky tmavé pleti, situace na ostrově byla nadále složitá . V různých částech 
země pokračovaly nepokoje vyvolávané černými rebely, mezi nimiž vyni-
kal například jistý Sans-Souci nebo Sylla . Mnozí Francouzi a jejich místní 
spojenci pojali podezření, že v pozadí těchto incidentů stojí sám Toussaint 
Louverture, jehož kapitulace byla pouhou lstí a  že ve  vhodný okamžik 
starý generál, v minulosti schopný každé přetvářky či intriky, udeří . K to-
muto přesvědčení dospěl nakonec i  Leclerc a  rozhodl se, že na  rozdíl 
od svých předchůdců se on zaskočit nenechá (Bell 2007, 262; Gragnon-La-
coste 1877, 339) . 

V polovině května 1802 vypukla v Port-au-Prince a Port Français 
epidemie žluté zimnice (Stoddard 1914, 326; Beard 1863, 218–219; Métral 
a Toussaint Louverture 1825, 105–107) . V roce 1794 decimovala tato choroba 
na Saint Domingue anglické vojáky, ale intenzita, s níž udeřila na jaře 1802, 
neměla ve známých dějinách ostrova obdoby . Lidé, vyčerpaní a traumatizo-
vaní válkou, žijící v troskách vyhořelých domů a na zničených plantážích, 
umírali po tisících . Generál Leclerc napsal bez přehánění 11 . června 1802 
Napoleonovi (cit . Stoddard 1914, 327; Bell 2007, 263): 

Jestliže chce mít první konzul v říjnu na Saint Domingue nějakou 
armádu, musí ji poslat z  Francie, protože řádění této nemoci je 
jednoduše nepopsatelné. 

Žlutá zimnice se pravděpodobně na francouzské lodi dostala dokonce do špa-
nělské Malagy a dále podél jižního pobřeží Pyrenejského poloostrova . V Ma-
laze na  ni údajně umíralo šedesát lidí denně (Ersdaile 2007, 303) . Situace 
na  Saint Domingue byla pochopitelně daleko katastrofálnější . Do  začátku 
června 1802 této epidemii podlehly asi tři tisíce osob, a to byl pouze začátek 
(Stoddard 1914, 326) . Bojeschopnost francouzské armády, která ztrácela še-
desát mužů denně a celkově byla připravena o šedesát procent vojáků, byla 
zásadně podlomena . 
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Generál Leclerc se v této kritické situaci hodlal definitivně zbavit 
Toussainta Louvertura, kterého podezíral (vzhledem k  minulosti částečně 
oprávněně) z konspirace a podněcování ke vzpouře (Stoddard 1914, 327–328) . 
Rozhodl se vylákat ho z jeho plantáže (kde byl nepolapitelný), zmocnit se ho 
a deportovat do Evropy . Jako záminky použil žádosti generála Jeana-Baptisty 
Bruneta, který poslal Toussaintovi dopis s prosbou, aby mu pomohl vyřešit 
rozbroje mezi vojáky a zemědělci u Plaisance .1232 Zároveň jej o totéž požádal 
Leclerc ve  vlastním listu . Toussaint Louverture neopatrně přijel na  místo 
schůzky, kde byl jeho malý doprovod přemožen, Toussaint zajat a rychle do-
praven do Gonaïves . V přístavu již čekala loď La Créole, jež ho převezla do Cap 
Français, odkud Toussaint putoval na palubě L’Héros do Francie (Bell 2007, 
263–264) . Je poněkud nepochopitelné, že se Toussaint Louverture nechal tak-
to jednoduše obelstít (Beard 1863, 225–242; Gragnon-Lacoste 1877, 349–
358) .1233 Někteří autoři se domnívají, že podlehl obyčejné ješitnosti, že se běloši 
neobejdou bez jeho rady . Jiní tvrdí, že Francouzi měli v úmyslu Toussaintovo 
sídlo vojensky obsadit a že bývalý generál se pokoušel s Brunetem vyjednávat 
a získat čas . Aimé Césaire, spisovatel a průkopník négritude,1234 nahlížel tra-
gickou událost v  christologické perspektivě . Toussaint Louverture údajně 
věděl, co jej čeká, ale vědomě přijal úlohu mučedníka, protože chtěl svou oso-
bu oddělit od osudu haitské revoluce (Bell 2007, 264–265) .1235

Po  příjezdu do  Brestu byl Toussaint vsazen do  uzavřeného kočáru, 
střežen silným vojenským oddílem a převezen do Fort de Joux,1236 středověké 
pevnosti nalézající se v pohoří Jura v oblasti Franche-Comté poblíž švýcarských 
hranic . Zdejší cela se stala od 23 . srpna 1802 jeho trvalým domovem (Gragnon-
Lacoste 1877, 361–385) . Nebylo to prostředí vhodné pro staršího člověka, který 
celý život strávil na tropickém ostrově .1237 Podle vlastních slov zde byl pohřben 
zaživa (Bell 2007, 268) . Připomínalo to téměř příběh o „muži se železnou mask-
ou“ . Bylo v  zájmu předsudků pigmentokracie nechat zmizet nejpřesvědčivější 

1232)  Brunetův dopis, viz Gragnon-Lacoste 1877, 343–344 .

1233)  Dějiny lidstva neznají proradné chování, které by bylo zároveň tak pobuřující, hrubé 

a nestoudné jako tento čin (Stephen 1814, 88) .

1234)  Umělecké a ideologické hnutí převážně frankofonních černošských vzdělanců, literátů 

a politiků, které se zrodilo ve třicátých letech dvacátého století ve Francii . 

1235)  Diskuze o Toussaintově únosu v širším historickém, politickém a literárním kontextu, 

viz Jenson 2005 . 

1236)  Ve Fort de Joux byl předtím vězněn (než se účastnil Leclercovy expedice) André Rigaud 

(Gragnon-Lacoste 1877, 362) .

1237)  Nechť si čtenář představí hrůzy takového věznění pro padesátiletého Afričana, který byl 

přivyklý podnebí Západní Indie, kde nikdy neustává teplo, svěží vítr a sluneční svit 

(Stephen 1814, 91) .
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důkaz o absurditě bílé rasové nadřazenosti? Nebo byla míra trestu, který byl 
Toussaintu Louverturovi uložen, spíše úměrná jeho snaze vzdorovat vůli 
největšího egocentrika tehdejší doby – Napoleona Bonaparta? Provinil se Tous-
saint Louverture především tím, že v  jeho činech vojevůdce i  administrátora 
korsický dobrodruh pozoroval náznak geniality, která měla náležet pouze jemu? 
Napoleon Bonaparte mohl být poražen člověkem, jakým byl Wellington, protože 
nikoho by nikdy nenapadlo (pravděpodobně ani samotného Wellingtona), že by 
anglický generál mohl dosáhnout větší historické velikosti než Bonaparte . 

Je to malý člověk, ba ještě menší než malý. Francouzi nemohli o Po-
lignacovi říci nic horšího nežli: Je to Wellington bez slávy. Oprav-
du, co zbývá, svlečeme-li člověku jako Wellington maršálský stejno-
kroj slávy?

napsal Heinrich Heine (1951, 262) . Nic podobného nebylo možné říci 
o Toussaintu Louverturovi, v němž navíc – na rozdíl od Napoleona Bona-
parta – byla státnická obratnost spojena s intuitivní znalostí „zákona míry“ 
(Beard 1863, 291–292) .

Na samotném sklonku života se Toussaint vracel ke své životní drá-
ze a úspěchům (cit . Bell 2007, 271): 

Kolonie Saint Domingue, jejímž správcem jsem byl, se těšila 
největšímu možnému klidu; zemědělství a obchod vzkvétaly. Ostrov 
dosáhl velkoleposti, kterou nikdy předtím nepoznal. A toto vše bylo – 
odvažuji se tvrdit – mým dílem. 

Toussaintova hrdost na výjimečnost jeho úsilí by pravděpodobně byla ještě 
větší, kdyby viděl, v jakém stavu se jeho ostrov ocitl v následujících dvou sta-
letích . Toussaint cítil pochopitelně trpkost z krutě nespravedlivého nevděku 
(cit . Bell 2007, 267): 

Kdybych měl vyjmenovat všechny služby, které jsem vykonal pro 
vládu, potřeboval bych několik svazků a  stále bych nebyl hotov. 
A jako odměnu za veškeré mé úsilí, svévolně mě na Saint Domingue 
zatkli a odvlekli na loď jako zločince, bez slušnosti a ohledu na můj 
stav. Je toto ocenění za moji práci? Měl bych kvůli svému chování 
očekávat takové zacházení?

Sám si na tuto otázku odpověděl (cit . Bell 2007, 276): 

Bezpochyby je to barva mé pleti. … Ale může barva mého těla poskvr-
nit moji čest a moji odvahu?
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Napoleon na Toussaintovy dopisy nereagoval . Pokud projevil zájem, týkalo se 
to především údajného pokladu, který Toussaint Louverture ukryl na Saint 
Domingue . Podle ministerského nařízení se mělo Toussaintovi dostat „při-
měřeného zacházení“ (Bell 2007, 268–284) . Když si koncem ledna 1803 stěžo-
val na zdravotní problémy, nezavolali k němu lékaře, 7 . dubna 1803 byl nale-
zen mrtev ve  své cele v  křesle poblíž krbu . Pitva prokázala komplikovaný 
zápal plic způsobený podvýživou a  nachlazením (Bell 2007, 284; Fleming 
2002, 142–145) .1238

Po Toussaintově uvěznění a deportaci, která nevyvolala žádnou 
revoltu, se Leclerc rozhodl odzbrojit oddíly nacházející se pod velením 
černých důstojníků . Týkalo se to plukovníka Lapluma na  jihu, generála 
Dessalina na západě, generálů Christopha a Maurepase na severu . Operace 
probíhala v zásadě úspěšně; velitelé prováděli rozkaz bez odporu; Dessali-
nes dokonce s pověstnou brutalitou . Dalším krokem mělo být ustavení po-
licie – gendarmerie, čímž by byla pacifikace kolonie završena (Stoddard 
1914, 330–331) . 

Generál Leclerc mohl začátkem července 1802 konstatovat, že přes 
obrovské problémy se jeho náročná mise chýlila k úspěšnému závěru . Porazil 
v přímém střetu nejnebezpečnější armádu západní hemisféry . Úspěšně neutra-
lizoval a deportoval charizmatického a svými intrikami a nevypočitatelností 
proslulého místního vůdce . Navzdory katastrofální epidemii, která ničila jeho 
armádu, se dařilo situaci v zemi normalizovat . Péče o pořádek měla být záhy 
předána místní milici . Obnovené hospodářství mělo zajistit Saint Domingue 
bývalou prosperitu a lesk . Mělo se zrodit blahobytné kreolské společenství od-
dané ideálům republiky a loajální vůči Francii . 

Aniž by si to přiznal, Leclerc v zásadě navázal na osvědčenou politi-
ku Toussainta Louvertura . Neopomněl ani zbývající část Napoleonovy globální 
strategie spočívající v propojení francouzských ostrovů v Karibiku s Louisia-
nou a  vytvoření francouzského impéria v  Novém světě, kde by osvícenská 
ideologie rasové rovnosti, jejímž výrazem bylo dynamické a asertivní kreolst-
ví, zastínila anglosaskou etnickou aroganci a probudila by z letargie stagnu-
jící hispánské državy pod španělskou nadvládou . Pak přišla rána, která 
všechny tyto sny rozdrtila a změnila v reliktní exotické parodie sebe sama . 

Napoleon Bonaparte vydal 20 . května 1802 zákon, podle něhož měl 
obchod a dovoz Afričanů na zámořská území probíhat v souladu se zákonem 
a s pravidly platnými před rokem 1789 . Prakticky to znamenalo obnovení 
otroctví v  původním rozsahu (Bell 2007, 285) . Napoleona k  tomuto radi-
kálnímu a ve svém důsledku destruktivnímu kroku pravděpodobně přiměl 
nový ministr námořnictva Denis Decrès, přesvědčený obhájce restaurace 

1238) Detailní líčení Toussaintova věznění, viz Beard 1863, 276–290 .
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tradičního koloniálního systému, a  to společně s  podnikatelskými kruhy 
z Bordeaux a Nantes a s majiteli plantáží (Stoddard 1914, 332) . 

Když se na Saint Domingue rozšířila v červenci 1802 zpráva o zno-
vuzavedení otroctví na Guadeloupu,1239 vyvolalo to bouřlivou reakci . Veškerý 
pracně a trpělivě budovaný konsensus mezi kolonií a metropolí byl zničen . 
Bývalí černí rebelové, kteří postupně nacházeli místo v novém uspořádání 
po odchodu Toussainta Louvertura, pochopili, že není jiné řešení než totální 
rozchod s Francií, a to pokud možno ihned . 

V polovině července obdržel generál Leclerc z Paříže příkaz k re-
stauraci otroctví . Byl zděšen a  odepsal, že není v  jeho silách nařízení 
uskutečnit . Mohutná vlna vzpoury, která se přehnala ostrovem, společně 
s tragickými dopady žluté zimnice připravila Leclerca o autoritu . Prozatím 
černí generálové a  plukovníci, kteří využili míru k  osobnímu obohacení 
a osobně se neobávali důsledků Napoleonova výnosu, zachovávali loajalitu 
vůči Francii . Když se Toussaintův příbuzný Charles Belair připojil k revoltě, 
Jean-Jacques Dessalines jej zastřelil a jeho muže nechal zmasakrovat (Stod-
dard 1914, 333–335) . Vzpoura však zachvacovala široké vrstvy obyvatelstva . 
Leclerc zjistil, že čelí novému typu fanatismu lhostejného vůči smrti (cit . 
Stoddard 1914, 335): Tyto lidi lze zabít, ale nikdy se nevzdají . 

V  důsledku žluté zimnice se zbytky armády navzdory posilám 
vojáků původem z Německa, Nizozemí a Polska rozplývaly Leclercovi pod ru-
kama a jeho dopisy do Paříže nabývaly stále zoufalejšího tónu . Z jednotky, 
která měla při příjezdu 1395 mužů, zbylo 83 vojáků schopných částečné 
služby a 107 mužů ležících v lazaretu; z jiné jednotky o 1900 mužích zůstalo 
163 bojeschopných vojáků a  200 se nacházelo v  nemocnici . Z  tisíce mužů 
další jednotky zůstalo sedmnáct a sto třicet tři bojovali o život na polním 
lůžku . Denně umíralo sto až sto dvacet mužů . Ubezpečovali jej, že s nástu-
pem podzimu epidemie poleví – či dokonce zcela ustane, a že přeživší vojáci, 
kteří získají imunitu, se s rebely vypořádají (Stoddard 1914, 337–340) . K tomu 
však nedošlo . Poslední list odeslal generál Emmanuel Leclerc 7 . října 1802; 
mimo jiné v něm uvedl (cit . Stoddard 1914, 342): 

Zde je můj názor na  tuto zemi. Musíme zabít všechny černochy 
v horách, muže a ženy, a ušetřit pouze děti mladší dvanácti let. Musí-
me zabít polovinu černochů z nížin a nenechat v kolonii naživu niko-
ho, kdo by nosil epolety. Bez těchto opatření nezavládne nikdy mír 

1239)  Úkolem byl v dubnu pověřen 1802 generál Richepanse se čtyřmi sty vojáky a provedl jej 

s velkou rozhodností a nemilosrdností do poloviny července 1802 . Přibližně tři tisíce osob 

bylo z Guadeloupu deportováno; vůdce rebelujících otroků Pelage byl buď prodán do stří-

brných dolů v Peru, nebo utopen v moři (Stoddard 1914, 333–334; Stephen 1814, 28–29) .
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a každým rokem – zvláště pokud bude smrtonosný jako tento – bude-
te mít občanskou válku, která ohrozí budoucnost. 

Generál Leclerc byl přesvědčen, že je možné Saint Domingue podmanit . Je 
pouze třeba poslat ihned dvanáct tisíc mužů, poté šest set mužů měsíčně 
v průběhu období horka a dalších patnáct tisíc následující podzim . Záležitost 
bude hotova na jaře 1804 . 2 . listopadu 1802 Emmanuel Leclerc podlehl ne-
moci – obdobně jako padesát tisíc mužů z celkových osmdesáti tisíc určených 
k  potlačení vzpoury na  Saint Domingue (Stoddard 1914, 336–342; Métral 
a Toussaint Louverture 1825, 159) .

Na stranu povstalců se 10 . října 1802 přidal mulatský generál Augu-
stine Clervaux . Tím byla výrazně oslabena obrana hlavního města Cap Fran-
çais, které nyní hájilo pouze několik set bílých vojáků a asi tisíc příslušníků 
Národní gardy . Clervaux to věděl a 12 . října napadl Cap Français v čele deseti 
tisíc míšenců a  černochů . Utrpěl těžké ztráty a  musel ustoupit . Clervauxův 
příklad inspiroval Christopha a Dessalina . V polovině listopadu Francouzi ov-
ládali Cap Français a Môle Saint Nicolas na severu, přístavy na západě země 
a  díky věrnému plukovníku Laplumovi jižní oblasti; rovněž španělská část 
ostrova odmítla se připojit k povstání (Stoddard 1914, 345–345) .

Napoleon Bonaparte se nehodlal Saint Domingue vzdát . V listo-
padu odplula na ostrov významná posila čítající deset tisíc mužů . Mnozí 
vojáci se zotavili ze žluté zimnice a začali posilovat prořídlé řady bílých 
oddílů . Nový guvernér, generál Donatien Marie Joseph de Rochambeau, 
syn hrdiny z americké války o nezávislost, obsadil v prosinci Port Liberté, 
v  lednu 1803 Port-de-Paix a začal na  severu a západu ostrova zatlačovat 
povstalce do vnitrozemí . Pouze na jihu byl Laplume nucen pomalu ustu-
povat pod tlakem spojených černochů a mulatů k Les Cayes .1240 Rocham-
beau nyní disponoval jedenácti tisíci muži a  epidemie žluté zimnice 
viditelně polevila .1241

Konflikt výrazně změnil svůj charakter . Již nešlo o  republiku, 
krále, nezávislost či dokonce otroctví . To, co se skrývalo od srpna 1791 pod 
povrchem probíhajících dramatických událostí a  bylo neustále kamuf-
lováno či zastíráno různými vznešenými frázemi či politickými prokla-
macemi, se konečně projevilo otevřeně: na Saint Domingue se odehrávala 
vyhlazovací rasová válka . Bylo zřejmé, že pokud má být ostrov francouzs-
ký, bude bílý, jestliže získá nezávislost, nebude na něm místo pro žádného 
bělocha . Rochambeau byl přesvědčen, že je třeba pobít přinejmenším třicet 

1240)  Do Les Cayes se stáhly zbytky polských oddílů, které utrpěly vážné ztráty na jihozápad-

ním pobřeží (Métral a Toussaint Louverture 1825, 200) .

1241)  Beard 1863, 257–259; Stoddard 1914, 345–346; Métral a Toussaint Louverture 1825, 165 .
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tisíc Afričanů bez ohledu na pohlaví a zbytek černochů připoutat jakožto 
otroky k práci na plantážích . V průběhu března a dubna 1803 generál Ro-
chambeau krok za krokem vytrhával kořeny vzpoury . Z Kuby nechal do-
vést speciální psy vycvičené na  chytání uprchlých otroků . Napoleon 
připravoval k  nalodění patnáct tisíc mužů a  na  podzim 1803 plánoval 
odeslat dalších patnáct tisíc vojáků k uskutečnění závěrečného úderu (Be-
ard 1863, 263; Stoddard 1914, 347) . Zdálo se, že dvanáctiletý konflikt skončí 
francouzským triumfem . Francie zázračně ustála obnovení otroctví 
na Saint Domingue .

Poté došlo k  radikálnímu obratu . Mír uzavřený v  Amiensu stál 
na vratkých základech . Napoleonovy přemrštěné ambice vnášely do evrops-
kého politického života trvalou nestabilitu . Bonaparte obvinil Velkou Britá-
nii, že odmítá opustit v rozporu s dohodami Maltu, v důsledku čehož Francie 
musí ponechat posádky v  Neapoli a  v  papežském státě . Britská vláda 12 . 
května 1803 odvolala svého velvyslance lorda Whitworthe z Paříže . O  šest 
dní později obnovila nepřátelství střelba z anglických lodí v kanále La Man-
che (Furet 2004, 352–353; Esdaille 2008, 150–151) .

Pro francouzské síly na  Saint Domingue měl tento vývoj kata-
strofální důsledky . Koncem června 1803 anglické loďstvo zahájilo blokádu 
ostrova a znemožnilo tak přísun dalších posil a prostředků potřebných k ve-
dení války . Angličané naopak začali povstalce aktivně podporovat . Tím se 
radikálně změnila situace na bojišti . Počátkem října 1803 vzbouřenci, nyní 
sjednocení pod vedením Jeana-Jacquese Dessalina, obsadili Les Cayes a zce-
la ovládli jih země . Koncem téhož měsíce bylo vyklizeno město Port-au-Prin-
ce . Deset dní po porážce v bitvě u Vertières jižně od Cap Français 18 . listopa-
du 1803 se generál Rochambeau s osmi tisíci zbývajícími vojáky vzdal britské 
flotile, která se zdržovala u  pobřeží . Zároveň byl evakuován přístav Môle 
Saint Nicolas . Pouze bývalá španělská kolonie Santo Domingo zůstala do roku 
1809 pod kontrolou malé francouzské posádky vedené generálem Marie-
Louisem Ferrandem . Francouzská hegemonie na Haiti definitivně skončila 
(Beard 1863, 270–275; Matthewson 1995, 232) .

Napoleon, který se ocitl opět ve válce s Velkou Británií, přehodnotil 
transatlantické plány . Ještě na přelomu roku 1802 a 1803 vyplula z holands-
kého přístavu Helvoetsluys expedice, která měla zajistit francouzskou 
přítomnost v Louisianě (Esdaille 2008, 152) . Poté však Bonaparte změnil ná-
zor . Dozvěděl se, že vláda Spojených států amerických připravuje převzetí Lou-
isiany vojenskou silou . Senát schválil návrh výstavby patnácti dělových člunů 
pro operace v ústí Mississippi a Kongres souhlasil se zřízením osmdesáti tisí-
cové armády . Napoleon si 10 . dubna zavolal svého ministra financí Françoise 
Barbé-Marboise a sdělil mu, že se hodlá vzdát nejen New Orleansu, ale celého 
teritoria Louisiany (Brant 1952, 863) a 30 . dubna 1803 prodal Bonaparte Spo-
jeným státům americkým území čtyřikrát větší než Francie za  osmdesát 
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miliónů dolarů .1242 Prezident Thomas Jefferson, krátce předtím znepokojený 
úspěšnou revoltou otroků v Karibiku a Napoleonovým expansionismem, náh-
le zdvojnásobil rozlohu své země . W . Stull Holt přirovnal Spojené státy ame-
rické na počátku devatenáctého století k šakalovi, živícího se kořistí, kterou 
ukradne mocnějším vzájemně bojujícím predátorům (Kaplan 1957, 196) .

2.24.5 Zrod nezávislého haitského státu

Jean-Jacques Dessalines vyhlásil 1 . ledna 1804 nezávislost nové republiky, 
kterou pojmenoval „Haiti“ . Dessalines vytrhl z  francouzské trikolóry bílý 
pruh jako symbolický výraz své rasové politiky . Ta se brzy dočkala svého 
naplnění . Podle slibu, který učinil Dessalines Rochambeauovi, měla být 
na Haiti zaručena bezpečnost všech bělochů a bílí emigranti byli dokonce 
vyzváni k návratu (Stoddard 1914, 349) . Přesto byl v následujícím roce roz-
poután na Dessalinův příkaz masakr, jemuž padli za oběť bez ohledu na po-
hlaví a věk téměř všichni zbývající běloši (Knight 2000, 113; Fleming 2002, 
147) .1243 25 . dubna 1805 bylo vydáno prohlášení, zapovídající příslušníkům 
bílé rasy vlastnit v zemi půdu a nemovitosti . Dessalinův čin byl samozřejmě 
mimořádně odpuzující a neomluvitelný, nesmíme však zapomínat na sku-
tečnost, že Jean-Jacques Dessalines pouze pokračoval v logice rasové války, 
kterou zahájili Leclerc a Rochambeau . Podle sčítání obyvatelstva, uskutečně-
ného v roce 1824, žilo na Haiti 935 335 osob,1244 z  toho 819 000 černochů 
(noirs), 105 000 míšenců ( jaunes), 1 500 indiánů a pouhých 500 bělochů (Be-
ard 1863, 20) . Jean-Jacques Dessalines, který se nechal 6 . října 1804 koruno-
vat haitským císařem Jakubem I ., se ze své absolutní moci netěšil dlouho . Byl 
zavražděn spiklenci 17 . října 1806 . 

Po Dessalinově pádu byla země rozdělena na severní republiku, 
kterou Henri Christophe (Newcomb 1940) v roce 1811 změnil na království 

1242)  Toto území zahrnovalo dnešní Louisianu, Arkansas, Missouri, Iowu, Oklahomu, Kansas, 

Nebrasku, Minnesotu, Severní a Jižní Dakotu, Colorado a Wyoming (Esdaille 2008, 152) . 

1243)  Výjimka byla učiněna u některých lékařů, úředníků, obchodníků a zejména příslušní-

ků polských oddílů, kteří přešli na stranu povstalců (Bell 2007, 287) . Poláci v řadách 

expediční armády, viz Pachoński a Wilson, 1986 . 

1244)  Tento údaj byl ve své době přijímán se značnou skepsí, John Relly Beard uvedl realistič-

tější odhad 700 000 osob, i když je třeba vzít v úvahu, že po vyhlášení nezávislosti prv-

ního černošského státu docházelo (kromě rozsáhlé emigrace) rovněž k přistěhovalectví 

z okolních ostrovů a dokonce i z americké pevniny (Beard 1863, 20) . Ve dvacátých letech 

devatenáctého století se na Haiti přistěhovalo asi šest tisíc Afroameričanů; v  krátké 

době se však většina vrátila zpět do Spojených států amerických .
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(a sebe nechal korunovat jako Jindřicha I .),1245 a na jižní republiku, jejímž 
doživotním prezidentem se stal Alexandre Pétion (Bellegarde 1941) . Toto 
rozčlenění bylo do  určité míry důsledkem pokračující rivality mezi 
černochy (noirs) vládnoucími na severu a mulaty ( jaunes) tradičně dominu-
jícími jihu (Křížová 2009, 52) . Severní Haiti za vlády Jindřicha I . díky obno-
venému vývozu prosperovalo . Obava z návratu otroctví nepominula a jejím 
symbolickým výrazem byla zejména největší pevnost západní hemisféry La 
Ferrière, nazývaná rovněž La Citadelle, kterou Jindřich I . nechal vystavět 
k obraně ostrova asi padesát kilometrů od Cap Haïtien1246 (Wilson a Van 
Baelen 1992, 852; Mangonès 1992, 859; Křížová 2009, 53) . Stavba, která si 
vysloužila přízvisko „osmý div světa“, okouzlila například kubánského spi-
sovatele Alejo Carpentiera (Johnson 1994, 697–698) . Ohromující komplex 
budov a labyrint chodeb představující syntézu architektonických škol Vau-
bana a  Montalemberta měl pojmout posádku půl druhého tisíce mužů, 
kteří by s pomoci 275 děl vydrželi tříleté obléhání . Na budování La Ferrière 
se podílelo asi dvě stě tisíc mužů, z nichž dvacet tisíc zahynulo . Je patrné, 
že Henri Christophe se během cesty ke svobodné postkoloniální společnosti 
zastavil oklikou ve starověkém Egyptě . Faraóni nebyli jediným panovníko-
vým vzorem . Tím dalším byl pruský král Fridrich Veliký, který Christopha 
inspiroval k výstavbě paláce zvaného Sans-Souci (Wilson a Van Baelen 1992, 
852; Mangonès 1992, 859) .

Baron Pierre Victor de Malouet, ministr námořnictva v  první 
restaurační vládě Ludvíka XVIII ., po  Napoleonově porážce uvažoval 
o možném návratu Haiti pod francouzskou správu (Bongie 2005, 82) . Výs-
ledkem bylo několik částečně diplomatických a částečně špionážních misí 
na tento ostrov podniknutých v letech 1814 až 1823 . Nejtragičtěji dopadl 
Franco Medina, který byl na podzim 1814 na dvoře Henriho Christopha 
zatčen a  týrán a posléze zemřel ve vězení . Někteří autoři hovoří dokonce 
o „obsesi“, s níž se různí Francouzi, často z řad bývalých kolonistů, domáha-
li na počátku restaurace znovudobytí Haiti . Ekonom Jean Charles Léonard 
de Sismondi označil tento záměr za bláznivý a z hospodářského hlediska 
za  anachronický . Francie namísto toho již vzhlížela k  rovníkové Africe 
a v roce 1817 se uchytila v Senegalu (Miller 2005, 39–48) . Francouzský kon-
zervativní ministr zahraničí, básník René de Chateaubriand se rozhodl ob-
novit slávu francouzských zbraní nikoliv v  zámoří, ale na  Pyrenejském 
poloostrově, kde armáda o počtu sto tisíc mužů na jaře 1823 úspěšně inter-
venovala za  účelem znovunastolení španělského krále Ferdinanda VII . 

1245)  Americký dramatik Eugene O’Neill věnoval Henrimu Christophemu hru Emperor Jones 

(1920) a Aimé Césaire napsal drama La Tragédie du roi Christophe z roku 1964 (Cohn 1971) .

1246)  Dříve Cap Français .
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(Mansel 2005, 394) . A v letech 1814 až 1830 francouzský restaurační režim, 
v zahraničně politické a ekonomické oblasti překvapivě úspěšný, na ambi-
ciózní koloniální politiku rezignoval . 

V  roce 1818 zemřel Alexandre Pétion, prezident jižní republiky, 
a  jeho místo zaujal Jean-Pierre Boyer (Baur 1947), jenž po  Christophově 
sebevraždě o dva roky později zemi opět sjednotil a definitivně stvrdil poli-
tickou nadvládu mulatů nad černochy . V roce 1825 vyslal francouzský král 
Karel X . čtrnáct válečných lodí, jež přinutily haitskou vládu „zaplatit“ za svo-
ji svobodu devadesát miliónů franků .1247 Francie uznala nezávislost Haiti 17 . 
dubna téhož roku (Gragnon-Lacoste 1877, 386) . Po Boyerově svržení v  roce 
1843 se zchudlá republika Haiti postupně propadala do mezinárodní izo-
lace a  ekonomického úpadku, z  něhož se nikdy nevzpamatovala (Lundahl 
1989, 8) . Victor Schoelcher po návratu z Port-au-Prince v roce 1841 napsal 
(cit . Křížová 2009, 55–56): 

Nečistá veřejná prostranství, rozpadlé paláce, chatrče z prken a slá-
my, zanedbaný přístav se zhroucenou hrází, ulice bez názvů a domy 
bez čísel, žádné noční osvětlení, žádné dláždění, na  zemi se vrší 
prach a výkaly, které po každém dešti znemožňují chůzi. 

Simon Bolívar sice pobýval v roce 1815 v Les Cayes a získal na Haiti hmotnou 
podporu pro svou vzpouru proti španělské nadvládě, ale zástupci ostrova 
nebyli ani pozváni na  první panamerický kongres v  roce 1825 v  Panamě 
(Křížová 2009, 56–57; Johnson 1998, 254) . Americká okupace 1915 až 1934 
byla nesena ve výrazně paternalistickém a filantropickém duchu, avšak ani 
ona nevytrhla zemi z bludného kruhu chudoby (Renda 2001) .1248

1247)  Výnos Karla X ., viz Métral a Toussaint Louverture 1825, 341 . Původní částka požadova-

ná Francií byla na sto padesát miliónů franků, což byla přibližně výše francouzského 

ročního státního rozpočtu; Karel X . však souhlasil s jejím snížením . Republika Haiti 

splácela dluh pomocí půjček poskytnutých právě Francií! Haitský prezident Jean-

Bertrand Aristide na tomto základě požadoval v devadesátých letech dvacátého století 

od Francie reparace . Jeho nástupce Gérard Latortue po Aristidově svržení v  březnu 

2004 od tohoto požadavku během návštěvy francouzské ministryně obrany Michèle 

Alliot-Marie (první od roku 1804) upustil (Miller 2005, 40–41) . 

1248)  Během americké přítomnosti na ostrově byla vybudována základní infrastruktura za-

hrnující tisíc sedm set kilometrů silnic, sto osmdesát devět mostů a mnohé administra-

tivní budovy, školy a nemocnice . Rozšířila se distribuce pitné vody . Port-au-Prince se 

stalo prvním městem v Latinské Americe s telefonní službou a v roce 1927 bylo zaháje-

no rozhlasové vysílání (Křížová 2009, 63–67) . Politický vývoj na Haiti po zvolení prezi-

denta Françoise Duvaliera v roce 1957, viz Nicholls 1998 . 
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Rasová revoluce na Haiti, která neznamenala pouze osvobození 
(o něž usilovali abolicionisté), ale přímo vládu černých, silně znepokojila 
tisíce majitelů otroků v Novém světě . Na Jamajce a St . Kitts vypukly nepoko-
je (Knight 2000, 113) . Thomas Jefferson musel čelit nátlaku jižanských 
politiků požadujících rozhodná opatření . Senátor James Jackson z Georgie 
požadoval, aby byla vláda onoho nešťastného ostrova zničena (Matthewson 
1995, 235) . Jeffersonův zeť John Wayles Eppes prohlašoval, že triumf otroků 
na Saint Domingue přinese okamžitou a strašlivou zkázu nejlepší části Ame-
riky (cit . Kagan 2008, 203) . 

Do jisté míry byly tyto obavy oprávněné . V roce 1800 vypukla vz-
poura otroků ve Virginii vedená Gabrielem Prosperem; v Jižní Karolíně se 
chystala jiná revolta, jejíž předák Denmark Vesey údajně počítal s invazí ze 
Saint Domingue (Kagan 2008, 203) . V  roce 1803 uveřejnil John Taylor 
v  Karolíně spis dokazující na  základě zkušeností ze Saint Domingue, že 
otroctví na americkém jihu nesmí být nikdy zrušeno . John James Negrin 
byl uvězněn v Charlestonu na osm měsíců do vězení za publikování haitské 
deklarace nezávislosti . Virginia, Severní a Jižní Karolína a Georgia omezily 
pohyb otroků a svobodných černochů zákonem (Matthewson 1995, 233) . 

Thomas Jefferson nezávislost Haiti v roce 1804 neuznal1249 a v průběhu 
jeho druhého prezidentského období Kongres vyhlásil vůči novému karibskému 
státu embargo . Jak pronesl jeden jižanský politik, obchod s touto zemí by byl 
obětí na oltář černého despotismu a kořistnictví (cit . Kagan 2008, 205) . Americký 
vývoz na  Haiti, který v  roce 1806 činil téměř sedm miliónu dolarů, poklesl 
v následujících dvou letech na půl druhého miliónu dolarů, z čehož těžila zejmé-
na Velká Británie (Kagan 2008, 205; Matthewson 1995, 238) . Na druhé straně 
množství uprchlíků z Haiti výrazně ovlivnilo kulturu amerického Jihu a revita-
lizovalo frankofonní charakter New Orleansu (Knight 2000, 113–114) .

Úspěch vzpoury na Saint Domingue byl umožněn i skutečností, že 
dramatické strukturální změny v  západní ekonomice učinily z  Antil 
hospodářskou periférii, která z hlediska světového systému i strategické po-
lohy pozbyla bývalého významu . Haiti si zachovalo nezávislost, protože bylo 
možno ho ignorovat . Haitská revolta proti pigmentokracii neustavila poli-
tický systém rasového soužití, jenž by byl vzorem pro Nový svět, ale naopak 
předznamenala téměř všechny pozdější problémy, s  nimiž se třetí svět 
střetával: zaostalost, korupci, tyranii a chudobu . Je však otázkou, zda v dané 
geopolitické konstelaci a socioekonomickém kontextu bylo vůbec možné ta-
kovému vývoji zabránit . 

1249)  Vzhledem k tomu, že se k takovému kroku nechystala žádná z tehdejších mocností, bylo 

by ze strany Spojených států amerických šlo o unilaterální akt (Matthewson 1995, 234) . 

Americká vláda uznala Haiti až v roce 1862 .
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Bez přílišné nadsázky lze říci, že Haiti kreolizovalo Francouzsk-
ou revoluci . Vzpoura otroků zprvu připomínala „černé Vendée“; po krát-
kém koketování s  jakobíny, založeném na  oboustranném nepochopení, 
došlo k  přímému vojenskému střetu „dvou Bonapartů“ pocházejících 
svorně z  „divokých ostrovů“ a  pomezí francouzského impéria – Korsiky 
a Haiti . Haiťan padl, ale na rozdíl od Korsičana měl ještě nemilosrdnějšího 
nástupce . Vznikl tak „tropický bonapartismus“ zasazený do kreolské kul-
tury a agrárního militarismu . Tato parodie na nejvyšší aspirace osvícenst-
ví – univerzální osvobození a rovnost – nemohla přežít střet s moderním 
světem, který v ní rozeznal příliš otevřenou výpověď o odvrácené straně 
svých moderních aspirací .1250 Politická marginalizace, ekonomické em-
bargo a rasistický diskurz představovaly reakci na „haitskou tragédii“ .1251 
Jacques-François Roger v románu Kelédor, francouzská historie (Kelédor, 
histoire africaine) z roku 1828 zobrazil Haiti jako odpudivou dystopii (Mil-
ler 2005, 47) . Došlo k paradoxní situaci, že namísto toho, aby se svobodná 
republika Haiti stala ohniskem zpochybnění eurocentrického řádu právě 
v okamžiku jeho stabilizace, nastal pravý opak (Françoise Vergès, cit . Mil-
ler 2005, 40): Haitská revoluce, její násilí a excesy, umožnila Evropě ospra-
vedlnit její úlohu vládce světa .

Poměrně záhy po smrti Toussainta Louvertura se zrodila legenda 
o  „velkém černém spasiteli“, jehož příchod předpověděl osvícenský Jan 
Křtitel – abbé Raynal a  který zemřel mučednickou smrti, již si v  souladu 
s  mystériem dobrovolně zvolil .1252 Tato toussaintovská imaginace pronikla 
záhy do literatury i politické ideologie a vyvolala výrazně ambivalentní re-
akce . Kratší oslavný životopis Toussainta Louvertura uveřejnil již roku 1803 
James Stephen; druhé vydání z roku 1814 je věnováno „osvoboditeli Evropy“ 
caru Alexandru I . Stephenovo dílo představuje především vyhraněný proti-
bonapartistický pamflet vzniklý ve vzrušené atmosféře po vypovězení ami-
enského míru a obsahující zjevné abolicionistické poselství . Bývalý důstojník 

1250)  Haitská revoluce a vyhlášení nezávislosti v roce 1804 v širším osvícenském a emanci-

pačním kontextu, viz Nesbitt 2005 .

1251)  Diskuze o pojetí událostí na Saint Domingue v západní historiografii a politice paměti 

viz Reinhardt 2005 . Přehled dalších pramenů, viz Geggus 1983 .

1252)  Toussaint Louverture toto mesianistické chápání svého poslání sám podpořil tvrze-

ním, že ve věku padesáti čtyř let uslyšel tajemný hlas, který mu oznámil, že je oním 

spasitelem černých otroků, jehož příchod předpověděl abbé Raynal (cit . Taylor 1904, 

147) . Aniž bychom chtěli zpochybňovat autenticitu vnitřních prožitků Toussainta Lou-

vertura, bylo to poněkud kuriozní spojení středověké legendy o Johance z Arku s osví-

cenským autorem v prostředí tropického ostrova . Diskuze o Toussaintových (auto)bio-

grafiích viz Desormeaux, Jenson a Enz 2005 . 
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Západoindické společnosti Marcus Rainsford uvedl ve svém bohatě ilustro-
vaném díle Historické vylíčení černého císařství na Haiti1253 z roku 1805, že 
vznik „haitského impéria“ představuje událost, která bude mít mocný vliv 
na osudy lidstva . Bývalí černí otroci na tropickém ostrově podle Rainsforda 
dokázali, že se dovedou povznést z  politováníhodného stavu degenerace, 
do něhož byli uvrženi (Rainsford 1805, x–xi) . 

Kniha Antoine Marie Thérèse Métralové a Toussaintova syna Isaaca 
Toussainta Louvertura Francouzská expedice na Saint Domingue během kon-
zulátu Napoleona Bonaparta (L’Expédition des Français à Saint-Domingue, 
sous le consulat de Napoléon Bonaparte) z roku 1825 byla napsána v silně ab-
olicionistickém duchu .1254 Pravděpodobně na  vládní objednávku vytvořil 
Louis Dubroca v době přípravy Leclercovy expedice spis Život Toussainta Lou-
vertura, vůdce černých vzbouřenců na Saint Domingue (La Vie de Toussaint-
Louverture, chef des noirs insurgé de Saint-Domingue, 1802) ospravedlňující 
invazi na  Saint Domingue obšírným líčením Toussaintových „zločinů“ 
a údajných odpudivých osobních vlastností .

V patnácti letech se k Toussaintovým oddílům připojil Pompée Va-
lentin Vastey . Tento míšenec, syn  francouzského otce a  mulatské matky, 
později působil jako tajemník Jeana-Jacquese Dessalina a po roce 1807 jeho 
nástupce Henriho Christopha (Bongie 2005, 75) . Vastey, který byl příbuzným 
spisovatele Alexandra Dumase staršího,1255 psal zprvu polemické pamflety 
proti Christophovu protivníku, prezidentu jižní republiky Alexandru Pé-

1253)  An Historical Account of the Black Empire of Hayti: Comprehending a View of the Prin-

cipal Transactions in the Revolution of Saint Domingo; with its Ancient and Modern 

State.

1254)  Dějiny pravděpodobně nenabízejí tak silný a přitažlivý příběh jako Saint Domingue. 

Je bezprecedentní, že lidé, kteří byli v  minulosti vytrženi ze svého bytostného 

prostředí a připoutáni k  jiné části světa, nalezli dostatek odvahy, aby zlomili své 

okovy, a měli dostatek štěstí, že v krátké době a navzdory mnoha zvratům vytvořili 

nový stát, který se jakoby mávnutím kouzelného proutku povznesl mezi civilizované 

národy a získal moudrou a svobodnou vládu a osvícené a ctnostné úředníky. Evro-

pa věřila, že Afričané, kterým Stvořitel údajně nevtiskl dostatek ducha, nejsou než 

jednoduchými dětmi přírody. Nyní z lůna odpudivého otroctví vzešli velcí válečníci, 

mimořádně nadaní jedinci, spisovatelé a výmluvní rétoři (Métral a Toussaint Lou-

verture 1825, vi–vii) .

1255)  Vasteyův otec Jean-Valentin Vastey měl za manželku Claire Dumasovou, sestru Marie-

Cessete Dumasové, která byla ženou Alexandra Antoina Davyho de la Pailleterie, mat-

kou generála Thomase Alexandra Dumase a babičkou Alexandra Dumase staršího . Ba-

ron Pompée Valentin de Vastey a spisovatel Alexandre Dumas starší tak byli bratranci 

z druhého kolene . 
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tionu, později obecnější úvahy o haitské revoluci a osvobození černochů .1256 
Stal se vychovatelem Christophova prvorozeného syna Victora Henriho 
a  získal titul barona . Po  panovníkově sebevraždě a  politickém převratu 
v říjnu 1820 byl Vastey údajně společně s Christophovou rodinou popraven 
(Bongie 2005, 76) . 

Baron Pompée Valentin de Vastey platí za prvního reprezentanta 
militantní podoby négritude, který téměř sto padesát let před Frantzem Fa-
nonem dokázal udělat z africké otázky jeden z klíčových problémů globálních 
lidských dějin (Bongie 2005, 77) . Již ve dvacátých letech devatenáctého sto-
letí jeden z anglických pozorovatelů James Franklin upozornil na závažnou 
nedůslednost, která se bude týkat o  řadu let později i  mnoha ostatních 
ideologů „utlačovaného“ třetího světa a obdivovatelů různých utopií, že navz-
dory militantní protikoloniální rétorice byl Vastey pozoruhodně mlčenlivý, 
pokud šlo o tisíce mulatů a černochů, kteří zemřeli při výstavbě Christopho-
vých megalomanských staveb – La Citadelle a  Sans Sousi (Franklin, 1828, 
215; Bongie 2005, 86) .

Jednu z nejznámějších kritik ideologie pigmentokracie a paterna-
listického kolonialismu předložil Vastey ve spisu Poznámky k baronu V. P. Ma-
louetovi (Notes à M. le Baron de V. P. Malouet),1257 v němž polemizoval s Malou-
etovým dílem Sbírka vzpomínek na  kolonie, zejména na  Saint Domingue 
(Collection de Mémoires sur les Colonies, et particulièrement sur Saint Do-
mingue) z roku 1813 . Baron Pierre Victor de Malouet v mládí v letech 1767 až 
1773 působil jako koloniální úředník a poté vlastník plantáže na Saint Do-
mingue (Malouet 1874, I, 31–43) . Před návratem do Francie cestoval po Kari-
biku a navštívil pobřeží Jižní Ameriky . Problematice zámořských území se 
poté věnoval prakticky celý život . Baron Pompée Valentin de Vastey začíná 
svůj text plamennou výzvou, že vlast je v  nebezpečí, protože její úhlavní 
nepřítel, ministr námořnictva Pierre Victor de Malouet, ji chce připravit 
o svobodu (1814, iv): 

Chopte se zbraní! Připravte se na vyhlazovací válku! Je důstojnější 
zemřít, než být zbaven svobody a nezávislosti!

1256)  Odhalený koloniální systém (Le système colonial dévoilé, 1814); Úvahy o Mazèresově do-

pise (Réflexions sur une lettre de Mazères, 1816); Politické úvahy o některých francouzs-

kých dílech a tiskovinách týkajících se Haiti (Réflexions politiques sur quelques ouvrages 

et journaux français, concernant Hayti, 1817) a  Pojednání o  příčinách revoluce 

a  občanské války na  Haiti (Essai sur les causes de la révolution et des guerres civiles 

d’Hayti, 1819) . 

1257)  Vasteyova kniha vyšla v roce 1814, podle francouzského revolučního kalendáře, který 

byl na Haiti ponechán, v roce XI . 
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Avšak ještě předtím, než nastane tento slavný okamžik, po kterém vášnivě 
toužíme (Vastey 1814, iv), hodlá Vastey seznámit své černé a mulatské čte-
náře s úchylností a zločinnými sny protivníků tak, jak je zveřejnil baron 
Malouet . Ten napsal, že koloniální systém může existovat pouze na zákla-
dě otroctví (Vastey 1814, 5) a že pokud není v silách Francie obnovit nad-
vládu nad Haiti, je třeba, aby jí v boji proti přirozeným nepřátelům1258 po-
mohla jakási evropská konfederace . Vastey nejprve vyjádřil pochybnost 
o tom, že by se statečný a věrný britský národ1259 propůjčil k podobné ha-
nebnosti, a poté se logicky dotázal, čím si současní obyvatelé vysloužili ta-
kové označení (Vastey 1814, 9–10): 

Pokoušeli jsme se někdy napadnout vaše území? Narušovali jsme 
mír a štěstí našich sousedů rabováním nebo zapalováním jejich me-
tropolí? … Přestaňte používat takové absurdní výrazy!

Na rozdíl od Francouzů nejsou ostatní evropské národy odpovědné za příšer-
né nelidské zločiny spáchané v zámoří a nemají žádné důvody je napodobit 
(Vastey 1814, 11–12) . Malouet tvrdil, že svoboda černochů znamená jejich 
nadvládu, povraždění nebo zotročení bělochů, vypálení našich polí a  měst 
(Vastey 1814, 14) . Na tento argument zná Vastey jedinou odpověď: Vzpomeňte 
si na skutky Francouzů! Žádný barbarský nebo necivilizovaný národ se ne-
dopustil něčeho podobného! Množství nevinných, kteří skončili pod giloti-
nou! Justiční vražda Ludvíka XVI . a jeho rodiny, d’Estainga, Malesherbese, 
d’Enghiena, Brissota, Lavoisiera! Nezapomeňte na masové popravy děly v Ly-
onu, genocidu ve Španělsku nebo požár Moskvy! Co se stalo s obyvateli Ven-
dée? Učinili černoši něco podobného? Mají Francouzi právo jim cokoliv vyčí-
tat (Vastey 1814, 15)? Poté Malouet v  duchu soudobého rasového myšlení 
konstatoval, že Afričané se vyznačují přirozeným sklonem ke slepé posluš-
nosti a jejich vzpoury nejsou výrazem touhy po skutečné osobní svobodě, ale 
výrazem konformity s duší davu, s níž stejně tak ničí a masakrují, jako pra-
cují na plantážích (Vastey 1814, 20) . Jak je možné být tak zlovolně nespraved-
livý, volá Vastey . Není snad Afrika plná nezávislých říší, království a států? 
Nejsme snad my na Saint Domingue svobodní? V žádné části světa neučinil 
žádný národ tak rychlý pokrok směrem k osvícení a civilizaci (Vastey 1814, 
20) . Copak se sami Francouzi mezitím neplazili před Robespierrem a Bona-
partem (Vastey 1814, 21)?

1258)  Ennemis naturels (Vastey 1814, 8) .

1259) Cette brave et loyale nation britannique (Vastey 1814, 9) .
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Toussaintovo uvěznění v  pohoří Jura inspirovalo anglického ro-
mantického básníka Williama Wordswortha k sonetu (cit . Bell 2007, 294; Be-
ard 1863, 346; Elliott 1855, 83) .1260

Poměrně velký ohlas zaznamenalo ve své době (nyní zcela zapome-
nuté) drama ve verších Toussaint Louverture,1261 jež složil v roce 1840 (poprvé 
bylo hráno o deset let později) francouzský romantický básník a politik Al-
phonse de Lamartine, který jakožto předseda francouzské vlády podepsal 
v revolučních dnech 27 . února 1848 výnos o zrušení otroctví na veškerém 
francouzském území . Lamartine nebyl jediným abolicionistou, který se 
zaštítil Toussaintovým příběhem; k dalším náleželi například Wendell Phil-
lips, M . D . Stephens, John Relly Beard, Victor Schoelcher (1982) nebo Thomas 
Prosper Gragnon-Lacoste (1877; Bell 2007, 296) . 

Přibližně v  polovině devatenáctého století se však atmosféra 
změnila . Svobodný stát Haiti nenabízel příliš povzbudivý obraz . Karibik 
ztrácel ekonomický význam . Během napoleonských válek byla v  roce 1801 
v Německu zahájena výroba řepného cukru, která v průběhu kontinentální 
blokády nabyla na důležitosti . Po roce 1815 Prusko produkci řepného cukru 
finančně subvencovalo (Johnson 1998, 252) . Kreolská civilizace, sofistikovaný 
výraz setkání mezi Amerikou, Evropou a Afrikou, se měnila v bizarní exotis-
mus . Nové státy, zrozené z trosek španělského impéria, zdůrazňovaly své hi-
spánské a mestické kořeny . Evropané náhle neměli příležitost se seznamovat 
s rozvinutou a rafinovanou kulturou, jejímiž spolutvůrci a nositeli byli lidé 
černé pleti . Úpadek kreolství přinesl novou vlnu pigmentokracie obsahující 
extrémní formu rasismu . Afrika, to bylo „srdce temnoty“, jejíž obyvatelé jsou 
bližší přírodě než civilizaci . Gobineau triumfoval nad Vasteyem . 

1260)  Toussaint, the most unhappy Man of Men!

Whether the whistling Rustic tend his plough

Within thy hearing, or thy head be now

Pillowed in some deep dungeon’s earless den –

O miserable Chieftain! Where and when

Wilt thou find patience? Yet die not, do thou 

Wear rather in thy bonds a cheerful brow;

Though fallen Thyself, never to rise again,

Live and take comfort. Thou has left behind

Powers that will work for thee; air, earth and skies;

There’s not a breathing of the common wind

That will forget thee; thou has great allies;

Thy friends are exultations, agonies,

And love, and Man’s unconquerable mind.

1261) Dílo obsahuje proslulou Černou Marseillaisu (La Marseillaise Noire) .
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V  roce 1850 Charles Bercelièvre označil Lamartinovo drama vý- 
směšně za  „černou tragikomedii“, jejímž smyslem je přesvědčit diváky, že 
černoši jsou hodnotnější než běloši a že všichni Francouzi jsou zbabělci, despo-
ti, surovci nebo zloději, které je třeba v zájmu svobody zmasakrovat (Bell 2007, 
295) . O tři roky později vylíčil Arthur Gobineau představitele černé rasy, která 
se prakticky nezměnila od počátku věků, takto (1942, 169–170): 

Mravy tohoto lidu se zdají býti zvířecky kruté. Vyhlazovací válka 
byla jejich politikou, lidožroutství bylo jejich morálkou a  kultem 
náboženským. Nikde se nevidí ani města, ani chrámy, aniž co by 
ukazovalo na nějakou potuchu spolčování. Je to barbarství v celé 
své nahotě a sobectví slabosti v celé své dravosti. Dojem, který o věci 
získali prapozorovatelé, vyšlí z  jiné krve, …, byl vesměs stejný, 
smíšený z překvapení, hrůzy a ošklivosti. Dravci se zdáli bytostmi 
ušlechtilými, než aby sloužili za přirovnání s těmito hnusnými kme-
ny. Opice stačily, aby vyvolaly obraz fyzický, a pokud jde o morálku, 
bylo by nutno představiti si jen zlé duchy temnoty.

K  nejznámějším představitelům pigmentokratického výkladu událostí 
na Haiti po roce 1791 patřil Theodore Lothrop Stoddard, autor rasistického, 
ale faktograficky bohatého díla Francouzská revoluce na  Saint Domingue 
(The French Revolution in San Domingo) z roku 1914 . Již na prvních stranách 
své knihy Stoddard uvedl, že celosvětový zápas mezi rasami by se mohl stát 
hlavním problémem dvacátého století . Rozsáhlá společenství ve Spojených 
státech amerických, v  Jižní Africe a  Australasii pokládají rasovou otázku 
za nejzávažnější výzvu současnosti . Z tohoto důvodu je Francouzská revoluce 
na Saint Domingue, která zasadila první drtivý úder bílé rasové nadřazenos-
ti, hodna nejvyšší pozornosti . Základním tématem dějin Francouzské revolu-
ce na Saint Domingue je tragédie bílé populace, nositelů génia francouzské-
ho kolonialismu, jejíž totální likvidace znamenala zničení místního 
vzkvétajícího hospodářství (1914, vii–viii) . Podle Theodora Lothropa Stoddar-
da, který ve své knize nijak neskrýval temné stránky života na Saint Domin-
gue, to bylo zpochybnění místního mentálního apartheidu, nepsaného záko-
na rasové segregace, které podrylo autoritu zákona a  vyústilo do  zničení 
civilizačního řádu postaveného na bílé rasové nadřazenosti (1914, 44–45) .

Doba, kdy černoch Toussaint Louverture mohl soupeřit s Napoleo-
nem, se zdála ve druhé polovině devatenáctého století nekonečně vzdálená . 
Existovaly pochopitelně výjimky . Například proslulý americký abolicionista 
Wendell Phillips se ve svém projevu předneseném v prosinci 1861 v New Yor-
ku a  Bostonu snažil právě na  příkladu mimořádných výkonů Toussainta 
Louvertura prokázat, že Amerika náleží Afričanům ve  stejné míře jako 
Anglosasům (cit . Beard 1863, 366; cit . Bell 2007, 297): 
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Někteří z vás pochybují o odvaze černochů. Běžte na Haiti, postůjte 
u  hrobů padesáti tisíc nejlepších vojáků, jaké kdy Francie měla, 
a zeptejte se jich, co si myslí o černošském meči. 

Čtenář ví, že drtivá většina oněch „nejlepších francouzských vojáků“ neza-
hynula „černošským mečem“, nýbrž na žlutou zimnici, ale to již náleží k po-
litické propagandě . I když Evropa a Amerika do značné míry na Toussainta 
Louvertura zapomněla, ve druhé polovině dvacátého století jeho jméno čas-
to zaznívalo mezi autory hlásícími se k  hnutí négritude (Le Baron 1966; 
Irele 1964, 1965), například u  Edouarda Glissanta (Ormerod a  Glissant 
1974) nebo Aimé Césaira (Decraene 1983; Gavronsky 1982; Jones 1949) . 
Pravděpodobně nejproslulejším životopisem Toussainta Louvertura se sta-
la pozoruhodná kniha Černí jakobíni (The Black Jacobins) z  roku 1938 
od Cyrila Lionela Roberta Jamese vznikající v době vzestupu nacistického 
hnutí .1262 V roce 2002 nositel Nobelovy ceny za literaturu Derek Walcott pu-
blikoval trilogii divadelních her Haitská trilogie (The Haitian Trilogy) zahr-
nující Henri Christophe, Bubny a barvy (Drums and Colours) a Haitská země 
(The Haitian Earth) . 

Toussaint Louverture náleží k  osobnostem, jejichž reálné rysy byly 
ideologickou manipulací změněny k  nepoznání . Váhání Toussaintových 
současníků, zda jde o černého vůdce šuanů, jakobína či „karibského Bonaparta“, 
bylo mnohonásobně překonáno ideologickou exploatací následujících deseti-
letí . Máme tak Toussainta – bojovníka za svobodu černých otroků, Toussainta – 
předchůdce Frantze Fanona a hnutí za emancipaci třetího světa, Toussainta – 
proroka teologie osvobození, Toussainta – prvního reprezentanta Black Power, 
Toussainta – multikulturalistu, Toussainta – proroka rasového soužití, Tous-
sainta – proroka rasové segregace a  rasového násilí, Toussainta – předchůdce 
odpudivých diktátorů typu Françoise Duvaliera, Toussainta – předchůdce kon-
troverzních diktátorů typu Salazara nebo Franka, Toussainta – předchůdce „po-
liticky korektnějších“ diktátorů typu Fidela Castra, Toussainta – předchůdce 
idealistických, ale „nešikovných“ politiků typu Jeana-Bertranda Aristida, Tous-

1262)  C . L . R . James se narodil v roce 1901 na Trinidadu; v roce 1932 odešel do Velké Británie, 

kde působil jako učitel a sportovní reportér . Jako přesvědčený trockista se věnoval pře-

devším problematice osvobozeneckého hnutí Afričanů a černošského obyvatelstva No-

vého světa (History of Negro Revolt, 1937) . V roce 1953 byl vypovězen ze Spojených států 

amerických . Roku 1958 navštívil Trinidad, kde spolupracoval s Erikem Williamsem . Po 

osobní roztržce s tímto významným černošským aktivistou, politikem a spisovatelem 

se C . L . R . James natrvalo usadil v Londýně . Zemřel v roce 1989 . Biografie Černí jakobíni 

(The Black Jacobins) byla napsána z marxistického hlediska, vyznačuje se však vysokou 

erudicí, literární a analytickou úrovní a přesvědčivostí . 
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sainta – předchůdce négritude, Toussainta – prvního ztělesnění Nelsona Mande-
ly nebo Toussainta – prvního vtělení Idy Amina . 

V našem výkladu jsme se pokusili ukázat Toussaintovu v zásadě 
úspěšnou vzpouru proti ideologii pigmentokracie . Ta však přišla v době, 
kdy postavení, jež si zejména v  atlantickém prostoru vydobyli v  raném 
novověku Afričané, bylo radikálně znehodnoceno průmyslovou revolucí, 
impozantním mocenským vzestupem Západu a kolonizací afrického vni-
trozemí . Z  tohoto důvodu nebyl nakonec Toussaint Louverture zařazen 
po bok státníků, kteří vytvořili politický a hodnotový řád dnešního světa . 
Byla by nicméně škoda, kdyby tato nutně jednostranná a účelová interpre-
tace zcela znemožnila zahlédnout v našem textu skutečnou rozporuplnou 
osobnost muže, který byl stržen ve  zralém věku událostmi, u  jejichž 
počátku nestál, a  zapojil se aktivně do  děje, v  němž hrál občas úlohu 
Caesara, někdy Macbetha, příležitostně i Richarda III . (nikdy však Hamle-
ta) . Posléze jako demiurg vytvořil na krátký čas z krvavé chaotické látky, 
v níž se změnil Saint Domingue, společnost, která – jak se zdá – se v určité 
míře přiblížila k řádné a svědomité vládě, po níž většina lidstva vždy jen 
marně toužila . Nakonec byl nespravedlivě a necitelně dvakrát sražen; po-
prvé - škodolibostí osudu a rivalitou korsického soka, podruhé – posmrtně 
samotnými dějinami, které vytvarovaly Haiti do podoby, jež je cynickým 
výsměchem historie Toussaintovu životnímu příběhu, osobnímu nasa-
zení a ušlechtilému idealismu . 

2.25. Ex Oriente Lux: V předvečer orientální renesance

V  devatenáctém století idea nadřazenosti Germánů, jejichž přímí potomci 
údajně obývali Německo, Nizozemí, Anglii a Skandinávii,1263 získala silnou 
oporu v mocenském triumfu anglosaského Britského impéria .1264 Historic-
kou úlohu, kterou Germáni sehráli při revitalizaci trosek Římského impé-
ria, zdánlivě plně potvrzovala globální hegemonie Velké Británie . A tehdy se 
objevili Árijci . Měli předchůdce, jimiž byli Skythové . Hugo Grotius dal ve spi-
se Historia Gotthorum (1655) do  historické souvislosti starověké Germány 
(sugestivně popsané Tacitem) a kočovné Skythy (vylíčené Hérodotem) . Tato 
myšlenka o vztahu mezi nordickými barbary z germánských pralesů a váleč-

1263)  … the pure Teutonic race located in Germany, Holland, England and Scandinavia, has 

swayed … the destinies of mankind (Blackwell in Mallet 1847, 44) . 

1264)  A když obrátíme pozornost k malému ostrovu u severozápadního pobřeží Evropy, spatříme 

národ, který vznikl ojedinělým smíšením saských a skandinávských kmenů a dospěl k ne-

bývalé výši obchodní prosperity a námořní velikosti (Blackwell in Mallet 1847, 44) . 
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nickými nomády z asijských stepí měla velkou budoucnost . Velká část deva-
tenáctého a dvacátého století se ocitla v jejím stínu .

Árijská genealogie západní civilizace, představa, že prehistoričtí 
předkové soudobých evropských národů přišli z Asie, byla klíčovým aspek-
tem moderního rasového myšlení, kterému vize střetnutí vyvolené a nižší 
rasy dodala vyhrocený manicheistický ráz . Rasově nadřazená populace 
přišla z Východu, aby na Západě plně zhodnotila své výjimečné dispozice 
a dosáhla světovlády . Novověká expanze západní civilizace přivedla Evro-
pany zpět do Persie, Indie a Střední Asie, do zapomenutých míst, kde nalez-
li ztracené kořeny . Árijská ideologie začala jako filologická spekulace ama-
térských britských nadšenců . Árijci se prosadili především díky oblibě 
indoevropeistiky, u jejíchž počátků stáli William Jones nebo Abraham Hya-
cinthe Anquetil-Duperron . Jejich epochální úspěch zastínil skutečnost, že 
pokud by v Bengálsku nedošlo v závěrečných desetiletích osmnáctého sto-
letí k  nálezu dokladů o  příbuzenství indických a  evropských jazyků, 
pravděpodobně by důležitou úlohu při formování moderního rasového 
myšlení sehráli Skythové . 

Germáni, Keltové a Skythové představovali základní stavební ka-
meny etnické a genealogické imaginace Západu raného novověku . Mocenská 
expanze Západu a především výsledek eurasijské revoluce stál u zrodu feno-
ménu Árijců, kteří v devatenáctém a první polovině dvacátého století zastíni-
li výše zmíněné kolektivní identity . Árijci reprezentovali komplexní intelek-
tuální fenomén, jehož „vícevrstevné“ čtení prozradí mnohé o  povaze 
a  historickém vývoji moderní západní civilizace . Samozvaní „potomci“ 
starověkých Germánů neuspěli v šestnáctém a sedmnáctém století ve svém 
pokusu vyvrátit středomořskou latinskou civilizaci (vystavenou ve  stejné 
době nebezpečné expanzi osmanského impéria) a imitovat tak své gótské či 
vandalské „předky“, kteří dobyli Řím . 

Hlavním limitujícím faktorem „germánských“ aspirací se stal 
impozantní mocenský vzestup „keltské“ Francie . Souboj o Rýn byl symbo-
lickým střetem mezi dvěma primordiálními etnickými živly usilujícími 
o hegemonii nad Západem . Francii porazila anglosaská či germánská Velká 
Británie až během událostí eurasijské revoluce, která zahrnovala dvě roz-
hodující epizody: dobytí „árijské“ Indie anglickou Východoindickou 
společností a podmanění „skythské“ severní Eurasie ruskými kozáky . Árij-
ci jsou tak mimořádně „zhuštěnou“ historickou metaforou spojující ger-
mánský a  skythský prvek, metaforou implicitně vypovídající o pokoření 
Francie a podmanění Asie . 

Úloha „obětního beránka“, jehož rituální oběť měla symbolicky 
stvrdit zrod nového árijského imperiálního společenství, byla určena 
původně reliktnímu keltskému obyvatelstvu západní Evropy, jak o  tom 
svědčilo například brutální potlačení povstání skotských jakobitů či etnická 
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genocida v Irsku . Oslabení Francie jako kontinentální mocnosti otevřelo ce-
stu k politickému sjednocení německého jazykového prostoru a revitalizaci 
„germánského živlu“, který se prostřednictvím symbolické identifikace s Ári-
jci pokusil zpochybnit výsledek eurasijské revoluce a vnutit se do úlohy je-
jího hegemona . Roli Keltů určených k likvidaci převzali ve druhé polovině 
devatenáctého století Židé, kteří svou povahou lépe vyhovovali nárokům ko-
lektivního obětního rituálu předznamenávajícího ustavení nové globální 
„árijské civilizace“ . Existuje proto hlubší historická souvislost mezi eura-
sijskou revolucí a holocaustem . Pokud by nacisté četli pozorněji dílo Arthura 
Gobineaua, uvědomili by si, že árijské vítězství vyústí do opětovného sestupu 
lidstva do animální krutosti a přírodního bezčasí . 

„Árijským Homérem“ byl bezpochyby Arthur Gobineau (Budil 
2009) . Tento francouzský romantický spisovatel sepsal v  polovině deva-
tenáctého století nostalgický mytopoetický příběh vzestupu a pádu árijské-
ho lidu, který se vynořil jako poslední čerstvá civilizační síla z  lůna bílé 
rasy,1265 aby sehrál smutnou roli „sjednotitelů“ lidstva, jež se v důsledku ra-
sového míšení a  degenerace navrátí zpátky do  přírodního řádu: Přichází 
věk (Gobineau 1942, II, 396)

prostřednosti síly tělesné, prostřednosti krásy, prostřednosti scho-
pností duševních, je to skoro konečné NIC. … a tak jako na ostrovech 
Polynésie, kde míšenci malajští od  staletí osamocení mezi sebou 
sdílejí spravedlivě typ, jehož prvotné složení nepřišla žádná příměs 
nové krve oživiti, tak také potom všichni lidé si budou podobni. Je-
jich postavy, jejich rysy, jejich tělesné návyky budou si úplně podob-
né. Budou míti i stejnou dávku tělesné síly, stejné usměrnění pudo-
vé, stejný poměr ve  schopnostech, a  tato povšechná úroveň bude 
skličující i  pobuřující. Národy – nikoli národy, nýbrž stáda lidí – 
tísněna a  deptána ponurou ospalostí, budou žíti strnule v  jakési 
nicotnosti, jako přežvykující buvoli ve stojatých loužích pontinských 
bažin. Snad se samy budou považovati za nejmoudřejší, nejučenější 

1265)  Podle Arthura Gobineaua se Árijci objevili na scéně dějin kolem roku 2000 před Kris-

tem, kdy migrovali ze Střední Asie na území dnešního Íránu (1942, II, 191): Lidské 

dějiny jsou podobny nesmírnému plátnu. Země jest stavem, na kterémž je napjato. Tkal-

ci, toť neúnavných století řad. … Tato tkanina není jednobarevná; ani není co do druhu 

vlákna jednostejná. … 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 árijská, vplétajíc svoje vele-

jemné předivo do tohoto celku na místech, kde se vyskytují ušlechtilá pokolení, dodává 

jim svými stříbrnými a zlatými arabeskami skvělého vzhledu (1942, II, 381) .



822

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

a nejzpůsobilejší ze všech bytostí, které kdy žily; vždyť my sami, po-
zorujíce ony veliké památníky Egypta a Indie, jež bychom nikdy ne-
dovedli napodobiti, nejsme-liž my sami přesvědčeni, že naše nemo-
houcnost právě dokazuje naši povýšenost?

Čtenář si bezpochyby v této souvislosti vybaví Wellsovu pochmurnou soci-
álně darwinistickou vizi ze slavné novely Stroj času . Arthur Gobineau, gal-
ský předchůdce Oswalda Spenglera, si nedokázal představit, že by bylo mož-
no radikální politickou akcí zvrátit železné zákony rasového úpadku . 
Zmínil se o jediném případu individuálního vzdoru proti rasové degenera-
ci (1942, II, 169–170): 

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 nevzdáti 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 hrou-
tila do  propasti. To byl Lucius Cornelius Sulla. Pravý patricius 
římský, uhnětený z  politických ctností, nemající ctností sou-
kromých, nestrachující se o sebe, strachující se o druhé, neměl sla-
bostí. Když jednou měl cíl, když bylo odkliditi překážku, když šlo 
o uskutečnění vůle, neviděl nic jiného kolem sebe. Bylo-li k dosažení 
účelu nutno zničiti člověka, nebo majetek, aby se zjednal přístup, 
nepadalo to u něj na váhu. Doraziti k cíli bylo hlavní věcí a pak už 
se vezme zase nový odraz. 

Lucius Cornelius Sulla však nebyl římským Adolfem Hitlerem . Gobineauovo 
pojetí Árijců neanticipovalo nacistický rasový genocidní aktivismus, protože 
Arthur Gobineau nikdy neporozuměl árijskému příběhu jako symbolickému 
odrazu eurasijské revoluce . 

Árijská ideologie představovala tradiční germanismus transfor-
movaný orientální renesancí . Byla historickým důsledkem toho, že Indie 
nahradila v západní rasové imaginaci Skandinávii a že Švédsko prohrálo 
severní válku, zatímco Velká Británie zvítězila ve  válce sedmileté . Árijci 
zrození z indologických studií, setkání mezi západní a indickou vzdělaností, 
představovali pouhou exotickou látku, která naplnila předem připravenou 
ideologickou strukturu . Předním tvůrcem této ideologické struktury byl 
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John Pinkerton, výrazný představitel nordické renesance a  jeden z  prv-
ních autorů západních intelektuálních dějin, který spojil tradiční filolo-
gické genealogické spekulace s tezemi právě se rodící moderní rasové an-
tropologie . V Pinkertonově vizi sehrávali místo Árijců revitalizační úlohu 
Skythové, kteří se v osmnáctém století těšili oblibě mimo jiné díky působení 
učenců z  Leidenské univerzity . Životní dráhu Johna Pinkertona, této 
neprávem polozapomenuté osobnosti, lze rozdělit do dvou odlišných etap 
(etnologické a geografické), přičemž v každé z nich výrazně přispěl k rozvo-
ji určitého vědního oboru .

John Pinkerton se narodil v roce 1758 v Edinburghu, kde na míst-
ní univerzitě vystudoval před rokem 1780 práva . Praxi se ale nevěnoval, 
namísto toho se pokoušel uspět jako literát a zabýval se filologií, poezií a se-
verským písemnictvím . V roce 1776 vydal John Pinkerton básnickou sbírku 
Elegie na Craigmillarský hrad (Elegy on Craigmillar Castle) a o pět let později 
odešel do  Londýna, kde postupně uveřejnil sbírky Skotské tragické balady 
(Scottish Tragic Ballads, 1781), Dvě dithyrambické ódy na entuziasmus a smích 
(Two Dithyrambic Odes on Enthusiasm and Laughter, 1782) a Vybrané skotské 
balady (Select Scottish Ballads, 1783) . 

Od publikování spisů Jamese Macpherson, Paula-Henriho Malleta 
nebo Thomase Percyho uplynulo několik let a protoromantickou sensitivitu 
Anglie uchvacovaly zpěvy keltských a germánských bardů nebo alespoň to, co 
se za  ně pokládalo (Craigie 1927) . Autoři jako John Pinkerton nebo James 
Macpherson sbírali staré skladby a  neváhali je doplňovat výtvory vlastní 
tvořivosti . Joseph Ritson (1752–1803), kritik, se kterým údajně dokázal vyjít 
pouze Walter Scott, nikoho z  těchto příliš zaujatých „padělatelů“ nešetřil 
(Bronson 1938) . Oběťmi jeho invektiv se kromě Pinkertona stali například 
Thomas Warton, Samuel Johnson nebo George Steevens . John Pinkerton, 
který měl mezi svými současníky pověst podivína a rozhodně netrpěl nedo-
statkem skromnosti, však k hašteření britských vzdělanců sám notnou dávk-
ou přispěl . Hugh Trevor-Roper jej označil za excentrika . Numizmatické Pojed-
nání o  medailích (Essay on Medals, 1784) vyneslo Pinkertonovi přátelství 
Horace Walpola a  podporu Josepha Bankse při neúspěšné žádosti o  místo 
v  Britském muzeu . Velký Edward Gibbon dokonce uvažoval o  spolupráci 
s mladým Pinkertonem, který prokázal značnou zběhlost v klasické filologii . 
V  Dopisech o  literatuře (Letters of Literature, 1785) se Pinkerton představil 
jako výborný znalec klasické tradice . 

V  roce 1787 uveřejnil John Pinkerton Studii o  vzniku a  pokroku 
Skythů neboli Gótů (A Dissertation on the Origin and Progress of the Scythians 
or Goths), dodnes nedoceněný a  neprávem přehlížený příspěvek k  evrops-
kému rasovému myšlení . Pinkerton byl v mnoha směrech odchován tradiční 
vzdělaností raného novověku usilující o  nalezení vhodného kompromisu 
s náboženskou ortodoxií; odvolával se na proslulou Ussherovu chronologii, 
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podle níž byl svět stvořen 5508 před Kristem (1787, 186),1266 a během diskuze 
o historicitě potopy citoval Buffonovu tezi, že v pradávných dobách se celý 
zemský povrch nalézal pod vodou (1787, 33) . 

John Pinkerton se jako jeden z prvních západních autorů vyrov-
nával s  biologickým konceptem rasy, který logicky vyplynul ze 
systematizačních aspirací moderní vědy . Tatar, černoch nebo indián se 
podle Pinkertona odlišují od  Němce tak, jako se liší buldok, pudl nebo 
ovčácký pes od kolie . Rozdíly jsou zásadní a nezmění je ani klimatické vlivy 
ani historické nahodilosti . Pinkerton zároveň doufal, že další rozvoj vědy 
umožní sestavit důkladnější systém lidských ras .1267

John Pinkerton napsal Studii o vzniku a pokroku Skythů neboli Gótů 
jako vedlejší produkt rozsáhlého pojednání o prehistorii Skotska – Zkoumání 
dějin Skotska před vládou Malcolma III. (Enquiry into the History of Scotland 
Preceeding the Reign of Malcolm III, 1789) . Podle Pinkertona přišli Piktové 
do Skotska ze Skandinávie, kterou označil jako „Germánskou Skythii“ (1787, 
iii) . Byl přesvědčen, že Piktové, Germáni, Gótové a Skythové jsou různá označení 

1266)  Anglikánský arcibiskup James Ussher (1581–1656) použil jako východisko pro své výpo-

čty starozákonní genealogii . Údaj, který uvedl John Pinkerton, se liší od Ussherova od-

hadu, podle něhož došlo ke stvoření světa v roce 4004 před Kristem; potopa se odehrála 

v roce 2349 před Kristem (Kidd 1999, 19) .

1267)  Viz Pinkertonovy úvahy o analogiích mezi lidskými a psími rasami: It is a self-evi-

dent proportion, that the author of nature, as he formed great varieties in the same 

species of plants, and of animals, so he also gave various races of men as inhabitants 

of several countries. A Tartar, a Negro, an American, etc. differ as much from a Ger-

man, as a bull-dog, or lap-dog, or shepherd’s cur, from a pointer. The differences are 

radical; and such as no climate or chance could produce: and it may be expected that 

as science advances, able writers will give us a complete system of the many different 

races of men (Pinkerton 1787, 33–34) . Je zajímavé, že Pinkeronovy spekulace v zása-

dě podpořil na počátku jednadvacátého století významný americký biochemik a 

antropolog Vincent Sarich: Nevertheless, the study of dogs provides carry-over use-

fulness for humans in both the physical/genetic and behavioral/genetic realms (Sa-

rich a Miele 2004, 186) .
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pro jediné etnikum,1268 jehož migrace z Asie a osídlení evropského kontinentu 
mělo klíčový význam pro dějiny moderního Západu .1269 Pinkerton hlásal, že 
vzdálení potomci Skythů neboli Gótů (či Gétů) vybudovali v Evropě „šestou“ 
říši, důstojnou pokračovatelku impéria skythského, asyrského, perského, 
řeckého a římského, do níž náležejí rovněž kolonie v Americe a Asii . Nedosáhla 
sice politické jednoty, ale to se nepodařilo ani starým Řekům (1787, 3–4) .

John Pinkerton polemizoval s  Jamesem Macphersonem, jenž 
ztotožňil Góty se Sarmaty, a  s  Edwardem Gibbonem a  Johnem Richardso-
nem, podle kterých byli Skythové příbuzní s Tatary (1787, 19) . Pinkerton se 
s pohrdáním vyjadřoval o Simonu Pelloutierovi, který se domníval, že Sky-
thové byli keltského původu . Pinkerton pokládal jeho tvrzení za projev fran-
couzského nacionálního šovinismu přisuzujícího v  duchu pankeltismu 
evropským národům keltské kořeny .1270 Ve  svém úsilí zdůraznit odlišnost 
Skythů a  Hunů se John Pinkerton odvolával na  rozdílné rasové atributy 
Germánů (vysoká postava, modré oči, světlé vlasy) a  Tatarů (nízký vzrůst, 
malé tmavé oči, černé vlasy) . 

1268)  Je vhodné nejprve ukázat, že Skythové, Gétové a Gótové (Scythae, Getae, Gothi) byly náz-

vy pro jeden a týž národ. Nejucelenější popis Skythů, který tvoří podstatnou část jeho 

Čtvrté knihy, podal Hérodotos. Označení Gótů není ani zdaleka tak staré. Jak uvedl 

Gibbon, poprvé se objevilo za císaře Decia v roce 250 po Kristu. V této době část Gótů pod 

vedením Knevy vpadla na území impéria. Decius, který se je snažil vypudit z Thrákie, 

byl poražen a zabit. Poté jsou uváděni u italských autorů jakožto Gétové a Gótové 

podobně jako předtím Skythové u Řeků. Gibbon si správně všiml, že všichni řečtí spiso-

vatelé stále nazývali zmíněné populace jménem Skythové, zatímco latinští autoři je 

označovali za Góty (Pinkerton 1787, 5–6); S ve jménu Skythové (Scythae) obdobně jako 

v  mnoha jiných řeckých slovech je pouhým pomocným písmenem, které může být 

libovolně vypuštěno jako například ve slově Skimbri místo Kimbri. Staré označení 

Scythae odpovídá jménu Guthae, k němuž byla přidána předpona S. G se změnilo v K, 

protože žádné řecké slovo nezačíná skupinou souhlásek SG, která je na počátku slova 

téměř nevyslovitelná. Spojení SK (nebo SC) je naproti tomu v  řečtině časté. Gibbon 

oprávněně poznamenal, že řečtí spisovatelé po objevení názvu Gothi mezi latinskými 

autory stále používali slovo Skythové jako synonymum. Řekové si totiž podrželi jméno, 

kterým Skythy vždy označovali, zatímco Římané, kteří tento národ kromě staré historie 

a geografie neznali, jim nedali při prvním setkání řecký název, ale své vlastní označení 

(Pinkerton 1787, 13) .

1269)  Předmět, na kterém závisí celé moderní dějiny Evropy: A subject upon which the whole 

modern history of Europe depends (Pinkerton 1787, 89) .

1270)  Tak zjišťujeme, že jeden moderní autor vážně tvrdil, že Skythové byli Keltové, protože byl 

Francouz a přál si učinit z Francie matku všech národů – jediná Jordanesova věta otočila 

celým základem evropských dějin (Pinkerton 1787, 18) .
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Skythové se jako představitelé specifické rasy lišili od  Sarmatů, 
Keltů a Tatarů . Starověcí autoři to dobře věděli, moderním tato skutečnost 
unikla (Pinkerton 1787, 15–16) . Když Strabón hovořil o Kelto-Skythech, měl 
na mysli Skythy žijící na pomezí keltských oblastí, obdobně jako Indo-Skythy 
označoval skythské populace přebývající na hranicích Indie (Pinkerton 1787, 
17) . Pro řadu antických autorů, Pliniovou čtvrtou knihou počínaje, 
představovalo latinské jméno Gótové a řecký termín Skythové označení bar-
barských populací od  černomořských zemí až po  Jaderské moře a  severo-
západní Evropu (Pinkerton 1787, 128) . Tacitovo tvrzení, že Germáni jsou au-
tochonními obyvateli, protože kdo chtěl v  dávných dobách změnit sídlo, 
nepřecházel po zemi, ale jezdil na lodi (Tacitus 1976, 331), pokládal Pinkerton 
za směšné, protože v germánském světě byl pouze marginální Island a Gróns-
ko kolonizován tímto způsobem (Pinkerton 1787, 129) . 

Germáni byli podle Pinkertona jednoduše potomci Skythů, kteří 
po roce 2200 před Kristem migrovali z Persie . Skythové obsadili celou Evro-
pu a posléze dosáhli Britských ostrovů . Koncem šestnáctého století překročili 
Atlantik a zahájili kolonizaci Nového světa . John Pinkerton je tak prvním 
známým tvůrcem nového paradigmatu, podle kterého zakladatelé západní 
civilizace (v jeho pojetí Skythové neboli Gótové) nepřišli do Evropy ze Skan-
dinávie (jak tvrdil Jordanes a mnozí autoři sedmnáctého století), ale severo-
západní cestou z jižní Asie (1787, 31) .

Pinkerton byl přesvědčen, že totožnost Germánů a Skythů je možno 
doložit na základě jazykové příbuznosti, svědectví antických autorů a podob-
nosti zvyků (1787, 109) . To, že Gótové, Gétové a Skythové zastupovali stejné 
etnikum, potvrzovala Strabonova, Pliniova, Dexippova, Priskova, Eunapio-
va, Prokopiova, Anafrastova, Jordanesova a Ptolemaiova díla .1271 Jak podle 
Xenofóna prohlásil Sókrates, zatímco v Asii vládnou Peršané a v Africe Kar-
táginci, v Evropě jsou to Skythové .1272

Pinkertonovo tvrzení explicitně formulované ve  Zkoumání dějin 
Skotska před vládou Malcolma III., že Piktové obývající ve  starověku severní 
pomezí Británie byli gótského původu,1273 vyvolalo diskuzi, která se vlekla 
několik desetiletí .1274 Na Pinkertonovu stranu se postavil Jonathan Oldbuck 

1271)  Viz rovněž Trebellius Pollio: Scythae autem, id est pars Gothorum, Asiam vastabant (cit . 

Pinkerton 1787, 11) . 

1272)  Xenofón 1972, 58 . 

1273)  The English was Gothic, so was also the Pictish; the one North-Gothic, the other South-Go-

thic. The Picts were, indeed, as much English as the Jutes or Saxons. Nomina non mutant 

rem (cit . Smith 1951, 175) . 

1274)  Walter Scott později napsal, že původní skotský jazyk byl a thorny point with every anti-

quity (Smith 1951, 177) .
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a James Sibbal ve spise Pozorování o Piktech, Kaledoncích a Skotech (Observati-
on on the Picti, Caledonii, and Scotti) z  roku 1802 . Slavný spisovatel Walter 
Scott, který se otázkou původu Piktů zabýval třicet let, s gótskou hypotézou 
nesouhlasil .1275 Piktové podle jeho názoru hovořili autentickým keltským dia-
lektem .1276 Za pravdu dal Scottovi George Chalmers v rozsáhlém díle Caledonia 
(1807–1824) .1277 Posmrtně vydané Anály o Kaledoncích, Piktech a Skotech (An-
nals of the Caledonians, Picts, and Scots) z  roku 1828 od  Josepha Ritsona 
definitivně vyvrátily Pinkertonovy teze . Celá záležitost tím byla z vědeckého 
hlediska uzavřena .1278 Piktové získali natrvalo keltskou identitu .

John Pinkerton ve  Studii o  vzniku a  pokroku Skythů neboli Gótů 
sebevědomě předložil rozsáhlou pseudohistorickou vizi, která předznamenala 
řadu rasových fantazií z devatenáctého století . Thierryho, Gobineaua nebo 
Lapougeova díla obsahují řadu myšlenek, s nimiž se setkáme v odlišném int-
elektuálním a  historickém kontextu v  Pinkertonově studii . Pinkerton byl 

1275)  V  srpnu 1801 Walter Scott napsal Georgi Ellisovi: Výzkum dějin skotského jazyka čelí 

značným obtížím. Pokud bychom souhlasili s Pinkertonem, že Piktové hovořili teutonským 

dialektem … narazíme na problém, že nelze prokázat, že v našem dialektu se vyskytují 

nějaká teutonská slova, která nelze odvodit z anglosaštiny. Tak by tomu bezpochyby bylo, 

pokud by skotština pocházela z jazyka, kterým hovořil nějaký oddělený gótský kmen (cit . 

Smith 1951, 175) . Proti Pinkertonovi se postavil i anonymní autor knihy Vindication of 

the Celts (Smith 1951, 176) .

1276)  Piktové používali genuine Celtic (Smith 1951, 177) .

1277)  Walter Scott uvedl v roce 1829 v Quarterly Review, že jde o nedostižnou práci, jestliže ji 

posuzujeme z hlediska množství materiálu nashromážděného prací jediného člověka 

(Smith 1951, 177) . 

1278)  Walter Scott roku 1828 na závěr „piktské debaty“ konstatoval: One set of our learned 

men have supported that the native speech of all the inhabitants of Scotland was of 

Celtic origin and that not only the Scots properly so called spoke gaeli and the south 

western inhabitants from the forest of Ettricke to that of Ayr comprehending an inde-

pendent state called the Kingdome of Strath Clyde spoke the British or Welch Langua-

ge, of which there is very little doubt, but that the nation called the Picts inhabiting the 

lower part of Perthshire Fife and generally speaking the country to the south east of 

the Grampian boundary spoke a species of Celtic also. … On the other hand if the Picts 

were not a Celtic but a Gothick race deriving their origin from some of the German 

tribes it seems most probable that the present Scottish dialect has derived from their 

language without intervention of the Anglo-Saxon or English (cit . Smith 1951, 178) . V 

roce 1830 uvedl Walter Scott v Minstrelsy of the Scottish Border: Je nyní všeobecně 

uznáno, že Skotové a Piktové navzdory patrným rozdílům vzešli z keltské rasy (cit . 

Smith 1951, 179) .
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značně kritický vůči novověkým spisovatelům,1279 kteří podle jeho mínění 
nepochopili či překroutili starověké zdroje a tím přivedli bádání o minulo-
sti Eurasie na scestí . V sedmnáctém století získala Skandinávie status koléb-
ky evropské civilizace . Tato teze byla v souladu se starším Jordanesovým ná-
zorem ze šestého století po  Kristu . Jordanes, který byl gótského původu, 
identifikoval Skandinávii jako Skythii, z  níž se Skythové (jež Jordanes 
ztotožnil s Góty) rozšířili přes Černomoří do Asie . Kolem roku 3660 před Kri-
stem dobyli Egypt (1787, 22) . 

Od Jordanese bylo bláhové, že kolébku evropských národů umístil 
do nehostinného koutu Evropy (1787, 172) . Pinkerton měl porozumění pro 
skandinávské autory, kteří se řídili heslem Vše pro lásku vlasti (Tantus amor 
patriae)! Ovšem lživá historie místo toho, aby zemi oslavila, ji zneuctila . Se-
verská království nepotřebovala takovou falešnou slávu (Pinkerton 1787, 
172) .1280 Skandinávii v minulosti pokrýval mohutný les zabraňující v koncen-
traci obyvatelstva, které by populační tlak hnal přes moře na  jih . Adam 
z  Brém v  jedenáctém století poznamenal, že v  Dánsku žijí lidé především 
na  pobřeží, protože vnitrozemí je zarostlé a  liduprázdné (Pinkerton 1787, 
23) . Čistě z  demografického důvodu nemohla starověká Skandinávie 
představovat zřídlo, z něhož by vytryskla většina evropských národů (vagina 
natiorum) . Jediné kolonie, které kdy vzešly ze Skandinávie, založili Piktové 
ve Skotsku, Normané ve Francii a Norové na Islandu a dalších severoatlan-
tických ostrovech (Pinkerton 1787, 23–24) . 

1279)  Mezi hlavní Pinkertonovy zdroje náležel Robert Sheringham (De Anglorum Gentis Ori-

gine Disceptatio, 1670), Simon Pelloutier (Histoire des Celtes, et particulièrement des 

Gaulois et des Germains, 1750) a Johan Ihre (Glossarium Suio-Gothicum, 1769) .

1280)  Například Philipp Clüver, rodák z pomořanského Gdaňska, se ve Třech knihách o staro-

bylé Germánii (1616) snažil dokázat, že Gótové (Gothi) jsou ve skutečnosti Gutones nebo-

li Gothones z jeho rodného kraje, který se tak snažil oslavit jako kolébku Gótů (…becau-

se Cluverius was himself a native of Pomerallia, and wanted all the glory of the Goths to 

his own dear Gothones, Pinkerton 1787, 9) . Hugo Grotius zase v Dějinách Gótů (Historia 

Gotthorum, 1655) tvrdil, že Gótové pocházejí z ostrova Gothland v Baltském moři, ačko-

liv tento název je dochován teprve z třináctého nebo čtrnáctého století . Prvním auto-

rem, u kterého Grotius zaznamenal užívání jména Gothlandu, byl baron Herberstein z 

konce šestnáctého století (Pinkerton 1787, 9) . Pinkerton ale upozornil na skutečnost, že 

Hugo Grotius, který působil jako švédský vyslanec na francouzském dvoře, se snažil 

zdůraznit význam severského království (Pinkerton 1787, 9) . Clüverovu a Grotiovu sna-

hu považoval Pinkerton za směšnou: The dreams of Cluverius and Grotius, above men-

tioned, only merit laughter; as any modern must ever do, who choses to advance his futi-

le speculations against ancient authority (1787, 13) .
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Jordanes ovlivnil Isidora ze Sevilly, Bedu Ctihodného (který také 
nazval Skandinávii Skythií), Paula Diacona a řadu dalších . Tento „slabý spi-
sovatel“ tak jedinou nešťastnou větou obrátil evropské dějiny vzhůru noha-
ma .1281 Myslitelé jako Montesquieu nebo Edward Gibbon se od jeho neblahé-
ho vlivu zatemňujícího historický obzor nedokázali osvobodit . Jedním 
z výsledků uvedeného zmatení bylo zapomenutí zásadního podílu Gótů či 
Skythů (které Pinkerton s Góty ztotožnil) na vytvoření západní společnosti . 
Většina evropských národů, včetně Řeků a Římanů, byla podle Pinkertona 
gótského (to znamená skythského) původu . Původní skythský dialekt nejvíce 
připomíná němčinu a skandinávské jazyky (Pinkerton 1787, 17–18) . Výjimku 
představovali pouze Rusové, Poláci a Maďaři (Pinkerton 1787, 3) .

John Pinkerton, obdobně jako hrabě Louis Gabriel Du Buat-Nancay, 
zdůrazňoval historickou úlohu barbarů jako skutečných otců soudobých 
Evropanů .1282 Marginalizaci barbarů v  evropských dějinách způsobila naše 
láska k Římu a vědomí, že Gótové zničili Římskou říši .1283 Ochotně podléháme 
falešné propagandě Římanů vpředvečer jejich zániku .1284 Místo toho, aby-
chom obdivovali rasu, která dobyla mocné impérium, proklínáme vlastní 
předky, kterým vděčíme za  naši vlastní civilizaci . Odsuzujeme Góty jako 
nepřítele vědy, aniž si uvědomujeme, že jejich moudrost byla nadřazena po-
kleslému vědění pozdního Říma (Pinkerton 1787, vii–viii) . Přezírání Gótů 
a germánských barbarů obecně je podle Pinkertona v rozporu s přístupem 
starověkých myslitelů, kteří počínaje Hérodotem, přes Augustina až po Oro-
sia oceňovali mravy, ctnosti a výkonnost kmenů žijících severně od antického 

1281)  Ex hac igitur Scandia insula, quasi officina gentium, aut certe velut vagina nationum, cum 

rege suo nomine Berig Gothi quondam memorentur egressi (cit . Pinkerton 1787, 23) . 

1282)  Les anciens peuples de l’Europe que nous appellons barbares et qui sont nos pères, cit . 

Pinkerton 1787, vii .

1283)  Téměř celá Evropa se nachází v držení potomků Gótů, národa, ze kterého – jak ukáži – 

vzešli také Řekové a Římané. Gótové i jako barbaři překonali ostatní národy v moudrosti 

a válce. Taková je dnes naše nevědomost, že jméno Gótů, posvátné označení našich otců, 

je vystaveno opovržení. Příčinou je pouze naše láska k  Římu (který byl sám gótským 

státem), kterou si osvojujeme ve školách od římských autorů, a vědomí, že jiní Gótové 

zničili římské impérium. Namísto toho, abychom obdivovali velký národ, který dokázal 

zničit tak mocnou říši, namísto toho, abychom žehnali epoše, která osvobodila řadu 

království od nadvlády jediného, pohrdáme našimi stvořiteli, kterým vděčíme za veškeré 

naše soudobé štěstí. Nahlížíme na Góty jako na nepřátele vědy, aniž si uvědomujeme, že 

moudrost je v každé době nadřazena vědě a že Gótové přezírali pouze pomýlenou vědou 

údobí úpadku Říma (Pinkerton 1787, vii-viii) .

1284)  Díváme se na Góty prostřednictvím falešného a nedokonalého media, kterým byli římští 

spisovatelé barbarského věku (Pinkerton 1787, xiii) .
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světa (1787, viii–ix) . Rovněž kronikář Adam z Brém vyzvedával v jedenáctém 
století pohostinnost obyvatel Skandinávie (Pinkerton 1787, ix) . Nekultivo-
vanost Gótů byla produktem temného věku, který zdůrazňoval jejich fyzick-
ou sílu nespoutanou dekadentní výchovou (Pinkerton 1787, xiii) .

Pinkertonova obhajoba germánského barbarství jako revita- 
lizačního prvku byla svojí naléhavostí a  vyhraněnou rétorikou něčím no-
vým . Vypadalo to, jako by se milénaristický étos „hornorýnského 
revolucionáře“ vtělil do historických věd . Latinská renesance rehabilitovala 
pohanské Řeky a Římany, šestnácté až osmnácté století znovuobjevilo Kelty 
a Germány, nordická renesance se poprvé odvážila vyzdvihnout nikoliv po-
litické instituce barbarů (jak učinil Montesquieu), ale jejich vášnivost, 
nespoutanost a divokost, která kdysi budila hrůzu obyvatel antického světa . 
John Pinkerton vyjádřil jednu z hlavních tezí orientální renesance, která se 
v devatenáctém století stala alfou a omegou většiny rasistických spekulací, 
totiž, že Asie byla matkou národů, moudrosti a  umění .1285 Orientální rene-
sance zbavila nordickou renesanci jejího provincionalismu a otevřela před 
ní netušené asijské prostory . Árijci jsou z  tohoto hlediska Germáni odění 
do kosmopolitního šatu . John Pinkerton toužil po Asii, v níž tušil kolébku 
Evropy . Árijce však ještě neznal, a musel si proto vystačit se Skythy .

Ve starobylé Evropě žily podle Pinkertona čtyři základní lidské rasy 
(grand races of men), které zahrnovaly Kelty, Ibery, Sarmaty a  Skythy .1286 
Keltové představovali nejstarší a nejprimitivnější obyvatelstvo Evropy, které 
se nalézalo ve vztahu k ostatním rasám starého kontinentu ve stejném posta-
vení jako američtí divoši vůči evropským osadníkům . Iberové, obývající Pyre-
nejský poloostrov a  Akvitánii, zastupovali přistěhovalce ze severní Afriky . 

1285)  Asie, tato matka národů, moudrosti a umění: Asia, that mother of nations, wisdom, and 

arts (Pinkerton 1787, 45) .

1286)  Čtyři velké lidské rasy: 1) Keltové, nejstarší známí obyvatelé Evropy, kteří byli ve vztahu k 

jiným rasám tím, čím jsou dnes američtí divoši  vůči evropským osadníkům. 2) Iberové 

Španělska a Akvitánie, kteří jsou maurského původu a přišli z Afriky. Tyto dvě rasy jsou 

nepočetné; většina Keltů byla vyhlazena Sarmaty a Skythy a z Afriky migrovalo jen málo 

Iberů. 3) Sarmaté byli pravděpodobně původně pány jihozápadního Tatarska, odkud je 

vypudili Tataři. Jazyk Sarmatů neboli Slovanů není jazykem Tatarů. Svojí ušlechtilostí a 

vznešeností se Sarmati liší od Tatarů, s nimiž nejsou příbuzní. 4) Skythové, kteří, jak hned 

uvidíme, pocházejí ze soudobé Persie a přes Černomoří se rozšířili téměř do celé Evropy 

(Pinkerton 1787, 17–18) . Irové a Velšané hovoří keltsky. Iberština částečně přežila v Bas-

kicku a Mauretánii. Sarmatština je slovanský jazyk. Skytština zahrnuje ostatní národy, 

především však Němce a Skandinávce, jejichž jazyk je nejméně smíšený (Pinkerton 1787, 

18) . Jinými, mimoevropskými „velkými rasami“ byli podle Pinkertona potomci Asyřa-

nů žijící na Blízkém východě a obyvatelé Číny, Tibetu a Siamu (Pinkerton 1787, 39) . 
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Keltové a  Iberové jsou dnes málo početní; Kelty vesměs vyhladili Skythové 
a Sarmaté a  iberská migrace z  jihu byla slabá . Sarmaté, kteří představovali 
předky soudobých Slovanů, žili původně v Tatarstánu, odkud je Tataři vytlačili 
na západ . Skythové pocházeli z Persie1287 a přes severní Černomoří se rozšířili 
téměř do celé Evropy .1288 Skandinávie nebyla jejich východiskem, ale naopak 
jedním z  posledních míst, na  která dorazili (Pinkerton 1787, 24) . Migraci 
Skythů z oblasti dnešní Persie do severního Černomoří zachytil bezděčně Hé-
rodotos, který napsal, že Skythové přešli kdysi přes arménskou řeku Araxés 
do země kimmerské ležící severněji (Hérodotos 2003, 230) .

Skythové sehráli nezastupitelnou úlohu při formování nejstarších 
světových civilizací; budovatelskými činy Skythů nastává úsvit dějin .1289 Sky-
thové zřídili kolem roku 3660 před Kristem na území pozdější Persie velké 
skythské impérium, které po uplynutí půl druhého tisíciletí zničil Ninus, 
zakladatel asyrské říše .1290 Pinkerton se odvolával na jednoho z církevních 
otců Epifania ze Salaminy, který ve svém pojednání o herezi rozdělil „dějiny 
náboženského omylu“ do čtyř etap na barbarství, skythství, helénismus a ju-
daismus . Epifanius tvrdil, že Skythové vystavěli Babylónskou věž (Pinkerton 
1787, 25–26) . Rovněž Eusebius napsal, že Skythové vládli světu mezi Potopou 
a zmatením jazyků (Pinkerton 1787, 26) . 

Jak vypadala archaická skythská říše? V jejím čele stály osobnosti, 
které se dochovaly v paměti budoucích generací jako Saturn, Jupiter nebo 
Bakchus . Toto nejstarší impérium světa mělo zcela barbarský charakter; bylo 
sídlem války, nikoliv umění (Pinkerton 1787, 27) . Rozprostíralo se od egypts-
kých hranic až k  břehům Gangy; od  Perského zálivu a  Indického oceánu 
po Kaspické moře . Mýtus o Dionýsově či Bakchově tažení do Indie, kde zavedl 
pěstování vinné révy a byl posléze deifikován jako bůh vína, má historický 

1287)  John Pinkerton pokládal současnou perštinu (pársí) za gótský dialekt s příměsí arabšti-

ny . Tento názor sdílel se Josephem Justem Scaligerem, Justem Lipsiem a Marcem Zue-

riem van Boxhornem . Naproti tomu John Richardson a William Jones podobnost gót-

štiny a staré perštiny nezaznamenali (Pinkerton 1787, 38) . Pahlaví, rozšířené v Partii 

a Médii, se podle Pinkertona vyznačovalo sarmatskými rysy (1787, 38) . Pinkerton rov-

něž připomněl, že Hérodotos se zmínil o existenci perského kmene Germaniů (Hérodo-

tos 2003, 69; I, 125) a že Plinius hovořil o řeckém kmeni Teutanů na Peloponésu (Plini-

us, III, 8; cit . Pinkerton 1787, 124) .

1288)  John Pinkerton čerpal z  chronologie, jejímž autorem byl Trogus Pompeius, historik 

Augustovy éry a podle anglického spisovatele myslitel, jehož kompilace snesou svým 

záběrem srovnání s dílem Pliniovým (1787, 24–25) . 

1289)  S jejich přítomností v Persii začíná první úsvit dějin, jinde vládla hluboká temnota (Pin-

kerton 1787, 33) .

1290) The Great Scythic Empire (Pinkerton 1787, 25) .
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základ (Pinkerton 1787, 32) . Demokratický ráz staré skythské nebo ger-
mánské společnosti odrážel skutečnost, že demokracie je nejstarší formou 
vlády (Pinkerton 1787, 136) .1291 Skythové byli rovněž tvůrci feudálního sy-
stému, nejsvobodnější formy vlády do doby, než jej v jedenáctém století zko-
rumpovala aristokracie (Pinkerton 1787, 127, 139), a ideálu rytířství .1292

John Pinkerton neváhal sto let před Arthurem Gobineauem 
označit Cervantese, který ironizoval a zesměšnil ideál rytíře, za „největšího 
nepřítele lidstva“ .1293 K  tomu, abychom odhalili kořeny moderních západ-
ních politických institucí, nemusíme se jako Montesquieu vydávat do ger-
mánských pralesů, ale měli bychom pohlédnout na stepi rozprostírající se 
mezi hranicemi Persie a Evropy, po kterých kdysi putovali svobodní skythští 
nomádi (Pinkerton 1787, 140) . Političtí myslitelé jako David Hume, kteří 
nezohledňují dávnou rasovou minulost, nemají o těchto věcech tušení .1294

V diskuzi o vztahu mezi Skythy a Asyřany, kteří Skythy vystřídali 
v úloze vládců Předního východu, John Pinkerton intuitivně dospěl k vyme-
zení afroasijské (semitské) jazykové rodiny; arabština, syrština, féničtina, 
hebrejština, chaldejština, koptština, etiopština a další jazyky národů žijících 
ve východním Středomoří, Arabském zálivu, okolí Rudého moře a Arabském 
poloostrově jsou podle jeho mínění dialekty „velkého asyrského jazyka“ .1295 
Asyřané vytvořili ve  vymezeném geografickém prostoru specifickou rasu, 
jazykově a fyzicky odlišnou od Skythů (Pinkerton 1787, 27) . Syřané či Arabo-
vé, kteří představují její výhonky, se od Skythů odlišují jak jazykově, tak fy-
zickými rasovými dispozicemi . Zbytky smíšených Indo-Skythů se udržely 
na indickém pomezí (Pinkerton 1787, 32) .

Po pádu impéria kolem roku 2200 před Kristem se Skythové stáhli 
na sever dnešní Persie a posléze překročili řeku Araxes a pohoří Kavkaz . Tím 

1291)  Skytové neměli ústřední vládu, žili ve volné kmenové federaci jako američtí indiáni, 

obdobně jako oni obývali přenosná sídliště, praktikovali sociální komunismus, používali 

válečné sekery a skalpovali nepřátele (Johnson 1959, 250) .

1292)  Instituce, která dělá čest lidské povaze: An institution which does honour to human na-

ture (Pinkerton 1787, 138) .

1293)  Pokud by se Cervantesův výsměch byl objevil o tři staletí dříve, byli bychom ho museli 

nazvat největším nepřítelem lidské společnosti, jaký kdy psal. Jeden citlivý francouzský 

spisovatel (M. Le Grand) případně poznamenal, že se začíná klást otázka, zda by si jeho 

kniha nezasloužila zavržení (Pinkerton 1787, 138) .

1294)  Hume, který nevěděl nic o Gótech nebo o gótském zřízení a jenž je tak mělký, že nedosáhl 

ani dna povrchu a pouze se otřel o hladinu, uvedl ve svém životopise, že je směšné hledět 

na anglickou ústavu jako na opravdový plán svobody před smrtí Karla I. (Pinkerton 

1787, 142) .

1295) The Grand Assyrian Language (Pinkerton 1787, 26–27) .
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pronikli do stepí ležících severně od Černého a Kaspického moře, které se 
z klimatického hlediska staly jejich optimální základnou pro dobytí Evropy 
(Pinkerton 1787, 34) .1296 Tento exodus před asyrskou mocí přičítal Pinkerton 
svobodomyslnosti severských populací, kterou se odlišují od národů jižních . 
Asyrské impérium vyvrátili Médové roku 860 před Kristem; v roce 530 je 
v úloze vládců Předního východu vystřídali Peršané, které John Pinkerton 
pokládal obdobně jako Ammianus Marcellinus za  potomky původních 
Skythů, posílených o Indo-Skythy (1787, 38) .1297 Parthy považoval Pinkerton 
za příbuzné Sarmatů, to znamená Slovanů .1298

Ústí Dunaje dosáhli Skythové na svých koních kolem roku 2000 
před Kristem . Před nimi se rozkládala celá Evropa, kontinent řídce osídlený 
tlupami potulujících se Keltů, které Řekové nazývali Kimmeriové .1299 Mezi 
Kelty a neúprosně postupujícími Skythy se vytvořil stejný nesmiřitelně nená-
vistný vztah jako o tisíciletí později mezi americkými divochy a evropskými 
kolonisty, nebo spíše mezi černochy a  Evropany (Pinkerton 1787, 45) .1300 
Obdobně jako původní obyvatele Nového světa nečekalo Kelty nic jiného než 
vyhlazení . Již John Davies srovnával ve spise Odhalení pravých příčin, proč 
nebylo Irsko nikdy zcela pomaněno (A Discovery of the True Causes Why Ire-

1296)  This poetic account of the cold, in the northern parts of Ancient Scythia, is merely compa-

rative, between it, and Greece; and a British poet would, perhaps, as much exaggerate the 

heat of that country. The temperature was singularly adapted to population; and 

perhaps, as some kinds of animals are infinitely more prolific than others, so also may 

certain races of men, as the Scythae, or Goths, undoubtedly were. This ancient Scythia 

was the real fountain of almost all European nations; and was so esteemed by the anci-

ents, till the dreams of Jordanes (Pinkerton 1787, 44–45) .

1297)  Proto se také Peršané, kteří jsou původem Skythy, znamenitě vyznají v boji (Ammianus 

Marcellinus 2002, 635; XXXI, 20) .

1298)  Tento názor vyslovil rovněž Tacitus (Pinkerton 1787, 38) .

1299)  Kočovní Skythové sídlívali v Asii, a když je Massagetové stísnili válkou, přešli přes řeku 

Araxés do země kimmerské (země, ve které dnes Skythové sídlí, patřívala v dávných časech 

Kimmeriům). ... Dodnes jsou ve skythské zemi kimmerské hradby, je tam kimmerský brod 

a i krajina jménem Kimmerie, je tu i takzvaný Kimmerský Bosporos. Je známo, že Kimme-

riové utíkali před Skythy do Asie a obsadili poloostrov, na kterém je dnes řecké město 

Sinópé (Hérodotos 2003, 230) .

1300)  Keltský jazyk, který v žádném případě není čistou řečí, je nejsmíšenější a nejzkaženější na 

světě. Keltové jsou tak podřadní, že vůči Skythům byli jako černoši vůči Evropanům. 

Veškerá historie ukazuje, že spatřit je znamenalo si je podmanit. Nevytvořili žádné umění, 

neuskutečnili žádné vlastní objevy a pochopitelně převzali bezpočet slov z jiných jazyků. 

Slovní zásoba je pouhým šatem jazyka, zatímco gramatika tvoří duši a tělo. Keltská 

gramatika je naprosto odlišná od gramatiky gótských jazyků (Pinkerton 1787, 123) .
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land Was Never Entirely Subdued, 1612) obyvatele Irska se starověkými bar-
bary Germánie, Galie a Skythie (Shuger 1997, 495) . Tudorovští autoři Edmund 
Spencer, William Camden a John Davies, kteří se podle římského vzoru dom-
nívali, že lze Iry zcivilizovat, se mýlili .1301 Jejich povaha civilizovanému 
způsobu života vzdoruje (Pinkerton 1787, 69) .

Většina údajných Keltů, o  kterých se zmiňovali antičtí autoři, 
nenáležela k původním Keltům, kteří byli krutou válkou vytlačeni do mar-
ginálních oblastí kontinentu,1302 ale k potomkům Skythů, případně k Iberům 
pronikajícím ze severní Afriky na Pyrenejský poloostrov a do jižní Francie 
(Pinkerton 1787, 49–50) . Pověstní Galli, s nimiž se utkal Gaius Iulius Caesar, 
nebyli Kelty, ale germánskými Galy (Pinkerton 1787, 50) . Keltové, kteří přežili 
v Galii až do římských časů, přebývali v západních přímořských oblastech 
a  zatímco Caesar vedl úporné boje s  germánskými Belgy, k  potlačení 
příslušníků této „bastardské rasy“ bohatě postačoval Publius Crassus s jedi-
nou legií .1303

Skutečná keltština se od skythské (či gótské) řečtiny liší stejně jako 
hottentotština nebo laponština (Pinkerton 1787, 67) . Ve snaze upřít Keltům 
jakýkoliv projev výjimečného nadání John Pinkerton označil druidismus 
za pozdní fenomén zavedený Féničany v současném Cornwallu . Rovněž idea 
stěhování duší (reinkarnace) a někteří bohové (Belenus) byli fénického původu 
(Pinkerton 1787, 68) . Samotná keltská mytologie nemohla být podle Pinkerto-
na složitější než hottentotská religiozita (1787, 68) . Keltové – obdobně jako 
severoameričtí divoši nebo Samojedové – nikdy nevybudovali opravdové stav-
by a ani v minulosti ani v přítomnosti nebyli schopni uskutečnit žádný so-
ciální pokrok (Pinkerton 1787, 68) . Keltové, pokud se nesmísí s jinými popu-

1301)  Chased away all savage barbarism from the Britains minds … and reduced the natural 

inhabitants of the Iland unto the society of civill life (cit . Shuger 1997, 496) .

1302)  Z rozsáhlých lesů, které Římané nalezli i v  Galii a Germánii, a z dalších příznaků, je 

zřejmé, že keltské populace byly velmi řídké a rozptýlené. Když Skythové přišli do Evropy, 

keltští divoši, kteřísi brzy uvědomili svoji méněcennost, uprchli do nejvzdálenějších ob-

lastí a Británie a Galie se stala jejich posledním útočištěm. První Skythové zahájili 

nesmírně krutovou válku a vynikli ohromným počtem nepřátel, které usmrtili (Pinker-

ton 1787, 51); Je pozoruhodné, že někteří Keltové přežili v Alpách, protože Lingua Walden-

sis, o které psal Chamberlayne v Oratio Dominica, odpovídá irské gaelštině. Tato 

zvláštnost unikla starožitníkům (Pinkerton 1787, 84) .

1303)  Současně hlásil Caesarovi Publius Crassus, kterého s jednou legií poslal proti Venetům, 

Venellům, Psiskům, Koriosolitům, Essuviům, Aulerkům, Rédonům, což jsou všecko 

přímořské kmeny a sahají k Oceánu, že všecky ty kmeny a obce jsou již uvedeny pod moc 

a vládu národa římského (Caesar 1972, 91) .
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lacemi, jsou odsouzení zůstat věčnými divochy s nerozvinutým chápáním .1304 
Mezi všemi primitivními jazyky je jejich řeč nejzmatenější (Pinkerton 1787, 
102) . Moudrost a důmysl můžeme nalézt u Samojedů, Laponců nebo černochů, 
ale nikoliv u Keltů (Pinkerton 1787, 102) .

V  novověké západní tradici existovala silná tradice ztotožňující 
Germány s Kelty . K  jejím zakladatelům náležel Philipp Clüver, autor spisu 
o pravěké Germánii (Germania Antiqua) z roku 1616 . Tento myslitel, kterého 
John Pinkerton charakterizoval jako nepříliš vzdělaného, postrádajícího 
pronikavost a sílu úsudku ( jeho hloupost byla ohromující; Pinkerton 1787, 
204), se nicméně stal „slepým průvodcem“ řady následujících badatelů (Pin-
kerton 1787, 100) .1305 Podle Pinkertona by bylo žádoucí vrátit se od Clüvera 
zpátky k Tacitovi (1787, 163) . Mezi Clüverovy nástupce náležel Johan Georg 
Keysler, který vydal v Hannoveru v roce 1720 osm svazků Severských a kelts-
kých starožitností (Antiquitates Septentrionales et Celticae), Simon Pelloutier, 
jehož hlavní dílo Dějiny Keltů a zejména Galů a Germánů (Historie des Celtes, 
et particulièrement des Gaulois, et des Germains) vyšlo o  třicet let později 
v Hayes, a zejména Paul-Henri Mallet, jenž roku 1755 a 1756 uveřejnil Úvod 
do dějin Dánska, ve kterém se pojednává o náboženství mravů, zákonů a zvyků 
starých Dánů (L’Introduction à l’histoire du Dannemarc où l’on traite de la 
religion des moeurs, des lois, et des usages des anciens Danois) a Monumenty 
mytologie a poezie Keltů a zejména starých Skandinávců (Monuments de la 
mythologie et de la poesie des Celtes, et particulièrement des anciens 
Scandinaves) .1306 

1304)  … neboť jsou divochy, byli vždy divochy od stvoření světa a budou vždy divochy (Pinker-

ton 1787, 92); Keltové se ze všech divochů vyznačují největšími nedostatky v rozumových 

schopnostech (Pinkerton 1787, 102) .

1305)  Cluverius, který psal před téměř dvěma sty lety, je všeobecně a slepě následován, i když 

jeho chyby jsou obrovské. Byl mužem směšných schopností a omezeného a zmateného 

úsudku. Pokud se v určitém odvětví vědy vyskytnou chyby, zůstanou v něm obvykle sta-

letí, protože poddajné lidstvo je vždy připraveno vzdát se svého úsudku a slepě a mylně 

následovat jakéhokoliv svůdce spíše než zkoumat a kráčet správně. Mělo by více věřit 

sobě a méně jiným (Pinkerton 1787, 162–163) .

1306)  Paul-Henri Mallet ve svém přehledu dějin Dánska vycházel z Thermodia Torfaea, což 

byla podle Pinkertona mnohem racionálnější volba než Snorri Sturluson . Zatímco Sno-

rri učinil z Ódina Pompejova současníka (který byl ztotožněn s germánským bohem 

války), Thermodius Torfaeus usoudil, že Ódin přišel do Skandinávie v době Daria Hys-

taspise kolem roku 530 před Kristem . Vznikly debaty o skutečném počtu Ódinů, dobře 

známé z řeckého euhemerismu . John Pinkerton nicméně tyto spekulace zavrhl jako 

absurdní – Ódin nikdy neexistoval, protože jeho osobnost je pouhou alegorií (Pinkerton 

1787, 180–181) . 



836

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

Pinkerton soudil, že nikdo z  Clüverových následovníků nepře- 
kročil jeho stín . Vzdělání Keyslera a Malleta bylo údajně zanedbatelné, Pell-
outier byl kompetentnější, avšak většinu tezí nekriticky převzal od Clüve-
ra .1307 Montesquieu, Gibbon a  další autoři osmnáctého století stále 
následovali Philippa Clüvera a věřili v autochtonní původ Germánů (Pinker-
ton 1787, 108) . Zmýlil se i Johan Ihre,1308 který pokládal keltštinu za gótský 
dialekt (Pinkerton 1787, 101) . Simon Pelloutier se sice domníval, že Pelasgo-
vé byli keltského původu, ale šlo o  další projev ignorantství tohoto 
beznadějného autora (Pinkerton 1787, 69): 

Na Britských ostrovech víme, že Keltové jsou pouhými divochy, kteří 
ani nedospěli do stádia barbarství. Pokud by o tom cizinci pochybo-
vali, měli by se vypravit do  keltských oblastí Walesu, Irska nebo 
Skotska a podívat se na jejich neschopnost osvojit si průmysl nebo 
civilizaci, a to navzdory tomu, že jejich krev je z poloviny gótská. 

Simon Pelloutier uvedl v první větě druhého, rozšířeného vydání Dějiny Keltů 
(Historie des Celtes) z  roku 1770, že Keltové byli kdysi známi pod jménem 
Skythové .1309 To pochopitelně Pinkertona rozhořčilo na nejvyšší míru; Pellou-
tierovu větu označil za  falešnou a  absurdní; výsledkem je naprostý chaos 
a sebeklam od první do poslední stránky (1787, 105) . Francouzský spisovatel 
podlehl nespoutané obrazotvornosti, která způsobila, že viděl Kelty úplně 
všude . Co však lze očekávat od člověka, který nebyl schopen porozumět ani 
první stránce Caesarova popisu Galie: 

Galie se jako celek dělí ve tři části. Jednu z nich obývají Belgové, dru-
hou Akvitánové, třetí pak kmeny, které se samy ve svém jazyku zvou 
Keltové, v našem však jsou nazýváni Galové.1310

Pelloutierův záměr byl průhledný: Jeho snaha prokázat, že Galie byla mateř-
skou zemí moderních evropských národů, měla za cíl podpořit francouzský sen 
o univerzální monarchii (Pinkerton 1787, 106) . Tyto aspirace sdílelo více dobo-

1307)  Učenost Keyslerova a Malletova byla tak zanedbatelná, že nebyla ničím (Pinkerton 1787, 100) .

1308)  Johan Ihre (1707-1780), švédský filolog, který se zabýval především etymologií švédské-

ho jazyka . Působil na univerzitě v Uppsale .

1309)  Les Celtes ont été connus anciennement sous le nom general de Scythes. C’est celui que les 

Grecs donnoient à tous les peuples qui habitoient le long du Danube, et au delà de ce 

fleuve, jusques dans le fond du Nord (Pinkerton 1787, 105) .

1310)  Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, 

tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur (Caesar 1972, 31–32; I, 1) .
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vých francouzských autorů .1311 Keltští vzdělanci a kronikáři (neboť takoví kupo-
divu existují) jsou nepřáteli pravdy, skromnosti a morálky . Dílo irského histori-
ka Geofreye z  Montmouthu názorně demonstrovalo, že faleš je přirozeným 
produktem keltské mysli (Pinkerton 1787, 69) . Teprve Malletův překladatel 
do  angličtiny Thomas Percy, kterého Pinkerton přímo nejmenoval, ale jehož 
označil za vysoce vzdělaného a důmyslného, ukázal v roce 1770, že je nemožné, 
aby Germáni byli Kelty (1787, 100) . Rovněž Johann Daniel Schoepflin1312 zdůraz-
nil v Obraně Keltů (Vinditiae Celticae, 1754), že starověcí autoři rozhodně popíra-
li příbuzenství Germánů a Keltů . Jedinou výjimkou byl „pochybný“ spisovatel 
Dio Cassius, proti němuž ovšem stály autority typu Hérodota, Aristotela, Polybia, 
Plutarcha, Caesara, Tacita, Suetonia a řady dalších (Pinkerton 1787, 102) .

Takový krajně pejorativní pohled na Kelty byl pochopitelně v rozporu 
s romantickou keltománií, která zavládla na Britských ostrovech v závěru osm-
náctého století . Za jejího tvůrce označil John Pinkerton Jamese Macphersona, 
autora Úvod do dějin Velké Británie (Introduction to the History of Great Britain) . 
Jeho práce byla „keltským dílem“ v  tom nejhorším možném smyslu .1313 Vzhle-
dem k tomu, že na univerzitách vznikají profesorská místa zaměřená na keltské 
jazyky jako houby po dešti a celá Evropa je zaplavována „nesmysly“ o Keltech, 
John Pinkerton se nezdráhal označit svůj věk za  „keltské století“ . Jeho cílem 
bylo tento „keltský mýtus“, za kterým se skrývaly mocenské aspirace Francie, 
zničit (1787, 123) . Pinkertonova agresivní animozita vůči Keltům vznikla v geo-
politické konstelaci podmíněné mocenskými aspiracemi „keltské“ Francie a vz-
pomínkou na poslední vzepětí „keltských“ jakobitů ve Skotsku . 

Pinkertonova kniha byla natolik protifrancouzská a protiskotská, 
nakolik obě země platily za  „keltské“ . Francouzskou a  skotskou „hrozbu“ 
nejvýrazněji ztělesňovaly události let 1745 až 1746, které názorně ukázaly, 
jak neurčité byly hranice mezi zámořským územím a  evropskou periférií 
urputně vzdorující začlenění do moderního civilizačního řádu . Ať již to byla 
skotská Vysočina, francouzská oblast Vendée nebo nehostinné regiony La-

1311)  Ti francouzští autoři shledali galské Kelty pozoruhodnými a originálními a nazvali je 

Galy, obdobně jako my nazýváme některé obyvatele Britských ostrovů Brity, protože kdysi 

ovládali celou zemi. Francouzští autoři, kteří tím, že dokazují, že celá Evropa byla keltská, 

ostravedlňují své sny o světovládě. Pouze ukazují svoji nevědomost a nekonečnou 

pošetilost (Pinkerton 1787, 153) .

1312)  Johann Daniel Schoepflin (1694–1771), profesor historie a práva na univerzitě ve Štras-

burku . Učitel Johanna Wolfganga Goetha .

1313)  Podivná bytostně keltská práce (Pinkerton 1787, 92) . Pinkerton Jamese Macphersona nijak 

nešetřil: Unáhlený a nepoučený muž! Mlha keltské mystifikace může být ozdobena zrnky 

skutečného génia, ale psát o germánských starožitnostech, které zná celá vzdělaná Evropa, 

s nevědomostí školáka, bylo odsouzeníhodné a zasloužilo by si věčný posměch (1787, 92) .
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ponska, osudy místních „barbarských“ obyvatel doložily (v  rozporu 
s míněním Hannah Arendtové), že Západ nepotřeboval kolonie, aby se naučil 
genocidě, rasismu a etnické krutosti . 

Obdivuhodná byla skythská válečnická výkonnost . Před Skythy či 
Góty ustoupil Kýros a Alexandr Veliký, Pyrrhos se jich obával . Skythští Teutoni 
a Kimbrové porazili několik římských armád . V Teutoburském lese Germáni 
zmasakrovali tři římské legie . Poté Římané zadržovali invazi barbarů pouze 
s vypětím všech sil . Netrvalo dlouho a Vandalové se usadili v  severní Africe, 
Svévové pronikli do Španělska, Langobardi si zabrali území v Itálii a Anglové 
kolonizovali Britské ostrovy . S  těmito „barbary“ přišlo do  vyčerpaného 
Středomoří umění, moudrost a svoboda (Pinkerton 1787, 148–149) . Za Skythy 
(Germány) pokládal John Pinkerton kmen Bastarnů žijící severně od dolního 
Dunaje . Titus Livius popisuje, že makedonský král Filippos, který bojoval 
s Římem, chtěl využít Bastarny jednak ke zničení nepřátelských Dardanů a jed-
nak ke zpustošení Itálie . Bastarni však byli v horách Thrákie zaskočeni prudk-
ou bouří (podobnou, jaká zahubila Kelty plenící Delfy) a postup na západ mu-
seli ukončit (Titus Livius 1976, 550–552; XL, 57–58) . Později, za  krále Persea, 
Bastarni porazili v bitvě Dardany, ale přišli o tábor a zásoby . Při přechodu zam-
rzlého Istru se pod nimi prolomil led a většina Bastarnů zahynula (Titus Livius 
1976, 54–56; XLI, 19) . Dvě odnože Bastarnů, Peukini a Sitoni, kolonizovali Skan-
dinávii (Pinkerton 1787, 176) . Skythové se ve  vnitrozemí Evropy postupně 
rozčlenili na Thráky, Ilyry, Řeky, Italiky, Germány a nakonec Skandinávce (Pin-
kerton 1787, 52) . Slované, Poláci, Rusové a Češi, pocházejí z  rasově odlišných 
Sarmatů, kteří přišli do Evropy až po Skythech (Pinkerton 1787, 70) .

John Pinkerton pochopitelně věnoval mimořádnou pozornost Řekům, 
kteří zdůrazňovali svůj autochtonní původ . Řekové (jež ztotožnil s Pelasgy) neby-
li podle Pinkertona egyptského původu (i když připouštěl existenci dvou malých 
egyptských kolonií v  Athénách a  Argu), protože řečtina je dialektem gótštiny 
(skythštiny), zatímco egyptština náleží mezi dialekty „velkého asyrského jazyka“ . 
Ze stejného důvodu nemůžeme považovat Řeky za Féničany (Pinkerton 1787, 64–
65) . Podle Pinkertona je zřejmé, že Řekové jsou skythského čili gótského 
původu .1314 Řecká mytologie představovala inovaci skythské kosmologie, přičemž 

1314)  Obdobně Claudius Salmasius (Claude Saumaise, De Lingua Hellenistica, 1643), Francis 

Junius (In praef. ad Evangel. Goth ., 1655), Meric Casaubon (De vet. Lingua Anglicana, 1685) 

a Johan Ihre (Glossarium Suio-Gothicum, 1769) vyslovili mínění, že gótština a řečtina jsou 

pouze dialekty jednoho jazyka (Pinkerton 1787, 75) . Stará islandština, typický gótský ja-

zyk, je plný řeckých slov, ačkoliv Islanďané stěží tušili, že řečtina existuje (Pinkerton 

1787, 75) . Theodor Bibliander (De ratione communi omnium linguarum, 1548) pozname-

nal, že německý jazyk (gótský dialekt) sdílí ze dvou tisíc kořenů osm set s řečtinou a lati-

nou, která ( jak všichni vědí) je pouhým nářečím aiolské řečtiny (Pinkerton 1787, 75–76) . 
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řečtí bohové byli obrazy deifikovaných panovníků dávného skythského impéria 
(Pinkerton 1787, 77) . Egypťané a  Féničané, nositelé sofistikované a  rafinované 
kultury, sice předali Řekům mnohé civilizační znalosti a dovednosti (zatímco 
severní větve Skythů, které se nedostaly do  kontaktu se Středomořím, zůstaly 
ponořeny do barbarství), ale to skythskou identitu nijak podstatně nezměnilo 
(Pinkerton 1787, 177) . Kolem roku 1500 před Kristem Řekové zcela ovládli egejsk-
ou oblast, i když například pelasgické království Argos v Thessalii mohlo existo-
vat již kolem roku 1890 před Kristem .1315 Itálii osídlili přibližně v roce 1000 před 
Kristem (Pinkerton 1787, 143) . Německo,1316 Skandinávii a větší část Galie kolem 
roku 500 před Kristem . Belgové se usadili v jižní Anglii a Irsku a Piktové na se-
veru Britských ostrovů v roce 300 před Kristem (Pinkerton 1787, 187) . Belgové 
byli na Britských ostrovech nejpočetnější; anglosaština by se proto podle Pinker-
tona měla jmenovat spíše anglobelgičtinou (Pinkerton 1787, 195) .

Do  dějin vědy vstoupil John Pinkerton především jako průkopník 
moderní geografie, silně ovlivněný francouzskou školou (Sitwell 1972, 471) . 
Tato úloha mu dokonce vynesla nepříliš přesné přízvisko anglický Strabón . 
Obdobně jako Alexander Hamilton a další britští vzdělanci odešel John Pinker-
ton po uzavření míru v Amiensu do Paříže, kde zůstal i po únoru 1803, kdy 
mezi Francií a Velkou Británií opět vypukla válka . Pinkerton se v srpnu 1804 
setkal ve francouzském hlavním městě s největším geografem své doby Alex-
andrem von Humboldtem, který právě přijel z  expedice do  Jižní Ameriky . 
Humboldtovy výsledky nicméně Pinkertona zklamaly (Wilcock 1974, 40) . 

John Pinkerton se do Anglie vrátil v létě 1805 . Francouzské zážitky 
zachytil ve vzpomínkové knize Vzpomínky na Paříž v letech 1802, 1803, 1804 
a 1805 (Recollections of Paris in the Years 1802, 1803, 1804 and 1805, 1806) . 
Převaha francouzských geografických věd byla spjata zejména se jménem 
Malte-Bruna, původně dánského učence Malthe Conrada Bruna, který opu-
stil svou vlast a splynul s francouzským prostředím . V roce 1810 začal Malte-
Brun vydávat Shrnutí všeobecné geografie (Précis de la geographie universel-
le) a  roku 1823 se podílel na  založení Pařížské geografické společnosti . 
Pinkerton si plně uvědomil význam rozvoje přírodních věd pro politickou 

1315)  Argonauti cestovali do  Kolchidy v  roce 1263; obléhání Théb se odehrálo roku 1225 

a trójská válka v roce 1184; Hérakleovci se vrátili na Peloponés roku 1104 a Lykurgos se 

ujal vlády kolem roku 880 před Kristem (Pinkerton 1787, 76) . 

1316)  Moderní němčina, nejrozšířenější jazyk soudobé Evropy, se podle Pinkertona podobá gótšti-

ně mnohem více než dánština, norština nebo švédština (Pinkerton 1787, 112) . Joseph Jus-

tus Scaliger, Marcus Zuerius van Boxhorn nebo William Chamberlayne si všimli její příbuz-

nosti s  asijskými jazyky, zejména s  perštinou (Pinkerton 1787, 112) . John Pinkerton 

zaznamenal, že labiály (b, f, m, p, v), pokud se vyskytují na začátku slova, jsou v různých ja-

zycích vzájemně záměnné . Proto německé slovo Vater odpovídá latinskému výrazu Pater . 



840

ZroZení rasové IdeologIe | 2. díl: svěT v rovnováZe (1500–1750)

geografii . Byl přesvědčen, že geografie, etnologie a historie vytvářejí triádu 
umožňující uchopit univerzální dějiny lidstva (Sitwell 1972, 471−477) . Ačkoliv 
se přiblížil k obrazu obecných rasových dějin, jeho neznalost Jonesova in-
dického orientalismu a  věrnost historickému determinismu jej zastavila 
přímo před branami historické narativity vycházející z rasového esencialis-
mu, jak ji vytvořili například Augustine Thierry nebo Arthur Gobineau . 

Pinkerton byl skeptický vůči tradičnímu enviromentalismu a osvo-
jil si již před Francouzskou revolucí biologické vymezení rasy . Důraz na empi-
rický přístup a odpor vůči přílišnému teoretizování (které spojoval explicitně 
s Rousseauem) mu znemožnily zaujmout místo mezi zakladateli novověkého 
rasového myšlení . Obdobně jako francouzský strukturalistický antropolog 
Claude Lévi-Strauss (1999) o více než sto padesát let později John Pinkerton 
v zásadě věřil, že Dějiny, tvarující svým nevyzpytatelným během lidskou po-
vahu, jsou důležitější než Rasa, jejíž fyziologické atributy vzdorují rozklad-
nému působení času . Pinkerton se zmínil o  míšení ras, avšak nerozebíral 
jeho možné historické dopady .1317 John Pinkerton byl stále součástí tradičního 
filologického paradigmatu, podle něhož byl jazyk klíčem k poznání lidské et-
nické diverzity a  etymologie nástrojem k  odhalení geneze jednotlivých 
národů .1318 Na druhé straně si uvědomoval nebezpečí vyplývající ze svévolno-
sti a  spekulativnosti filologické metody .1319 Neznal však nic, co by mohlo 
tradiční přístup věrohodně nahradit (Pinkerton 1787, 72) .

1317)  Turky označil Pinkerton za míšence Tatarů, Arabů, Řeků, Syřanů a dalších asijských 

populací . Severní Tataři se liší od jižních, protože si zachovali původní rasovou čistotu 

(Pinkerton 1787, 40–41) . Řekové, kteří byli skythského původu, se v Egejské oblasti smí-

sili s Féničany, výhonky asyrské rasy a nejmoudřejšími a nejvynalézavějšími lidmi na 

světě . Tato skutečnost měla jednoznačně pozitivní vliv na řecký jazyk (Pinkerton 1787, 

60) . O obyvatelích Pomořanska, Meklenburska a Čech Pinkerton uvedl, že jsou to míšen-

ci Sarmatů a Germánů (Pinkerton 1787, 151) . 

1318)  Ze všech dokladů o původu národů je jazyk nejméně zavádějící (Pinkerton 1787, 76) .

1319)  V této záplavě pošetilosti a nepřesnosti, kterou nazýváme literaturou a jež by si zasloužila 

reformu stejně naléhavě jako křesťanské náboženství v Lutherových časech, nepotřebujeme 

filozofii, ale zdravý rozum. Vzdělanci jej zanechávají přede dveřmi svých studoven a od-

volávají se na učenost, nikoliv na zdravý rozum (Pinkerton 1787, 81) . John Pinkerton 

souhlasil s Percym, že argumenty odvozené z etymologie jsou velmi neurčité a nejisté, 

takže se mohou stát v nejlepším případě pouhými domněnkami a neobstojí vůči solidně 

podloženým důkazům (Pinkerton 1787, 101); Veškerá etymologie týkající se jmen je 

pošetilost a keltská etymologie je hotové šílenství. Dost bylo keltské etymologie! Nechme ji 

aspirantům na blázinec! (Pinkerton 1787, 102) . Jako příklad naprosto scestného spisu 

obsahujícího fantastické etymologické spekulace uvedl Pinkerton (1787, 101) Pojednání 

o keltském jazyce (Memoires de la langue Celtique) od Jeana Baptista Bulleta (1754) . 
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John Pinkerton, který proslul jako zručný kartograf, předložil své 
pojetí moderních zeměpisných věd v šestnácti set stránkovém díle Moderní 
geografie (Modern Geography) z roku 1802 . Morfologie krajiny a klimatické 
vlivy prostupovaly na stránkách jeho knihy lokálními politickými instituce-
mi a  společně s nimi udělovaly příslušnému regionu jeho hodnotu . Konti-
nenty tak vytvářely přirozenou hierarchii, v níž první místo náleželo podle 
Pinkertona Evropě, následovala Asie (včetně Australasie a Oceánie), Amerika 
a  nakonec Afrika .1320 Obdobné komparativně hodnotové hledisko uplatnil 
Pinkerton i při popisu dílčích regionů (Sitwell 1972, 474) . I když Pinkerton 
za mnohé podněty vděčil Francii, sám inspiroval představitele americké geo-
grafické vědy, například Jedidiaha Morse, autora Americké geografie (The 
American Geography, 1805–1812) . 

John Pinkerton dnes není znám tak jako mnozí jeho méně erudo-
vaní a méně významní vrstevníci . Vinu na tom měla bezpochyby i jeho nešťastná 
cholerická a egocentrická povaha . Pinkerton nerespektoval prakticky žádného 
myslitele, nebál se silných slov a pouštěl se do řady ostrých polemik . Hugo Gro-
tius pro něho nebyl „žádnou autoritou“ (1787, 30) . Jordanesovo dílo odráželo 
„temnotu nevědomosti“ (1787, 30) . Hérodotovy práce se nacházejí na „pomezí 
poezie a dějin“ (1787, 30) . Pinkertonovy texty svědčí o značném a neskrývaném 
sebevědomí . Možná proto skončil Pinkertonův život v roce 1826 – jak soucitně 
napsal jeho rival Walter Scott1321 – ve vyhnanství, zapomnění a – obávám se – 
bídě (cit . Wilcock 1974, 35) . Léon Poliakov jméno Johna Pinkertona ve  svém 
obsáhlém přehledu dějin západního rasového myšlení vůbec neuvedl (Poliakov 
1996) . Colin Kidd a  Reginald Horsman jej hodnotili jako vyhraněného 
představitele teutonského protikeltského rasismu a polygenismu .1322

John Pinkerton byl prvním známým autorem v dějinách západ-
ního myšlení, který nahlížel evropské národy prostřednictvím rasové 
hierarchie a předpokládal, že někteří Evropané nejsou z rasových příčin 
schopni dosáhnout takového pokroku jako ostatní obyvatelé starého kon-
tinentu . Povaha národa se podle Pinkertona mění, charakter divoké rasy 
nikdy .1323 Klíčovou myšlenkou Pinkertonova výkladu rasových dějin Evro-

1320)  V tomto duchu Pinkerton věnoval ve své studii 660 stran (46%) Evropě, 521 stranu (36%) 

Asii, 187 stran (13%) Americe a pouhých 70 stran (5%) Africe (Sitwell 1972, 474) .

1321)  Walter Scott označil Pinkertona za svárlivého (the pugnacious Pinkerton; Smith 1951, 175) . 

1322)  A racist ideology celebrating the common Teutonic origins of Britain’s core English and 

Lowland Scots nations (Kidd 1999, 204); the late Enlightenment racialist reprezentující 

a critique of the Old Testament, a Voltairean anti-Judaism, polygenesis and a virulent 

Celtophobia (Kidd 1999, 56; Horsman 1976, 391) . 

1323)  Povaha národů se mění; povaha divokých ras nikdy: Characters of nations change; cha-

racters of savage races never (Pinkerton 1787, 69) .
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py byl pokrevní vztah mezi Germány a Skythy, kteří přišli po pádu skyths-
ké říše z oblasti dnešní Persie . Germáni poskytli základ veškerému západ-
nímu civilizovanému životu .1324 John Pinkerton si uvědomoval, že 
ztotožnění Germánů se Skythy a umístění jejich kolébky do Asie působí 
revolučně . Zdůrazňoval, že jeho teorie se opírá o mínění řady starověkých 
autorů (1787, 109) . Příchod Hunů do severního Černomoří, kde si podma-
nili Alany a  Ostrogóty, málem změnil západní dějiny . Bitvu na  Kata-
launských polích (campi Catalaunici) v  roce 451, v  níž Aetiovi Římané 
společně s Theodorikovými Visigóty odrazili nápor Attilových Hunů a jeho 
spojenců, označil John Pinkerton za  nejdůležitější událost evropských 
dějin (1787, 191) . Střet ve východní Evropě byl rasovým konfliktem dvou 
fyzicky výrazně odlišných populací . Pokud by byl Attila uspěl, Evropa by 
byla s nejvyšší pravděpodobností hunská nebo turecká, a nikoliv gótská 
nebo skythská . Vzhledem k tomu, že Hunové byli polygamní, dali by proto 
přednost učení Muhammadovu . Obyvatelé Evropy by tak byli muslimy 
(Pinkerton 1787, 196) .

Pinkerton byl zaujat proti novodobým filosofům dějin, například 
Voltairovi, kteří se po vzoru Francise Bacona domnívají, že na historii lze 
obdobně jako na přírodu aplikovat všeobecné zákony (Pinkerton 1787, 115) . 
To je iluze, dějiny utváření jedinečné a  neopakovatelné události . Tato 
bezděčná anticipace idiografické metody pravděpodobně Pinkertonovi 
zabránila, aby ze svých rasově zabarvených úvah vytvořil celistvou rasovou 
filosofii dějin . Tento úkol přenechal literátům devatenáctého století, 
například Arthuru Gobineauovi . 

John Pinkerton si obdobně jako někteří autoři sedmnáctého a os-
mnáctého století všiml podobnosti mezi gótskými dialekty a  perštinou . 
Skythy, které považoval za předky většiny evropských národů a jimž jsou 
údajně nejbližší Germáni, přivedl Pinkerton až na  pomezí Indie . Dál se 
však nedostal (podobně jako Alexandr Makedonský) . Pinkerton ve své Stu-
dii o vzniku a pokroku Skythů neboli Gótů uvedl jméno Williama Jonese pou-
ze jednou, a  to v  souvislosti s  tím, že Jones nedocenil příbuznosti mezi 
gótštinou a  perštinou .1325 Pinkerton neznal Jonesovu přednášku z  roku 

1324)  Jestliže nemůžeme prokázat, že Germáni byli původně Skythové, pak jsme v  našem zk-

oumání neuspěli. Pokud můžeme, otevírá se před vzdělanou Evropou nové pole zvídavo-

sti a bádání. Neboť původ vlády, zvyků a zákonů, zkrátka veškeré evropské starožitnosti, 

nabudou  nové podoby. Namísto toho, abychom je hledali v pralesích Germánie, jak to 

činil Montesquieu a největší spisovatelé, můžeme je zachytit v dlouhém popisu Skythů a 

Thráků, který nám předal Hérodotos, a sledovat je až do původní skythské říše v Persii 

(Pinkerton 1787, 90–91) .

1325)  Nejučenější Jones zanedbal podobnosti mezi perštinou a gótštinou (Pinkerton 1787, 38) .
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1786 a  v  době, kdy se na  Britských ostrovech srovnání indoevropských 
jazyků dočkalo přijetí, se již věnoval jinému oboru – geografii a kartografii . 
Neupadneme příliš do kontrafaktuálních spekulací, když vyslovíme názor, 
že pokud by William Jones a  Abraham Hyacinth Anquetil-Duperron 
nevytvořili Árijce, zaujali by jejich místo v západní genealogické imaginaci 
Skythové .

V únoru 1786 vystoupil na půdě Královské asijské společnosti její 
president a nejvyšší soudce v Kalkatě Sir William Jones (Alun 1996; God-
frey 1967; Master 1946; Rocher 1980) s  přednáškou, ve  které označil 
sanskrt, řečinu, latinu, gótštinu, keltské dialekty a starou perštinu za ho-
mologické a geneticky příbuzné jazyky .1326 Postřeh Williama Jonese nebyl 
zcela originální; zmínky o podobnosti mezi evropskými a indickými dia-
lekty se objevily již v  šestnáctém století .1327 V  roce 1767 napsal Gaston 
Coeurdoux členům Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres 
o společenství jáfetských jazyků, mezi které náleží rovněž sanskrt – sams-
kroutam (Olender 1994, 20) . Jonesovu řeč ale musíme chápat v kontextu 
eurasijské revoluce jako významný příspěvek k vytvoření symbolické su-
perstruktury, která zaštítila a  legitimizovala novou globální mocenskou 
konstelaci . Orientální renesance a árijská ideologie byly součástí této sym-
bolické transformace . 

Árijská ideologie představuje učení o  prehistorické kolonizaci 
Evropy válečnickými a aristokratickými nomády, nositeli vyšších rasových 
kvalit, jejichž pozůstatky můžeme stále nalézat rozptýlené mezi moderním 

1326)  The Sanskrit language, whatever may be its antiquity, is of wonderful structure; more 

perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than 

either, yet bearing to both of them a strong affinity, both in the roots of verbs and in the 

forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong indeed 

that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung 

from some common source, which, perhaps no longer exists; there is a similar reason, 

though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and the Celtic, though 

blended with a very different idiom, had the same origin with the Sanskrit; and the old 

Persian might be added to the same family, if this were the place for discussing any que-

stions concerning the antiquities of Persia (cit . Budil 2007b, 79) .

1327)  Jesuita Thomas Stephens napsal v Goy 24 . října 1583 v dopise svému bratru Richardovi: 

Linguae harum regionum sunt permultae. Pronuntiationem habent non invenustam, et 

compositionem latinae graecaeque similem; phrases et constructiones plane mirabiles, 

Literae syllabarum vim habent, quae toties variantur, quoties consonantes vocalibus, vel 

mutae cum liquidis combinari possunt (cit . Olender 1994, 20) . Otec Raphelengius zmínil 

v listu z 18 . května 1584 Justu Lipsiovi některé podobnosti mezi germánskými jazyky 

a perštinou (Olender 1994, 20) . 
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evropským obyvatelstvem, především na severu kontinentu .1328 Každá ideo-
logie se rodí jako více či méně skrytý odraz a metaforická výpověď o určitých 
historických událostech (v  tomto smyslu plní podobnou úlohu jako kdysi 
mýtus) . Árijská imaginace je metaforou vítězství Západu nad Indií (a usur-
pací původně indického etnického konceptu pro vyjádření západní 
civilizační nadřazenosti), triumfu, který rozhodl o výsledku eurasijské revo-
luce . Historický vývoj na evropském kontinentu zkomplikovala skutečnost, 
že první vzpoura germánského Severu proti latinskému Jihu v době refor-
mace skončila patem . Arminiovi potomci se nedokázali prosadit proti 
španělským žoldnéřům placeným americkým stříbrem . Výsledek třicetileté 
války odsoudil území starověké Germánie k politické bezvýznamnosti . Col-
bert a Ludvík XIV . potlačili hugenoty a z bývalé romanizované římské pro-
vincie Galie vybudovali vojensky nejsilnější stát kontinentu . Nezpochybni-
telná hegemonie germánského Severu vyplynula až z  vítězství anglosaské 
Velké Británie nad „keltskou“ Francií, které symbolicky zpečetilo ztotožnění 
Germánů a Árijců . Indie a Francie byly dvě poražené země ve světě ovláda-
ném „Árijci“, jakkoliv se Napoleon pokoušel tento stav korigovat . Nacistická 
revoluce představovala pozdní reakci na výsledek eurasijské revoluce, na níž 
se Německo nemohlo kvůli své dočasné slabosti podílet . Identifikace rasově 
očištěného německého národa s  Árijci tak implicitně prozrazovala touhu 
po globální nadvládě a z dlouhodobého historického hlediska vyjadřovala 
vzpouru nikoliv proti míru versailleskému, ale vestfálskému . 

1328)  Například „árijský vizionář“ Arthur Gobineau byl přesvědčen, že největší koncentrace 

lidské síly, energie a vitality se soustřeďuje v prostoru, ve kterém árijský etnický prvek 

stále vzdoruje rozkladnému účinku „nižších“ ras . Jde o území ležící severně od pomysl-

né čáry, která vede od Tornea přes Dánsko a Hannoversko, sestupuje k Rýnu, vine se 

podél jeho pravého břehu až k Basileji, zasahuje Alsasko a Lotrinsko a pokračuje k moři 

po břehu Seiny, protíná Velkou Británii a končí na Islandu: V tomto pásmu ještě jsou 

trosky živlu árijského, byť i znetvořené, obnažené, nepochybně i zvadlé, ale přece ne úplně 

přemožené. Tam také jedině bije srdce společnosti lidské a tedy také srdce civilisace (Go-

bineau 1942, II, 343) .
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1) Edward Gibbon | autor: Sir Joshua Reynolds

2) Publius Cornelius Tacitus

3) Germáni a Římané | autor: Otto Albert Koch, 1909

4) Památník Arminiova vítězství v Teutoburském lese
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5) Attilova hostina | autor: Mór Than, 1870, Hungarian National Gallery, Budapest

6) Philipp Clüver

7) Alarich, 1836
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8) Karel V . | autor: Rubens (podle Tizianova portrétu)

9) Jean Bodin 

10) Süleyman Nádherný

11) François Hotman
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12) Bitva u Lepanta | konec šestnáctého století, National Maritime Museum

13) Bartolomé de Las Casas

14) Akbar Veliký

12

13 14
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15) Poselstvo šáha Abbáse v Benátkách | autoři: Carlo Caliari a Gabriele Calliari, 1595

16) Nadir Šáh Victoria & Albert Museum | Londýn

17) Olof Rudbeck | autor: Martin Mijtens Starší

15

16 17



852

oBraZová PříloHa

18) Gottfried Wilhelm Leibniz

19) Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu

20) Bitva u Cullodenu 16 . dubna 1746 | autor: David Morier
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20
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21)  Smrt generála Wolfa během vítězství nad Francouzi v bitvě u Québeku | autor: Benjamin 

West, 1770, National Gallery of Canada 

22) Jean François Dupleix Autor: Louis François Sergent

23) Obléhání Madrásu Francouzi v roce 1746 | autor: Nicolas Ozanne

21

22 23
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24)  Úspěšná obrana francouzské základny v Puttúččéri v roce 1748 před anglickými jednot-

kami | autor: Louis Sergent Marceau, 1789

25) Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron

26) Starověcí Skythové

27) Robert Clive, 1864

24
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28) Vzpoura černých otroků na Saint Domingue

29) Abbé Guillaume Raynal

30) Povstání černých otroků na Saint Domingue

28

29 30
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31) Toussaint Louverture na vyobrazení z roku 1802

32) Toussaint Louverture

33)  La Citadelle, největší pevnost západní polokoule, kterou nechal Henri Christophe vystavět 

na obranu Haiti

31

33

32
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34) Johann Friedrich Blumenbach | autor: J . W . Kobolt, 1793

35) Blumenbachovo členění lidských ras

36) Arthur Gobineau | autorka: Matylda de la Tour

37) Nápis ze slavného Griffithova filmu Zrození národa z roku 1915

34

36

35

 37
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Zrození rasové ideologie – shrnutí

Rasová imaginace, spočívající v přesvědčení, že se lidé na základě vnějších 
tělesných znaků člení do odlišných skupin, představuje jeden z řady symbo-
lických systémů, jejichž prostřednictvím se lidstvo snaží porozumět vnější-
mu světu a vlastnímu nitru . Na rozdíl od jiných, dnes zcela zapomenutých 
věrouk se rasová ideologie stala v historicky nedávné době nesmírně mobili-
zující a sugestivní silou . V jistém historickém okamžiku se mnozí lidé v seve-
rozápadní části Eurasie začali ztotožňovat s  hypotetickými Árijci, jejichž 
dávnou existenci vytušili v mlze mýtů a filologických spekulací . Tato sebei-
dentifikace je vybavila bezohlednou vůlí k moci směřující k dosažení světo-
vlády se známými katastrofálními důsledky .

Jak mohlo k něčemu podobnému dojít? Francouzský romantický 
spisovatel Arthur Gobineau napsal v polovině devatenáctého století, že raso-
vá diferenciace lidstva z původního adamitského pokolení nastala v důsledku 
obrovských pravěkých kataklyzmat, jejichž ohromná energie vybavila různé 
skupiny lidí zásadně odlišnými permanentními fyzickými rysy . Gobineauo-
va myšlenka, pokud ji chápeme čistě metaforicky, není úplně nesmyslná . 
Pouze musíme za přírodu dosadit dějiny . 

Přiřazení nevyčerpatelné rozmanitosti lidských typů k omezenému 
počtu rasových kategorií, to znamená rasová esencializace lidstva, byla 
umožněna velkými globálními historickými procesy, skutečnými revolucemi 
ve vztahu mezi jednotlivými civilizacemi a kulturami, které proběhly na pra-
hu moderní doby . Tyto historické změny vytvořily rasovou ideologii jako nový 
způsob vnímání „druhého“ založený na mocenské převaze, jejíž předpokládaná 
trvanlivost byla přímo úměrná a ospravedlněna nepřekonatelnými fyzický-
mi a mentálními rozdíly mezi rasami . Rasová ideologie spočívající v politické 
a  sociální instrumentalizaci somatických prvků prostřednictvím více či 
méně arbitrárních rasových kategorií je výrazem konkrétní (a v zásadě naho-
dilé) historické situace spojené s modernizací a globalizací, během níž Západ 
sehrál klíčovou úlohu a na přechodnou dobu neutralizoval či marginalizoval 
tradiční rivaly . Bez zmíněného makrohistorického rámce by byl vzestup 
a  úspěch rasové ideologie v  politické kultuře moderního světa prakticky 
nevysvětlitelný .

Výše naznačenou historickou perspektivu musíme spojit s antro-
pologickým výkladem úlohy symbolů a  imaginace v průběhu lidské inter-
akce . Francouzský antropolog René Girard se domnívá, že lidé, kteří mezi 
sebou v dějinách soupeří, neustále napodobují své rivaly nebo jejich aspirace 
a kolektivní tužby . Účastníci různých historických událostí se snaží imitovat 
a tím si přivlastnit působivé a prestižní historické vzory a epizody, a tak zís-
kat výhodu nad svými soupeři . Ztotožnění s určitým symbolem, znakem, ar-
chetypem nebo více či méně reálnou historickou epizodou uvolňuje hlubin-
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né zdroje kolektivní psychické energie . Této mimetické rivality (jak ji René 
Girard nazval) si všiml Karel Marx, který ve spise Osmnáctý brumaire Ludví-
ka Bonaparta napsal, že tradice všech mrtvých pokolení tíží mozek živých jako 
můra. A  právě tehdy, kdy se zdá, že lidé jsou plně zaujati tím, aby provedli 
převrat v sobě a kolem sebe, aby vytvořili něco nebývalého, právě v takových 
epochách revolučních krizí vyvolávají úzkostlivě duchy minulosti, aby jim 
sloužili, vypůjčují si od nich jména, bitevní hesla, kostýmy, aby v tomto starém 
a ctihodném převlečení a v této vypůjčené řeči sehráli nový výstup světových 
dějin. Tak se přestrojil Luther za apoštola Pavla, revoluce let 1789 až 1814 se 
střídavě oblékala do hávu římské republiky, potom do hávu římského císařství, 
a revoluce z roku 1848 nevěděla nic lepšího než parodovat hned rok 1789, hned 
revoluční tradici let 1793-1795 (Marx a Engels 1954, s . 249-250) . Nacistická 
ideologie se takto pokusila zmocnit imaginární árijské či germánské minu-
losti a uplatnit ji jako alternativní symbolický vzor během své konfrontace 
s moderní liberální západní civilizací . Árijská ideologie měla být posledním 
slovem, závěrečným triumfem symbolické rivality probíhající mezi eurasijs-
kými civilizačními soupeři přinejmenším od raného novověku . 

Moderní rasovou ideologii, s  níž se střetl liberální svět během 
druhé světové války, zrodily především dva historické fenomény, eurasijská 
revoluce ustavující po  staletích asijské hegemonie mocenskou nadvládu 
Západu a germanismus (přesvědčení o rasové nadřazenosti Germánů), který 
se v  průběhu devatenáctého století proměnil v  árijskou ideologii . Musíme 
proto v  globálních dějinách Eurasie, které se v  uplynulých tisíciletích 
vyznačovaly patrnou převahou orientálních mocností, podrobně a důkladně 
sledovat postupné formování politické, ekonomické a  mocenské konfigu-
race, jež umožnila expanzi rasového myšlení .  

Historickým okamžikem, během kterého se podle německých ro-
mantických nacionalistů projevila rasová převaha germánství nad upadající 
středomořskou románskou civilizací, byl rok 9 po  Kristu, kdy Arminius, 
náčelník germánských Cherusků, porazil v Teutoburském lese tři římské le-
gie vedené Publiem Quinctiliem Varem . Tím zastavil římské plány na roma-
nizaci území mezi Rýnem a Labem a vybudování nové provincie Germania .

Úspěšný odpor germánských barbarů vzbudil zájem v  římských 
vzdělaneckých kruzích . Historik Publius Cornelius Tacitus ocenil v pojednání 
Germania svět svobodného germánského divošství . Mimořádné kvality Germánů 
vyplývaly podle jeho názoru z faktu, že Germáni představovali původní a svo-
bodné obyvatele země, bez příměsi cizí krve, nesmíšené a  neporušené sňatky 
s příslušníky jiných národů (Tacitus 1976, s . 331- 333; I, 2, 4) .

Tacitův postřeh se stal jednou z  nejvlivnějších a  zároveň 
nejdestruktivnějších myšlenek v  západních dějinách, jejíž skrytý potenciál 
plně ocenila až moderní doba . Spis Germanie byl označen za nejnebezpečnější 
text, který byl kdy napsán (Fox 2005, s . 592) . Je paradoxní, že málokterý autor 
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v dějinách západního myšlení se zasloužil o rozšíření ideje svobody jako Taci-
tus a málokterý tak vydatně inspiroval mohutnou vlnu novodobého naciona-
lismu, germanismu a rasové ideologie potlačující svobodu miliónů lidí jako 
tento římský moralista . Rasový germanismus se do západního myšlení vlou-
dil pod líbivým pláštíkem svobody, kterou Tacitus rozpoznal v temných hvoz-
dech Germánie . Byl to Tacitus, kdo jako první přiřkl Germánům výsadní hi-
storickou úlohu (Tacitus 1996, s . 356): Ani Samnité, ani Punové, ani Hispánie 
nebo Galie, ani Parthové nám nedali častěji ponaučení. Svoboda Germánů je 
nebezpečnější než královská moc Arsakova. Co jiného než zabití Crassa nám 
může vmést ve  tvář Východ, který sám ztratil Pakora a musil se sklonit před 
Ventidiem! Avšak Germáni zabili nebo zajali Carbona, Cassia, Scaura Aurelia, 
Servilia Caepiona a Maxima Pallia a současně připravili římský národ o pět 
konsulských armád, a později i Caesara o tři legie spolu s Varem. 

Tacitus postavil Germány jakožto „ušlechtilé divochy“ do protikla-
du vůči morálně zkorumpované a upadající římské civilizaci . Skutečná veli-
kost a svoboda nepřebývala na antické agoře, ale sídlila v germánských pra-
lesích, jak to téměř dva tisíce let po Tacitovi opakoval Montesquieu . Fascinaci 
Germány jako ztělesnění válečnické zdatnosti, svobody a  morální 
nadřazenosti zdědil od vrcholné antiky středověk . V roce 968 prohlásil bis-
kup Liutprand během sporu na  dvoře v  Konstantinopoli, že Lombarďané, 
Sasové, Frankové, Bavoři, Švábové a Burgunďané pohrdají Římany, kteří jsou 
zavrženíhodnými, bojácnými, lakotnými a prolhanými potomky uprchlých 
otroků . V  šestnáctém století vyzdvihl historické poslání starověkých 
Germánů v pojednání Rerum Germanicarum Libri Tres (1531) například al-
saský humanista Beatus Rhenanus . Přední francouzský hugenotský myslitel 
François Hotman označil ve spise Franco-Gallia napsaném počátkem sedm-
desátých let šestnáctého století germánské Franky za zakladatele francouzs-
kého státu . V šestnáctém století se Arminius neboli Hermann, jak jej nazval 
Martin Luther, stal symbolem rezistence znovuvzkříšeného germánského 
Severu vůči kulturní hegemonii latinského Jihu . V roce 1841 byl u městečka 
Detmold mezi Emží a  Veserou poblíž místa zvaného Teutoburger Wald 
položen základní kámen pomníku, který byl dokončen roku 1875, čtyři roky 
poté, kdy se po  vítězné válce s  románskou Francií zrodila jednotná ger-
mánská Německá říše . 

Arminius a  Tacitus ztělesňovali víru, že tak jako barbarské ger-
mánské kmeny znovuoživily na sklonku antiky umírající římskou společnost 
a  vytvořily středověkou civilizaci, je jejich severským potomkům souzeno 
prostřednictvím reformace obrodit západní civilizaci raného novověku . 
K  tomu ale nedošlo . Kdo zabránil novému „germánskému triumfu“? 
Španělským panovníkům Karlu V . a  Filipu II . se podařilo díky bohatým 
zdrojům amerického stříbra a výkonnosti španělské armády zadržet nápor 
protestantismu, a  to navzdory neúspěchům v Nizozemí a porážce Armady 
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u břehů Britských ostrovů . Po úpadku Španělska se hlavním limitujícím fak-
torem „germánských“ ambicí stal impozantní vzestup Francie, z  níž kar-
dinál Richelieu učinil nejvýznamnější evropskou mocnost . Francouzští 
vzdělanci působící na dvoře Ludvíka XIV . se dovolávali především imaginární 
galské či keltské, nikoliv germánské identity své země . Výsledek třicetileté 
války odsoudil území starověké Germánie k politické bezvýznamnosti . Col-
bert a Ludvík XIV . potlačili pro-germánské hugenoty a vybudovali z bývalé 
římské provincie Galie vojensky nejsilnější stát kontinentu . To byl vývoj, 
který stoupenci germanismu rozhodně neočekávali . Germanismus ztratil 
v  sedmnáctém století věrohodnost, protože za  ním nestála (s  výjimkou 
Švédska) žádná skutečná politická a vojenská síla . Ti, kteří doufali, že symbo-
lickou imitací starověkých Germánů dosáhnou mocenského vzestupu 
německojazyčných oblastí Evropy, se zklamali . 

Germanismus se stáhl do akademického prostředí, na univerzity 
v  Leidenu nebo Uppsale . Nebyla určitě náhoda, že šlo o  vysoké školy v  Ni-
zozemí a Švédsku, dvou zemích hlásících se ke germánskému původu, které 
se zároveň v sedmnáctém století vyznačovaly výraznými mocenskými ambi-
cemi . Politické imaginaci raně novověké Evropě ale vládli prostřednictvím 
Francie „potomci Keltů“, nikoliv Germánů . Co způsobilo rehabilitaci nor-
dických národů a jejich oslnivý vzestup na prahu moderní doby?

V  sedmnáctém století nastalo v  Eurasii po  údobí zámořských 
výprav, které proběhly ve  znamení rychlé expanze západních mocností, 
údobí relativní mocenské rovnováhy . Západ si sice vydobyl nadvládu 
na mořích, ale tato převaha činila zatím na velké asijské mocnosti, osmanské 
Turecko, safíjovskou Persii, mughalskou Indii a  mingskou a  mandžuskou 
Čínu jen malý dojem . Evropané byli užitečnými překupníky, dovozci ame-
rického stříbra, ale těžiště světového systému stále spočívalo v Asii . Britský 
historik Arnold Toynbee zdůraznil, že v roce 1555 byl islámský svět mohutnější 
a impozantnější než v roce 1291, kdy byli poslední křižáci vypuzeni ze Svaté 
země . Z  náboženských a  občanských konfliktů šestnáctého a  sedmnáctého 
století nevzešel žádný sjednotitel Evropy, takže kontinent působil ve srovnání 
s asijskými monolity chaoticky a oslabeně . Tento pluralismus se sice později 
ukázal jako výhoda, ale v sedmnáctém století mohli příchozí ze Západu jen se 
závistí hledět na rozlehlost a administrativní výkonnost císařské Číny .

Jádrem raně novověkého světového systému byl obrovský eurasijs-
ký kontinent, jehož hlavní politická ohniska tvořily od  šestnáctého století 
Západ, islámská civilizace, Čína a Japonsko . Toto těžiště světové moci se po-
dílelo na ekonomickém využívání dvou „periferních“ světadílů – subsaharské 
Afriky a Ameriky . Zatímco Afrika poskytovala ve velkém měřítku lidské zdro-
je pro potřeby islámské ekonomiky a  hospodářského systému zavedeného 
Evropany v Novém světě, Amerika vyvážela nerostné a zemědělské produkty 
určené pro evropské a asijské trhy . Strukturální „znevolnění“ dvou kontinentů 
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ve  prospěch světadílu třetího představovalo typický rys raně novověkého 
lidstva a podmiňovalo jeho mnohé ekonomické, politické, kulturní a etnické 
rysy . Teprve porušení mocenské rovnováhy v rámci Eurasie ve prospěch Zápa-
du ve  druhé polovině osmnáctého století vyústilo do  hypertrofie evropské 
moci a podřízení Afriky a Ameriky téměř výlučné západní kontrole . 

Vznik rasové ideologie jako specifické konceptualizace lidské so-
ciokulturní a fyzické rozmanitosti byl jedním z mnoha průvodních projevů 
uvedených globálních procesů . Rasová ideologie v podobě pigmentokracie se 
jako legitimizační strategie pro ekonomické vykořisťování a idiom politické 
nadřazenosti až do  závěru osmnáctého století mohla plně vytvořit pouze 
vůči obyvatelům „periferní“ Afriky a Ameriky . V Novém světě bylo „znevolnění 
místních lidí v  biologické osudovosti jejich těla“ částečně zastaveno 
přetrvávajícím evangelickým univerzalismem Západu a  renesanční fasci-
nací „ušlechtilým divochem“ . O to tíživěji dopadly důsledky pigmentokracie 
na populace subsaharské Afriky, která získala neblahý primát první „nižší 
rasy“ v dějinách lidstva .

V dějinách Západu na rozhraní středověku a raného novověku vy-
nikají především dvě data: 1492 a 1517 . První se vztahuje k „objevení Nového 
světa“, respektive radikální překonání provincionalismu Středomoří, 
do  něhož se tato oblast pohroužila po  pádu námořní civilizace Kartága 
a vytlačení helénismu ze Středního východu . Evropa se díky odvážnému činu 
Kryštofa Kolumba stala skutečným globálním hráčem, i  když k  dosažení 
opravdové dominance nad světem musela urazit ještě dlouhou cestu . V každém 
případě expanze Evropanů západním směrem, politické ovládnutí klíčových 
oblastí Ameriky a  jejich hospodářská exploatace vytvořily geopolitickou 
mapu světa přetrvávající až do  velkých mocenských kataklyzmat v  údobí 
1750 až 1830 . Rok 1517 znamená počátek konfesního rozštěpení Západu, kte-
ré vedlo k obnově dualismu „germánského“ Severu a „latinského“ Jihu .

Evropské myšlení raného novověku bylo v  oblasti historických 
a  etnických studií, z  nichž vyrůstala imaginace živící sféru kolektivních 
identit, konfrontováno se dvěma závažnými výzvami . Jejich řešení mělo dra-
matické dopady na další vývoj a charakter západní civilizace . Tento stav byl 
důsledkem dvou strategických rovnovážných stavů uvnitř a vně západního 
světa . Pád indiánských civilizací byl na dlouhou dobu jediným výrazným 
vojenským úspěchem Západu ve vztahu k mimoevropským civilizacím . Os-
manská říše, Persie, Indie, Čína a Japonsko sice postoupily Evropanům nadv-
ládu na mořích a úlohu jediných globálních obchodníků, jejich mocenské 
postavení a  politická nezávislost však vyšla z  věku „zámořských objevů“ 
v zásadě neotřesena . Strategická rovnováha mezi eurasijskými civilizacemi, 
které se v sedmnáctém a osmnáctém století podílely prakticky v rovné míře 
na využívání zdrojů Afriky a Ameriky, poskytla základní kontext pro formo-
vání západních orientálních věd . Existuje zásadní rozdíl mezi „kosmopolit-
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ním“ orientalismem raného novověku na straně jedné a „etnocentrickým“ 
orientalismem devatenáctého století na straně druhé, který byl dán nasto-
lením asymetrického vztahu mezi Východem a Západem v době průmyslové 
revoluce a expanze Ruska v severní Eurasii až po břehy Tichého oceánu . 

Zrušení Ediktu nantského roku 1685 a  tragické vnitropolitické 
důsledky vypuzení hugenotů demonstrovaly nezastupitelnost protestants-
kého živlu při ekonomickém rozvoji Západu a  kontraproduktivnost 
náboženské netolerance pro státy aspirující na velmocenské postavení . Nes-
chopnost Ludvíka XIV . zastavit vojenskými prostředky nizozemský vzestup 
potvrdila strategickou a mocenskou rovnováhu mezi katolicismem a prote-
stantismem a trvalé náboženské rozdělení Evropy, které se promítlo i do int-
elektuální a duchovní sféry . Evropští vzdělanci se ve stále větší míře obraceli 
ke germánskému Severu a jeho pohanské kultuře, přičemž v politických in-
stitucích a zvycích starověkých barbarů hledali zárodky politické svobody 
a národní svébytnosti a emancipace vůči katolickému Jihu . Na druhé straně 
římští a řečtí autoři byli nadále čteni jako vzor pro vytváření občanských 
ctností a antický Řím se stal znovu privilegovaným vzorem administrativní 
efektivnosti a imperiální síly . Katoličtí a protestantští myslitelé se ve vzájem-
né polemice dovolávali předkřesťanského starobylého substrátu . V politické 
imaginaci Západu opět ožil dualismus Římana a barbara .

Podle historika Johna Darwina byla ve vztahu mezi různými civili-
zacemi nejvýznamnější událostí raného novověku takzvaná eurasijská revo-
luce, kterou umožnilo dramatické zvýšení vojenské výkonnosti a průmyslová 
revoluce a která v letech 1750 až 1830 vyústila do globální nadvlády Západu . 
Jednou z rozhodujících epizod eurasijské revoluce bylo ovládnutí Indie brits-
kou Východoindickou společností po roce 1757 . Dobytí Indie umožnilo kon-
trolovat strategické jádro asijského kontinentu a omezit vliv Persie na straně 
jedné a Číny na straně druhé . Je příznačné, že Velká Británie úspěšně přežila 
jako světové impérium ztrátu severoamerických kolonií, nikoliv ale emanci-
paci Indie . Další důležitou událostí eurasijské revoluce byla porážka Francie 
ve vleklém konfliktu s Velkou Británií probíhajícím od konce sedmnáctého 
století až do bitvy u Waterloo, pro který se vžilo označení „druhá stoletá vál-
ka“ . Pád Francie, která ztratila pozice v  Severní Americe a  Indii, byl 
překvapením vzhledem k  tomu, že zpočátku měla svou lidnatostí, bohatst-
vím, zeměpisnou polohou i ekonomickou silou jednoznačnou výhodu . 

Výsledek eurasijské revoluce vrátil do západní imaginace germa-
nismus, protože anglosaská Velká Británie si byla plně vědoma svých ger-
mánských kořenů . Populace keltského původu přežívající ve Walesu, Irsku 
a Skotsku, které často vzhlížely k Francii jako přirozenému ochránci, byly 
postupně kulturně asimilovány či fyzicky likvidovány . Romanticky zaměření 
autoři typu Waltera Scotta hovořili o skutečné rasové válce odehrávající se 
po staletí na Britských ostrovech . 
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Pokoření Španělska a  později Francie jakožto dvou románských 
mocností „germánským“ Nizozemím a Velkou Británií mělo značný význam 
i  pro vývoj rasové ideologie, protože způsobilo symbolickou degradaci 
mesticů jako smíšeného zámořského „rasového“ typu, který se prosazoval 
ve španělských a francouzských koloniích, a vzestup prestiže „rasově čistého“ 
nordického obyvatelstva nizozemského a anglosaského původu, jež domino-
valo na nizozemském a britském zámořském území . Byla tak silně podpořena 
idea, že fyzická a morální nadřazenost souvisí s rasovou čistotou, o níž psal 
Tacitus v souvislosti se starověkými Germány . 

Zásluhou britských vzdělanců působících v indické Kalkatě se zro-
dila indoevropeistika, jejíž představitelé William Jones, Charles Wilkins 
nebo Alexander Hamilton vystoupili s tezí o historické sounáležitosti evrops-
kých a indických jazyků . Z této lingvistické teorie se záhy vyvinula árijská 
ideologie, podle níž byla Evropa na  úsvitu dějin kolonizována asijskými 
válečnickými a  aristokratickými nomády, nositeli vyšších rasových kvalit . 
Jejich pozůstatky můžeme údajně nalézt rozptýlené mezi moderním evrops-
kým obyvatelstvem, především však na severu kontinentu tradičně obýva-
ném Germány, kteří byli pokládáni za  exemplární představitele árijského 
rasového společenství . Kulturní působení Indie na západní myšlení, které 
francouzský literát Edgar Quinet nazval orientální renesancí a  jehož étos 
odráží socha Williama Jonese vystavená v Katedrále svatého Pavla v Londýně, 
bylo ve Velké Británii záhy zavrženo pragmatickými reprezentanty evangeli-
kánství a utilitarismu .

Obrazotvornost orientální renesance se přenesla do Německa, kde 
inspirovala mladou generaci romantických spisovatelů, například Augusta 
Wilhelma Schlegela nebo jeho bratra Friedricha Schlegela, autora knihy 
Über die Sprache und Weisheit der Indier z roku 1808 . Tito vzdělanci, kteří 
usilovali o emancipaci Německa od francouzské nadvlády, nabyli přesvědčení, 
že jejich vlasti je souzeno sehrát úlohu jakéhosi Orientu Západu, čímž 
připravovali půdu pro průnik árijské ideologie .

Pro politický a ideologický vývoj moderního Západu mělo zásadní 
význam, že se německojazyčná střední Evropa sjednocovala na  etnickém 
základě v době mocenského triumfu Velké Británie a působení podnětů ori-
entální renesance . Tradiční germanismus, který se na přelomu osmnáctého 
a devatenáctého století opět probudil k životu, již nevzhlížel pouze k Tacito-
vým Germánům, ale rovněž k Árijcům jako vyšší a prestižnější inkarnaci ger-
mánství . Árijská ideologie vyjadřovala podvědomou touhu po  mocenském 
vzestupu prostřednictvím imitace prestižního árijského modelu, za  který 
byla považována Velká Británie .

Árijská imaginace by pravděpodobně nedosáhla v  devatenáctém 
a první polovině dvacátého století takového ohlasu, pokud by neuzavřela ali-
anci s  rodícími se antropologickými vědami, které Johann Friedrich Blu-
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menbach ustavil v  sedmdesátých letech osmnáctého století jako nauku 
o lidských rasách . 

Každá ideologie se rodí jako více či méně skrytý odraz a metafo-
rická výpověď o určitých historických událostech (v tomto smyslu plní po-
dobnou úlohu jako kdysi mýtus) . Árijská imaginace byla metaforou vítězství 
Západu nad Indií (a  usurpací původně indického konceptu pro vyjádření 
západní civilizační nadřazenosti), triumfu, který rozhodl o výsledku eura-
sijské revoluce . Historický vývoj evropského kontinentu byl poznamenán 
skutečností, že vzpoura germánského Severu proti latinskému Jihu v době 
reformace skončila strategickým patem . Arminiovi potomci se nedokázali 
prosadit proti španělským žoldnéřům placeným americkým stříbrem . Nez-
pochybnitelná hegemonie germánského Severu vyplynula až z vítězství „an-
glosaské“ Velké Británie nad „keltskou“ Francií, které bylo symbolicky 
zpečetěno ztotožněním Germánů a Árijců . Expanzi árijské ideologie do západ-
ní politické kultury a  věd o  člověku lze proto chápat jako výraz snahy 
ztotožnit se s mimořádně prestižním symbolem rasové, civilizační a histo-
rické nadřazenosti . 

Nacistický rasový totalitarismus čerpající ze sociálního darwinis-
mu a eugeniky představoval pozdní reakci na výsledek eurasijské revoluce, 
na níž se Německo nemohlo kvůli své dočasné slabosti mezi sedmnáctým až 
devatenáctým stoletím podílet . Germáni přeměnění v důsledku eurasijské re-
voluce a orientální renesance v Árijce představovali pro německou společnost, 
frustrovanou dlouhodobou mocenskou marginalizací, natolik sugestivní 
vzor, že mu nedokázala odolat se všemi tragickými důsledky, kterou měla 
zmíněná megalomanská imitace pro moderní západní civilizaci . Identifikace 
rasově očištěného německého národa s Árijci tak implicitně prozrazovala tou-
hu po globální nadvládě a z dlouhodobého historického hlediska vyjadřovala 
vzpouru nikoliv proti míru versailleskému, ale vestfálskému . 

  Kniha Zrození rasové ideologie představuje první svazek ságy 
o  vývoji západního rasového myšlení . Její první díl Čekání na  Germány 
vypráví o vzniku germanismu, zatímco druhý díl Svět v rovnováze popisuje 
svět mezi zámořskými výpravami patnáctého a šestnáctého století a počátkem 
eurasijské revoluce ve  století osmnáctém . Následovat bude druhý svazek, 
jehož první díl Století pýchy vylíčí dopad orientální renesance a  expanzi 
árijské ideologie po vítězství Západu v čele s Velkou Británií v eurasijské re-
voluci a  druhý díl Cesta do  hlubin noci přiblíží historické a  intelektuální 
okolnosti zrodu nacistického rasového totalitarismu . 
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The Birth of Racial Ideology – Summary

Racial imagination, stemming from the conviction that people can be divi-
ded into differing groups based on external physical characteristics, repre-
sents one of many symbolic systems through which human beings have at-
tempted to understand the surrounding world and their own inner selves . 
In contrast to other long forgotten dogmatic teachings, racial ideology even 
in recent history became a vastly mobilizing and suggestive force . At a cer-
tain point in history, many people in northwest Eurasia began to identify 
themselves with hypothetical Aryans whose existence they surmised only 
through a mist of myths and philological speculations . This type of self-iden-
tification equipped them with a reckless will to rule, leading to the desire to 
achieve world supremacy and concluding in catastrophic consequences . 

How could something like this have happened? In the middle of 
the 19th century, French Romantic writer Arthur Gobineau wrote that the 
racial differentiation of the human race from its original Adamitic lineage 
came about as a consequence of massive pre-historic cataclysms whose ener-
gy equipped groups of people with fundamentally different and permanent 
physical characteristics . Gobineau’s concept, if looked at from a strictly me-
taphorical standpoint, is not completely irrational . We must, however, put 
history before nature . 

Assigning the inexhaustible diversities of human beings to a limi-
ted amount of racial categories, i .e . the racial essentialization of the human 
race, was made possible by large-scale, global historical processes and true 
revolutions in the relations between individual civilizations and cultures 
which took place on the threshold of the Modern Era . These historical trans-
formations created racial ideology as a new method of perceiving “others” 
based on superior force, the assumed permanency of which was proportio-
nate to and justified by the allegedly unsurpassable physical and mental dif-
ferences between races . Racial ideology stemming from the political and so-
cial instrumentalization of somatic characteristics through more or less 
arbitrary racial categories is an expression of specific (and essentially ran-
dom) historic situations connected with modernization and globalization . 
The West played a crucial role during this time and was successful in neutra-
lizing or marginalizing its traditional rivals at least for temporary periods . 
Without this macro-historical framework mentioned above, the rise and suc-
cess of racial ideology in the political culture of the modern world would be 
practically unexplainable . 

This previously mentioned historical perspective must be connec-
ted to the anthropological interpretation of the role of symbols and imagina-
tion in the course of human interaction . French anthropologist René Girard 
assumes that people who compete with each other in the course of history 
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are constantly imitating their rivals or their aspirations and collective desi-
res . Participants in various historic events attempt to imitate and take pos-
session of effectual and prestigious historic patterns and episodes, thus gai-
ning an advantage over their rivals . The identification with a certain symbol, 
character, archetype or a more or less historic episode releases the deep re-
sources of collective psychic energy . These mimetic rivalries (as René Girard 
called them) were also recognized by Karl Marx, who, in his manuscript The 
18th Brumaire of Louis Bonaparte, wrote that the tradition of all past genera-
tions weighs like an Alp upon the brain of the living. At the very time when men 
appear engaged in revolutionizing things and themselves, in bringing about 
what never was before, at such very epochs of revolutionary crisis do they 
anxiously conjure up into their service the spirits of the past, assume their 
names, their battle cries, their costumes to enact a new historic scene in such 
time-honored disguise and with such borrowed language Thus did Luther 
masquerade as the Apostle Paul; thus did the revolution of 1789-1814 drape 
itself alternately as Roman Republic and as Roman Empire; nor did the revo-
lution of 1818 know what better to do than to parody at one time the year 1789, 
at another the revolutionary traditions of 1793-95 (Marx and Engels 1954, p . 
249-250) . Nazi ideology attempted to capture an imaginary Aryan and Ger-
manic past and use it as an alternative symbol pattern during its confronta-
tion with modern liberal Western civilization . Aryan ideology was meant to 
be the final word and ultimate triumph of the symbolic rivalry which had 
been occurring between Eurasian civilization’s rivals since the early Modern 
Era at least . 

Modern racial ideology, as the liberal world clashed with it during 
the Second World War, was born mainly of two historical phenomena; the 
Eurasian revolution during which the West’s rule of power was established 
after centuries of Asian hegemony and the Germanism (the belief in the ra-
cial superiority of the Germanic peoples) which transformed into Aryan 
ideology over the course of the 19th century . Regarding the global history of 
Eurasia, which in past millennia has been defined by a significant superio-
rity of Asian powers, we must therefore closely and thoroughly study the 
gradual formation of political, economic and power configurations which 
have allowed for the expansion of racial thinking . 

The historical occasion which German romantic nationalists clai-
med proved the racial superiority of Germanism over the declining Mediter-
ranean Romanic civilization came in the 9 AD, when Arminius, a chieftain 
of the Germanic Cherusci tribe, defeated three Roman legions led by Publius 
Quinctilius Varus . In doing so, he stopped Rome’s plans of Romanizing the 
territory between the Rhine and the Labe and building their new province 
Germania. 
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The successful resistance led by German barbarians raised inte-
rest in Rome’s intellectual circles . The historian Publius Cornelius Tacitus 
showed an appreciation of a world of free Germanic savageness in his treati-
se Germania . In his opinion, the exceptional qualities of the Germanic peop-
les stemmed from the fact that they were the original and free inhabitants 
of their territory, they had not mixed with foreign blood or had not mixed or 
married with members of other nations (Tacitus 1976, p . 331- 333; I, 2, 4) .

Tacitus’s observation became one of the most influential and at the 
same time most destructive concepts in Western history, the hidden potenti-
al of which was seen finally in the Modern Era . His Germania manuscript 
was once dubbed as the most dangerous text ever written (Fox 2005, p . 592) . It 
is paradoxical that few authors in the history of Western thought stood by 
the expansion of the concept of freedom as Tacitus did while at the same 
time so strongly inspiring the massive wave of new-age nationalism, Germa-
nism and racial ideology which suppressed the freedom of millions of peop-
le as did this Roman moralist . Racial Germanism crept into Western thought 
under the charming cloak of freedom which Tacitus saw in the dark forests 
of Germania . It was he who first attributed to the Germanic tribes this privi-
leged historical role (Tacitus 1996, p . 356): In truth neither from the Samnites, 
nor from the Carthaginians, nor from both Spains, nor from all the nations of 
Gaul, have we received more frequent checks and alarms; nor even from the 
Parthians: for, more vigorous and invincible is the liberty of the Germans than 
the monarchy of the Arsacides. Indeed, what has the power of the East to allege 
to our dishonour; but the fall of Crassus, that power which was itself over-
thrown and abased by Ventidius, with the loss of the great King Pacorus bereft 
of his life? But by the Germans the Roman People have been bereft of five ar-
mies, all commanded by Consuls; by the Germans, the commanders of these 
armies, Carbo, and Cassius, and Scaurus Aurelius, and Servilius Caepio, as 
also Marcus Manlius, were all routed or taken: by the Germans even the Em-
peror Augustus was bereft of Varus and three legions.

Looking at them as “noble savages”, Tacitus contrasted these Ger-
manic peoples with the morally corrupt and declining Roman civilization . 
True greatness and freedom were not to be found in the ancient agora, but in 
the primeval Germanic forests, as Montesquieu put it almost two thousand 
years after Tacitus . Late antiquity passed on this fascination with the Ger-
manic peoples as the embodiment of military prowess, freedom and moral 
supremacy to the medieval period . During the dispute in the year 968 at the 
court in Constantinople, Bishop Liutprand proclaimed that the Lombards, 
Saxons, Franks, Bavarians, Swabians and Burgundians all despise the Ro-
mans, who are the contemptible, timid, avaricious, and deceitful descen-
dants of escaped slaves . The Alsatian humanist Beatus Rhenanus, for examp-
le, highlighted the historical mission of the ancient Germanic peoples in his 
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treatise Rerum Germanicarum Libri Tres (1531) . In his treatise Franco-Gallia, 
written at the beginning of the 1570’s, prominent French Huguenot thinker 
François Hotman identified the Germanic Franks as the founders of the 
French state . Also in the 16th century, Arminius, or Herman as Martin Lu-
ther called him, became a symbol of resistance of the newly-rising Germanic 
North against the cultural hegemony of the Latin South . In the year 1841 
near the small town of Detmold between the Ems and Weser rivers close to a 
place called Teutoburger Wald, the first corner-stone of a monument was laid 
– it was completed four years later, in 1875, when a unified German Empire 
was founded after a successful war with Roman France . 

Arminius and Tacitus embodied the similar belief that as these 
barbaric Germanic tribes reanimated a dying Roman society and created 
medieval civilization, their northern descendants were subsequently bound 
to revive the Western civilization of the early Modern Era through a reforma-
tion . This, however, did not happen . And who stood in the way of this “Ger-
manic triumph”? Thanks to rich sources of American silver and the effec-
tiveness of the Spanish army, Spanish rulers Charles V . and Philip II . were 
successful in withstanding the drive toward Protestantism even in spite of 
other losses in the Netherlands and the defeat of the Armada on the shores of 
the British Isles . After the decline of Spain, the main limiting factor of “Ger-
manic” ambitions was the rise of France, after Cardinal Richelieu made the 
country into the most significant European power . French scholars in the 
court of Louis XIV . swore mainly to an imagined Gallic and Celtic identity of 
their country, not a Germanic one . The result of the Thirty Years’ War senten-
ced the territory of ancient Germania to political insignificance . Colbert and 
Louis XIV . suppressed pro-Germanic Huguenots and, from the former Ro-
man province of Gaul, built the most militarily powerful state on the conti-
nent . This was a development which followers of Germanism were certainly 
not expecting . Germanism in general lost its credibility in the 17th century, 
as (with the exception of Sweden) it had no true political or military power . 
Those who hoped that the German-speaking territories of Europe would 
achieve a rise in power through the symbolic imitation of ancient Germanic 
peoples were mistaken . 

Germanism thus returned to academic environments, at universi-
ties such as Leiden or Uppsala . It was surely not a coincidence that these in-
stitutions were located in the Netherlands and Sweden – two countries iden-
tifying with their Germanic origins – which also were characterized by 
strong power ambitions in the 17th century . However, the political imagina-
tion of early-modern Europe was not ruled by Germanic peoples, but by 
France and the “descendants of Celts” . What then caused this rehabilitation 
of Nordic nations and their shocking rise to power on the threshold of the 
Modern Era? 
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The 17th century in Eurasia was characterized by oceanic voyages 
which were carried out under the banner of the speedy expansion of We-
stern power and was a period of relative balance among these powers . The 
West had gained power on the seas, but this superiority made little impressi-
on on the great Asian powers of Ottoman Turkey, Safavid Persia, Mughal In-
dia and Ming and Manchurian China . Europeans were useful middlemen 
and importers of American silver, but the main driving force of the world’s 
system was Asia . British historian Arnold Toynbee emphasized the fact that 
in the year 1555, the Muslim world was much larger and more imposing 
than it was in the year 1291, when the last crusaders were ousted from the 
Holy Land . No unifying force in Europe resulted after the religious and civil 
conflicts of the 16th and 17th centuries, and the continent seemed chaotic 
and weakened in comparison to the Asian monoliths . Although this sort of 
pluralism later proved to be an advantage, in the seventeenth century those 
in the West could only look with envy at the extent and administrative effec-
tiveness of imperial China . 

The core of this early-modern world system was the Eurasian con-
tinent, whose main political points of focus had been created by the West, 
Islamic civilization, China and Japan since the 16th century . This gravitatio-
nal center of world power took part in the economic utilization of two “peri-
pheral” continents – Sub-Saharan Africa and America . While Africa to a large 
extent provided human resources for the needs of the Islamic economy and 
the economic system established by Europe in the New World, America was 
exporting mineral and agricultural products aimed at European and Asian 
markets . This structural “bondage” of two continents to the advantage of a 
third was a typical characteristic of early-modern humanity and laid the 
grounds for its economic, political, cultural and ethnic characteristics . Only 
when the power balance of Eurasia was disrupted to the West’s advantage 
did the hypertrophy of European power come about and Africa and America 
came under exclusive Western control . 

 The emergence of racial ideology as a specific conceptualization of 
human sociocultural and physical diversity was one of the many accompa-
nying manifestations of the global processes mentioned previously . Racial 
ideology in the form of “pigmentocracy” as a legitimizing strategy for econo-
mic exploitation and an idiom for political supremacy was used against in-
habitants of “peripheral” Africa and America only until the end of the 18th 
century . In the New World, the “enslavement of local populations in the bio-
logical fate of their own bodies” was partially stopped by the persistence of 
the evangelical universalism of the West and the renaissance fascination 
with the “noble savage” . Thus the consequences of pigmentocracy were all 
the more oppressive to the populations of Sub-Saharan Africa, which gained 
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the unfortunate primacy of being the first “lower race” in the history of hu-
man kind . 

In the history of the West at the turn of the Middle Ages and the 
early Modern Age, two dates stand out: 1492 and 1517 . The former refers to 
the “discovery of the New World” or, in other terms, the radical overcoming 
of provincialism in Mediterranea which this area became absorbed in after 
the fall of the naval civilization of Carthage or the ousting of Hellenism from 
the Middle East . Thanks to the brave act of Christopher Columbus, Europe 
became a true global player in spite of the fact that it had still far to go in 
reaching true world dominance . In any case, Europeans’ expansion to the 
west, the political domination of crucial areas of America and their methods 
of economic exploitation created a geopolitical map of the world which held 
until the massive power cataclysms of 1750 and 1830 . The year 1517 meant 
the beginning of a cleavage of the West which ultimately led to the renewal 
of the dualism of the “Germanic” north and the “Latin” south . 

European thought of the early Modern Age, in terms of historical 
and ethnic studies from which a certain imagination grew and which nur-
tured the sphere of collective identities, was confronted with two major 
challenges . The solution to these challenges had dramatic impacts on the 
subsequent development and character of Western civilization . This conditi-
on was the consequence of two strategic balanced situations inside and out-
side the Western world . The fall of Native American civilizations was for a 
considerable time the only significant military success of the West in relati-
on to non-European civilizations . The Ottoman Empire, Persia, India, China 
and Japan all yielded to Europe’s domination on the seas and its role of the 
sole global merchant, but their positions of power and political indepen-
dence throughout the age of “overseas discovery” remained completely in-
tact . The strategic balance among Eurasian civilizations, which in the 17th 
and 18th centuries took equal part in exploiting the resources of Africa and 
America, offered the basic context for the formation of Western Oriental sci-
ences . There is a fundamental difference between the “cosmopolitan” Orien-
talism of the early Modern Age and the “ethnocentric” Orientalism of the 
19th century, which was determined by the establishment of an asymmetri-
cal relationship between the East and West in the time of the Industrial Re-
volution and the expansion of Russia in north Eurasia to the coasts of the 
Pacific Ocean . 

The revocation of the Edict of Nantes in the year 1685 and the tra-
gic internal political consequences of ousting the Huguenots demonstrated 
the non-substitutability of the Protestant element in the economic develop-
ment of the West and the counter-productiveness of religious intolerance for 
states aspiring to superpower status . The inability of Louis XIV . in stopping 
Holland’s rise by military means confirmed the strategic power balance bet-
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ween Catholicism and Protestantism and the permanent religious division 
of Europe which was reflected in both intellectual and spiritual spheres . 
More and more, European scholars began to turn to the Germanic north and 
its pagan culture, searching in the political institutions and customs of the 
ancient barbarians for the buds of political freedom and national originali-
ty and emancipation from the Catholic south . At the same time, Roman and 
Greek authors were looked upon as an example for the creation of civil vir-
tues and ancient Rome again became the privileged example of administra-
tive effectiveness and imperial power . Catholic and Protestant thinkers, in 
mutual polemic, referred back to this pre-Christian and ancient substratum . 
In the political imagination of the West, the dualism of the Roman and Bar-
barian once again came to life . 

According to historian John Darwin, the most significant event of 
the early Modern Age in relations between various civilizations was the so-
called Eurasian revolution, which came about due to the dramatic increase 
in military efficiency and the industrial revolution and culminated in the 
years 1750 up to 1830 in the West’s global dominion . One of the deciding 
episodes of the Eurasian revolution was the domination of India by the Bri-
tish East India Company after the year 1757 . The conquering of India allo-
wed Britain to control the strategic center of the Asian continent and limit 
the influence of Persia on one side and of China on the other . It is important 
to note that Great Britain successfully survived as a global empire after the 
loss of its North American colonies, but did not survive the emancipation of 
India . Another important event of the Eurasian revolution was the defeat of 
France in the drawn-out conflict with Great Britain which took place star-
ting at the end of the 17th century and finishing with the battle of Waterloo, 
giving rise to the term “Second Hundred Years’ War” . The fall of France, 
which lost its position in North America and India, was a surprise due to the 
fact that the country had a marked advantage in terms of its population, ri-
ches, geographical position and economic power . 

This result of the Eurasian revolution brought the concept of Ger-
manism back to the Western imagination, as Anglo-Saxon Great Britain was 
fully aware of its Germanic roots . Populations of Celtic origin surviving in 
Wales, Ireland and Scotland, which often looked to France as a natural pro-
tector, were gradually assimilated culturally or physically liquidated . Ro-
mantically inclined authors such as Walter Scott spoke of an actual race war 
which took place over the centuries on the British Isles . 

 The prostration of Spain and later France as two Roman powers by 
“Germanic” Holland and Great Britain had strong significance for the deve-
lopment of racial ideology as it caused the symbolic degradation of the Mesti-
zos as a mixed and foreign “racial” type as was applied in Spanish and French 
colonies and led to the rise in prestige of the “racially pure” Nordic populati-
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ons of Dutch and Anglo-Saxon origin which dominated in Dutch and British 
overseas territories . Thus, the idea that physical and moral superiority is 
connected with racial purity, as Tacitus wrote in connection to the ancient 
Germans, was strongly reinforced . 

Thanks to British scholars working in Indian Calcutta, the idea of 
Indo-Europeanism was born . Its main proponents, such as William Jones, 
Charles Wilkins or Alexander Hamilton introduced the theory of the unity 
of European and Indian languages . This theory later led to the development 
of Aryan ideology according to which Europe, at the dawn of history, was 
colonized by Asian warriors and aristocratic nomads, carriers of the highest 
racial qualities . Their remnants could supposedly be found scattered 
amongst the modern European population, mainly in the north of the con-
tinent traditionally inhabited by Germanic peoples, who were considered 
exemplary of the Aryan racial community . The cultural influence of India on 
Western thinking, which French scholar Edgar Quinet called the “Oriental 
Renaissance” and whose ethos is reflected in the statue of William Jones in 
St . Paul’s Cathedral, was quickly refuted by the pragmatic representatives of 
Evangelicalism and utilitarianism in Britain . 

The fantasy of the Oriental Renaissance was transferred to Germa-
ny, where it inspired a young generation of romantic writers, for example 
August Wilhelm Schlegel or his brother Friedrich Schlegel, author of the 
book Über die Sprache und Weisheit der Indier from the year 1808 . These in-
tellectuals, who strove to emancipate Germany from France’s rule, adopted 
the conviction that their nation is fated to play the role of a sort of Orient of 
the West, thus subsequently forming the grounds for Aryan ideology . 

For the political and ideological development of the modern West, 
it was extremely important that German-speaking Central Europe was uni-
fied on an ethnic basis in the era of Great Britain’s triumphant power along 
with powerful incitement from the Oriental Renaissance . Traditional Ger-
manism, which was revived at the turn of the 18th and 19th centuries, did 
not look only towards Tacitus’s Germans, but also to Aryans as a higher and 
more prestigious incarnation of Germanism . Aryan ideology expressed the 
subconscious desire for a rise to power through imitating the prestigious 
Aryan model which was exemplified by Great Britain . 

The Aryan imagination would probably not have been met with 
such a positive response in the 19th century and the first half of the 20th 
century had it not entered into alliance with the emerging anthropological 
sciences laid out by Johann Friedrich Blumenbach in the 1770’s as a science 
on human races . 

Every ideology emerges as a more or less hidden reflection of 
something else and as a metaphorical statement concerning certain histori-
cal events (and in this sense fulfills a role much similar to myths) . The Aryan 
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imagination was a metaphor for the West’s triumph over India (and the usur-
pation of the originally Indian concept for expressing Western civilization’s 
supremacy) and also symbolized the triumph which made the final decisi-
ons in the Eurasian revolution . The historical development of the European 
continent was marked by the fact that the Germanic uprising of the north 
against the Latin south in the time of the Reformation ended in a strategic 
stalemate . Arminius’s descendants were not able to overcome Spanish merce-
naries who were paid with American gold . The undoubted hegemony of the 
Germanic north rose later from “Anglo-Saxon” Great Britain’s victory over 
“Celtic” France and was symbolically sealed through Germanic peoples’ self-
identification with Aryans . Therefore, we can understand the expansion of 
Aryan ideology into Western political culture and human-related sciences as 
a reflection of the desire to identify with an exceptionally prestigious sym-
bol of racial, civilizational and historical supremacy . 

Nazi racial totalitarianism, which drew on social Darwinism and 
eugenics, represented a belated reaction to the result of the Eurasian revolu-
tion, in which Germany was not capable of participating due to its tempora-
ry weakness between the 17th and 19th centuries . The identification bet-
ween a racially purified German nation and the Aryans implicitly suggested 
the desire for global domination and from the long-term historical perspec-
tive expressed a revolt not against the Treaty of Versailles, but rather against 
the Peace of Westphalia . Germanic peoples, transformed into Aryans as 
a consequence of the Eurasian revolution and the Oriental Renaissance, re-
presented to German society, frustrated by long-term power marginalizati-
on, such a suggestive model that it could not resist it, finally leading to tragic 
consequences and forming a megalomaniacal imitation of Western society . 

The book entitled “Birth of Racial Ideology” represents the first vo-
lume in a saga on the development of Western racial thought . Its first sec-
tion, “Waiting for the Germanic Peoples”, tells of the emergence of Germanism 
while the second, “The World in Balance”, describes the world between the 
overseas voyages of the 15th and 16th centuries and the beginning of the 
Eurasian revolution in the 18th century . A second volume will follow, the 
first section of which will be entitled A Century of Pride and will narrate the 
impact of the Oriental Renaissance and the expansion of Aryan ideology af-
ter the West’s victory in the Eurasian revolution headed by Great Britain . The 
second section, Journey into the Depths of Night will describe in detail the 
historical and intellectual circumstances surrounding the birth of Nazi ra-
cial totalitarianism .
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Abú´l-Hasan Álí al-Mas´údí (1983): Rýžoviště zlata a doly drahokamů . Praha: Odeon . 

Abu-Lughod, Janet (1989): Before European Hegemony: The World System A.D. 1250−1350 . Ox-
ford, New York: Oxford University Press .

Abu-Lughod, Janet (1993): The World System in the Thirteenth Century: Dead-End or Precur-
sor? In: Adas, Michael, ed ., Islamic and European Expansion, The Forging of a Global Order, str . 
75−102 . Philadelphia: Temple University Press .

Acomb, Frances (1950): Anglophobia in France, 1763–1789: An Essay in the History of Constitu-
tionalism and Nationalism . Durham: Duke University Press .

Ackroyd, Peter (2004): Albion: Kořeny anglické imaginace . Praha:BB/Art .

Adas, Michael (1990): Machines as the Measure of Men. Science, Technology, and Ideologies of 
Western Dominance . Ithaca and London: Cornell University Press .

Adas, Michael (1993): Islamic and European Expansion, The Forging of a Global Order . Phila-
delphia: Temple University Press .

Alatas, Syed Hussein (1977): The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Fi-
lipinos, and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colo-
nial Capitalism . London: F . Cass .

Aldrich, Robert (1987): Late Comer or Early Starter? New Views on French Economic History . 
Journal of European Economic History 16:89–100 .

Alexander, Charles C . (1962): Prophet of American Racism: Madison Grant and the Nordic 
Myth . Phylon 23(1):73−90 .

Allen, Don Cameron (1966): The Star-Crossed Renaissance: The Quarrel about Astrology and Its 
Influence in England . New York: Octagon Books . 

Alun, David (1996): Sir William Jones, Biblical Orientalism and Indian Scholarship . Modern 
Asian Studies 30(1): 173−184 .

Ames, Glenn Joseph (1990): Colbert´s Indian Ocean Strategy of 1664−1674: A  Reappraisal, 
French Historical Studies 16: 536−559

Amiel, Charles (1983): La „pureté de sang“ en Espagne . Etudes inter-ethniques 6:28–45 .

Ammianus Marcellinus (2002): Dějiny Římské říše za soumraku antiky . Praha: Arista .

Anderson, Lorin (1976): Charles Bonnet’s Taxonomy and Chain of Being . Journal of the History 
of Ideas 37(1):45–58 .

Anderson,Perry (1974a): Passages from Antiquity to Feudalism . London: New Left Books .

Anderson,Perry (1974b): Lineages of the Absolutist State . London: New Left Books .

Andler, Charles (1915): Les origines du pangermanisme (1800–1888). Paris: L . Conard .

Anquetil, Jacques (2005): Anquetil Duperron: Premier orientaliste français . Paris: Presses de la 
Renaissance .



879

Anquetil-Duperron, Abraham Hyacinthe (1997): Voyage en Inde, 1754−1762 . Paris: École 
Française d´Extrême-Orient .

Anthias, Floya – Yuval-Davis, Nira (1992): Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour 
and Class and the Anti-Racist Struggle . London: Routledge .

Anthony, David W . (2007): The Horse, the Wheel and Language . Princeton and Oxford: Prince-
ton University Press . 

Arava-Novotná, Lena (2010): Geneze protižidovských mýtů a stereotypů ve středověkém křes-
ťanském myšlení . In: Arava-Novotná, Lena, Ivo Budil, Věra Tydlitátová, Zdeněk Tarant, eds ., 
Nová doba, stará zloba, str . 5−43 . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni . 

Arberry, Arthur John (1942): British contributions to Persian studies . London, New York, To-
ronto: Longmans Green & Co . for British Council .

Arberry, Arthur John (1943): British Orientalists . London: William Collins .

Arberry, Arthur John (1958): Classical Persian Literature . New York: Macmillan .

Arendtová, Hannah (1951): The Origins of Totalitarianism . New York: Meridian Books .

Arendtová, Hannah (1996): Původ totalitarismu, I–III . Praha: Oikoymenh .

Arnold, Herbert A . (1997): Time, History and Justice in the Book of 100 Chapters and 40 Sta-
tutes of the Revolutionary of the Upper Rhine . Fifteenth-Century Studies 23:93−100 .

Aron, Raymond (1999): Historie 20. století . Praha: Academia . 

Aristoteles (1998): Politika . Praha: Petr Rezek .

Armstrong, E . (1889): The Political Theory of the Huguenots . The English Historical Review 
4(13):13−40 .

Arteta, Antonio Ubieto, Campistol, Juan Reglá, Zamora, José María Jover a Carlos Seco Serra-
no (1995): Dějiny Španělska . Praha: Nakladatelství Lidové noviny . 

Astarita, Tommaso (2006): Mezi vodou slanou a svěcenou, Dějiny jižní Itálie . Praha: BB/art .

Atkins, John (1737): A Voyage to Guinea, Brasil, and the West Indies . London: Ward & Chandler .

Augstein, Hannah Franziska (1996): Race: The Origins of an Idea, 1760−1850 . Bristol: Thoem-
mes Press .

Austen, Ralph A . (1979): The Trans-Saharan Slave Trade: A Tentative Census . In: Gemery, Hen-
ry A . – Hogendorn, Jan S ., eds ., The Uncommon Market: Essays in the Economic History of the 
Atlantic Slave Trade, str . 23–76 . New York: Academic Press .

Babbitt, Irving (2003): Demokracie a vůdcovství . Praha: Občanský institut .

Baird, Henry Martyn (1896): Hotman and the „Franco-Gallia“ . The American Historical Review 

1(4):609−630 .

Baker, Keith Michael (1975): Condorcet: From Natural Philosophy to Social Mathematics . Chica-
go: University of Chicago Press .

Baker, Keith Michael (1989): Closing the French Revolution: Saint-Simon and Comte . In: Furet, 
François – Ozouf, Mona, eds ., The French Revolution and the Creation of Modern Political Cul-
ture, vol . 3, The Transformation of Political Culture 1789–1848, str . 323–339 . New York: Perga-
mon Press .

Bakunin, Jack S . (1976): Pierre Leroux on Democracy, Socialism, and the Enlightenment . 
Journal of the History of Ideas 37(3):455–474 .

Balibar, Etienne a  Immanuel Wallerstein (1991): Race, Nation, Class: Ambiguous Identities . 
London: Verso .

Balzac, Honoré de (1952): Šuani neboli Bretaň roku 1799 . Praha: Melantrich .



880

ZroZení rasové IdeologIe | lITeraTUra

Banton, Michael (1977): The Idea of Race . London: Tavistock Publications .

Banton, Michael (1998): Racial Theories . Cambridge: Cambridge University Press .

Barber, Elinor (1973): The Bourgeoisie in Eighteenth-Century France . Princeton: Princeton Uni-
versity Press .

Barcelo, Javier Malagón – Ots Capdequí, José M . (1983): Solórzano y la Política indiana . Mexico 
City: Fondo de Cultura Económica .

Barker, Anthony J . (1978): The African Link: British Attitudes to the Negro in the Era of the Atlan-
tic Slave Trade . London: Frank Cass .

Barnes, Barry a Steven Shapin, eds . (1979): Natural Order: Historical Studies of Scientific Cultu-
re . Beverly Hills: Sage Publications .

Baron, Salo W . (1938): The Jewish Question in the Nineteenth Century . The Journal of Modern 
History 10(1):51−65 .

Barth, Fredrik, ed . (1969): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture 
Difference . London:

Barzun, Jacques (1932): The French Race: Theories of ist Origins and their Social and Political 
Implications prior to the Revolution . New York: Columbia University Press . 

Barzun, Jacques (2000): From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life . New 
York: HarperCollins .

Basset, F . W . (1971): Noah’s Nakedness and the Curse of Canaan: A Case of Incest? Vetus Testa-
mentum 21:232–239 .

Bastid, Paul (1970): Sieyès et sa pensée . Paris: Hachette .

Baudet, Henri (1965): Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non-European 
Man . New Haven: Yale University Press .

Baudrillart, Henri (1853): Jean Bodin et son temps: Tableau des théories politiques et des idées 
économiques au seizième siècle . Paris: Guillaumin . 

Baumgartner, Frederic J . (1999): Longing for the end . Nwe York: St . Martin´s Press .

Baur, John Edward (1947): Mulatto Machiavelli, Jean Pierre Boyer, and the Haiti of His Day . 
The Journal of Negro History 32(3):307−353 .

Baynes, Norman H . (1910): Rome and Armenia in the Fourth Century . The English Historical 
Review 25(100):625−643 .

Beda Ctihodný (2008): Církevní dějiny národa Anglů . Praha: Argo .

Beecher, Jonathan (1986): Charles Fourier: The Visionary and His World . Berkeley: University 
of California Press .

Behrendt, Stephen D ., Eltis, David a David Richardson (2001): The Costs of Coercion: African 
Agency in the Pre-Modern Atlantic World . The Economic History Review 54(3):454−476 .

Bennett, Jr . R . A . (1971): Africa and the Biblical Period . Harvard Theological Review 64:489–
490 .

Bell, Madison Smartt (2007): Toussaint Louverture: A Biography . New York: Pantheon Books .

Bellegarde, Alexandre (1941): President Alexandre Petion . Phylon 2(3):201−213 .

Benario, Herbert W . (2004): Arminius into Hermann: History into Legend . Greece & Rome 
51(1):83−94 .

Bergier, Jacques a Louis Pauwels (1990): Jitro kouzelníků . Praha: Nakladatelství Svoboda . 

Berkhofer, Robert F . (1972): Jefferson, the Ordinance of 1784, and the Origins of the American 
Territorial System . The William and Mary Quarterly 29(2):231−262 .



881

Bernier, François (1684): Nouvelle division de la Terre, par les différentes especes ou races 
d´hommes qui ľhabitent . Journal des Sçavans XII: 133−140 .

Bickerman, Elias J . (1952): Origines Gentium . Classical Philology 47(2):65−81 .

Biddiss, Michael Denis, ed . (1970a): Gobineau: Selected Political Writings . London: Jonathan 
Cape .

Biddiss, Michael Denis (1970b): Father of Racist Ideology: The Social and Political Thought of 
Count Gobineau . London: Weidenfeld & Nicolson .

Biddiss, Michael Denis (1970c): Prophecy and Pragmatism: Gobineau’s Confrontation with 
Tocqueville . The Historical Journal 13(4): 611–633 .

Bien, David D . (1979): The Army in the French Enlightenment: Reform, Reaction and Revoluti-
on . Past and Present 85:68−98 .

Bietenholz, Peter G . (1994): Historia and fabula: myths and legends in historical thought from 
antiquity to the modern age . Leiden: Brill .

Billinger, Michael S . (2007): Jiný pohled na etnicitu jako na biologický koncept: Posun antro-
pologie za koncept rasy . Sociální studia 4:23−51 .

Blackburn, Robin (1988): The Overthrow of Colonial Slavery, 1776−1848 . London: Verso .

Blanning, T . C . W . (1987): The French Revolution: Aristocrats versus Bourgeois . Atlantic High-
lands .

Blažek, Vladimír a Jaroslav Brůžek (2005): Má termín „rasa“ opodstatnění v současné antropo-
logii? In: Budil, Ivo T ., Blažek, Vladimír a Vladimír Sládek, eds ., Dějiny, rasa a kultura, str . 
48−58 . Plzeň: Dryada .

Blicke, Peter a  Thomas Adam, eds . (2004): Bundschuh: Untergrombach 1502, das unruhige 
Reich und die Revolutionierbarkeit Europas . Stuttgart: Franz Steiner . 

Blondel, Charles (1914): La psycho-physiologie de Gall: Ses idées directrices . Paris: F . Alcan .

Boissel, Jean (1972): Victor Courtet (1813–1867), premier théoricien de la hierarchie des races. 
Contribution à ľhistoire de la philosophie politique du romantisme . Paris: Presses universitai-
res de France .

Boissel, Jean (1993): Gobineau, biographie, mythes et réalité . Paris: Berg International .

Bok, Francis (2003): Escape from Slavery: The True Story of My Ten Years in Captivity – and My 
Journey to Freedom in America . New York: St . Martin´s Press .

Bonald, Louis Gabriel Ambroise de (1859): Oeuvres complètes . Paris: J . P . Migne .

Bonfiglio, Thomas Paul (2010): Mother Tongues and nations: The Invention of the native speaker . 
New York: Walter de Gruyter .

Bongie, Chris (2005): „Monotonies of History“: Baron de Vastey and the Mulatto Legend of De-
rek Walcott´s „Haitian Trilogy“ . Yale French Review 107:70−107 . 

Bonnette, Paul Christian (1939): Broussais, sa vie, son oeuvre, son centenaire 1772–1838 . Paris: 
Fayard .

Booth, Arthur John (1871): Saint-Simon and Saint-Simonism . London: Longmans, Green, Rea-
der, and Dyer .

Borges, Jorge Luis (1987): Fantastická zoologie . Praha: Odeon . 

Borges, Jorge Luis (1990): Obecné dějiny hanebnosti . Praha: Práce .

Borst, Arno (1957–1963): Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung 
und Vielfalt der Sprachen und Völker . 6 dílů . Stuttgart: Hiersemann .

Bossenga, Gail (1986): From Corps to Citizenship: The Bureaux des Finances Before the French 
Revolution . Journal of Modern History 58(3):610–642 .



882

ZroZení rasové IdeologIe | lITeraTUra

Bots, Hans a Rob Visser (2002): La correspondance, 1785–1787, de Petrus Camper, 1722–1789 et 
son fils Adriaan-Gilles Camper, 1759–1820 . Amsterdam: APA-Holland University Press .

Bovill, Edgar W . (1958): The Golden Trade of the Moors . London: Oxford University Press .

Boxer, Charles Ralph (1963): Race Relations in the Portuguese Colonial Empire, 1415–1825 . Ox-
ford: Clarendon Press .

Boxer, Charles R . (1969): The Portuguese Seaborne Empire, 1415–1825 . New York: A . Knopf .

Boxill, Bernard, ed . (2001): Race and racism . Oxford: Oxford University Press . 

Bouwsma, William J . (1954): Postel and the Significance of Renaissance Cabalism . Journal of 
the History of Ideas 15(2):218−232 .

Brant, Irving (1952): James Madison and His Times . The American Historical Review 
57(4):853−870 .

Braude, Benjamin (1997): The Sons of Noah and the Construction of Ethnic and Geographical 
Identities in the Medieval and Early Modern Periods . The William and Mary Quarterly 
54(1):103–142 .

Braudel, Fernand (1986): ĽIdentité de la France, vol . 2, Les Hommes et les Choses . Paris: Ar-
thaud-Flammarion .

Braudel, Fernand (1995): The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip 
II . Volume I, II . Berkeley: University of California Press .

Breckman, Warren (1999): Marx, the Young Hegelians, and the Origins of Radical Social Theo-
ry: Dethroning the Self . Cambridge: Cambridge University Press .

Brett, Michael (1969): Ifriqiya as a Market for Saharan Trade from the 10th Century to the 
12th Century AD . Journal of African History 10:347–364 .

Briffault, Robert (1948): Evropa v agónii . Praha: Sfinx .

Brogan, Olwen (1936): Trade between the Roman Empire and the Free Germans . The Journal 
of Roman Studies 26:195−222 .

Bronson, Bertrand H . (1938): Joseph Ritson: Scholar-at-Arms . Berkeley: University of California 
Press .

Bryce, James (1892): Edward Augustus Freeman . The English Historical Review 7(27): 
497−509 .

Bryce, James (1903): Studies in Contemporary Biography . London: Macmillan . 

Budil, Ivo (1998): Giambattista Vico and Poetic Logic as Deep Structure of History . Proceedings 
of University of West Bohemia 2:183–195 .

Budil, Ivo (2002): Od prvotního jazyka k rase . Praha: Academia .

Budil, Ivo (2003): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie . Praha: Triton .

Budil, Ivo (2005): Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta . In: Malina, Ja-
roslav, ed ., Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro stu-
denty antropologie a  „příbuzných“ oborů, 26 . svazek . Brno: Nakladatelství a  vydavatelství 
NAUMA . 

Budil, Ivo (2006): Válka Zuluů . Praha: Triton .

Budil, Ivo (2007): Za  obzor Západu. Proměny antropologického myšlení od  Isidora ze Sevilly 
po Franze Boase . Praha: Triton .

Budil, Ivo (2007a): Zakladatelé Západu a poslední člověk . Ústí nad Labem: Dryada . 

Budil, Ivo (2007b): Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron: Clash of Orientalists in the Eigh-
teenth Century India . Prague Papers on the History of International Relations 2007:63−81 .



883

Budil, Ivo (2009): Jitro Árijců: Život a dílo Arthura Gobineaua, zakladatele árijské ideologie . 
Praha: Triton .

Budil, Ivo (2009a): The Phenomenon of the Oriental Renaissance in the Context of French Ro-
manticism: Interpretation by Edgar Quinet . In: Vlčková Maříková, Petra, Mynářová Jana 
a  Martin Tomášek, eds ., My Things Changed Things, Social Development and Cultural Ex-
change in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages, pp . 74−77 . Praha: Univerzita Karlova 
v Praze .

Bullough, Vern L . (1963): The Roman Empire vs . Persia, 363−502: A Study of Successful Deter-
rence . The Journal of Conflict Resolution 7(1):55−68 .

Buranelli, Vincent (1957): The Historical and Political Thought of Boulainvilliers . Journal of 
the History of Ideas 18(4):475−494 .

Burnard, T . G . (2001): „Prodigious Riches“: The Wealth of Jamaica before the American Revo-
lution . The Economic History Review 54(3):506−524 . 

Burns, Robert I ., ed . (1990): Emperor of Culture: Alfonso X the Learned of Castile and His Thir-
teenth-Century Renaissance . Philadelphia: University of Pennsylvania Press .

Burtin, Nicolas (1931): Un semeur d’idées au temps de la Restauration, le baron d’Eckstein . 
Paris: Boccard .

Bury, John Bagnell (1889): A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene . London: 
Macmillan .

Bury, John Bagnell (1912): History of the Eastern Empire . London: Macmillan .

Bury, John Bagnell (1923): The Cambridge Medieval History, Volume IV, The Eastern Roman 
Empire . Cambridge: Cambridge University Press .

Butler, Eliza Marian (1926): The Saint-Simonian Religion in Germany. A Study of the Young Ger-
man Movement . Cambridge: Cambridge University Press .

Butter, Geoffrey (1920): Studies in statecraft, being chapters, biographical and bibliographical, 
mainly on the sixteenth century . Cambridge: Cambridge University Press .  

Caesar, Gaius Iulius (1972): Válečné paměti . Praha: Svoboda .

Cahill, David (1994): Colour by Numbers: Racial and Ethnic Categories in the Viceroyalty of 
Peru, 1532–1824 . Journal of Latin American Studies 26:325–346 .

Caleroft, H . G . (1881): Wit and Wisdom of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield . New York: D . 
Appleton .

Cameron, Alan (1969): Theodosius the Great and the Regency of Stilico . Harvard Studies in 
Classical Philology 73:247−280 .

Cameron, Rondo – Freedman, Charles E . (1983): French Economic Growth: A Radical Revision . 
Social Science History 7:3–30 .

Capponi, Niccolò (2006): Victory of the West: The Great Christian-Muslim Clash at the Battle of 
Lepanto . Cambridge, MA: Da Capo Press .

Cardini, Franco (2004): Evropa a islám . Praha: Nakladatelství Lidové noviny .

Carlisle, Robert B . (1968): Saint-Simonian Radicalism: A Definition and a Direction . French 
Historical Studies 5(4):430–445 .

Carlisle, Robert B . (1987): The Proferred Crown: Saint-Simonianism and the Doctrine of Hope . 
Baltimore: Johns Hopkins University Press .

Carré, Jean Marie (1932): Voyageurs et écrivains français en Egypte . Le Caire: Impr . de ľInstitut 
français d’archéologie orientale .

Cartmill, Matt (1998): The Status of the Race Concept in Physical Anthropology . American 
Anthropologist 100(3):651−660 .



884

ZroZení rasové IdeologIe | lITeraTUra

Casale, Giancarlo (2010): The Ottoman Age of Exploration . Oxford: Oxford University Press .

Castelot, André (1997): Napoleon Bonaparte . Praha: Melantrich .

Castro, Don Adolfo, de (1847): The History of the Jews in Spain . Cambridge: John Deight . 

Céline, Louis Ferdinand (1933): Cesta do hlubin noci . Praha: František Borový .

Clark, Terry (1973): Prophets and Patrons: The French University and the Emergence of the So-
cial Science . Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press .

Clarke, Edwin C . – Jacyna, Leon Stephen (1987): Nineteenth-Century Origins of Neuroscientific 
Concepts . Berkeley: University of California Press .

Clarkson, Thomas (1839): History of the Rise, Progress, and Accomplishment of the Abolition of 
the African Slave Trade by the British Parliament . London: John W . Parker . 

Coatsworth, John H . (1967): American Trade with European Colonies in the Caribbean and 
South America, 1790−1812 . The William and Mary Quarterly 24(2):243−266 .

Cobban, Alfred (1964): The Social Interpretation of the French Revolution . Cambridge: Cam-
bridge University Press .

Cobo, Bernabé (1979): History of the Inca Empire . Austin: University of Texas Press .

Corcia, Joseph di (1978): Bourg, Bourgeois, Bourgeois de Paris from the Eleventh to the Eighte-
enth Century . Journal of Modern History 50:207−335 .

Cogley, Richard W . (2003): The Fall of the Ottoman Empire and the Restoration of Israel in the 
„Judeo-Centric“ Strand of Puritan Millenarianism . Church History 72(2):304−332 .

Cohen, David W . a Greene, Jack P ., eds . (1972): Neither Slave nor Free: The Freedmen of African 
Descent in the Slave Societies of the New World . Baltimore: Johns Hopkins University Press .

Cohen Gustave (1920): Écrivains français en Hollande dans la premiére moitié du XVIIe siècle . 
Paris: É . Champion .

Cohen, Jeffrey Jerome (2006): Hybridity, Identity, and Monstrosity in Medieval Britain: On Dif-
ficult Middles . New York: Macmillan .

Cohen, William (1969): Thomas Jefferson and the Problem of Slavery . The Journal of American 
History 56(3):503−526 .

Cohn, Norman (1970): The Pursuit of the Millennium . New York: Oxford University Press .

Cohn, Ruby (1971): Black Power on Stage: Emperor Jones and King Christophe . Yale French 
Studies 46:41−47 .

Collins, Roger (2005): Evropa raného středověku . Praha: Vyšehrad . 

Cook, Theodore F . (2003): The Chinese Discovery of the New World, 15th Century . In: In: Cow-
ley, Robert, ed ., More What If?, str . 85−104 . New York: Pan Books .

Comyn Lyall, Alfred (1906): History of India: From the Close of the Seventeenth Century to the 
Present Time . London: The Grolier Society .

Conchard, Vermeil de (1914): Trois études sur Cabanis . Paris . 

Constable, Olivia Remie (1994): Trade and Travels in Muslim Spain: The Commercial Realign-
ment of the Iberian Peninsula, 900–1500 . Cambridge: Cambridge University Press .

Cook, Theodore F . (2003): The Chinese Discovery of the New World, 15th Century . In: In: Cow-
ley, Robert, ed ., More What If?, str . 85−104 . New York: Pan Books .

Cooper, Barry (1999): Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science . Columbia, 
London: University of Missouri Press .

Cooter, Rodney J . (1976): Phrenology: The Provocation of Progress . History of Science 14:211–234 .

Cope, Douglas R . (1994): The Limits of Racial Domination: Plebeian Society in Colonial Mexico 



885

City, 1660–1720 . Madison: University of Wisconsin Press .

Courtet, Victor (1837): La science politique fondée sur la science de ľhomme ou étude des races 
humaines sous le rapport philosophique, historique et social. Paris: Arthus Bertrand .

Crafts, Nicholas (1984): Economic Growth in France and Britain, 1830–1910: A Review of the 
Evidence . Journal of Economic History 44:49–67 .

Craigie, W . A . (1927): Macpherson on Pinkerton: Literarary Amenities of the Eighteenth Cen-
tury . Modern Language Association 42(2):433−442 .

Craton, Michael (1982): Testing the Chains: Resistance to Slavery in the British West Indies . Itha-
ca, N . Y .: Cornell University Press .

Crouzet, François (1966): Angleterre et France au XVIIIe siècle: essai d’analyse comparée de 
deux croissances économiques . Annales: Économies, sociétés, civilisations 21:254–291 .

Crouzet, François (1985): De la supériorité de ľAngleterre sur la France: Ľéconomique et 
ľimaginaire, XVIIe–XVIIIe siècles . Paris: Librairie académique Perrin .

Crouzet, Michel (1990): Arthur de Gobineau cent ans après . Paris: Librairie Minard .

Crowley, Roger (2009): Empires of the Sea: The Final Battle for the Mediterranean, 1521−1580 . 
London: Faber and Faber .

Cunliffe, Barry (2002): The Extraordinary Voyage of Pytheas the Greek . London: Penguin .

Curtin, Philip D . (1950): The Declaration of the Rights of Man in Saint-Domingue, 1788−1791 . 
Hispanic American Historical Review 30:157−175 . 

Curtin, Philip D . (1964): The Image of Africa: British Ideas and Actions, 1780–1850 . Madison: 
University of Wisconsin Press .

Curtin, Philip D . (1969): The Atlantic Slave Trade: A Census . Madison: The University of Wiscon-
sin Press .

Curtius, Ernst Robert (1998): Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda .

Cuvillier, Armand (1956): Hommes et idéologie de 1840 . Paris: Marcel Rivière .

Černý, Václav (1939): Rasismus, jeho základy a vývoj . Praha: Václav Petr .

Češka, Josef (2000): Zánik antického světa . Praha: Vyšehrad .

Dannenfeldt, Karl H . (1952): The Renaissance Humanists and the Knowledge . Studies in the 
Renaissance 2:96−117 .

Dante, Alighieri (2009): Božská komedie . Praha: Academia .

Dareste, Rudolphe (1850): Essai sur François Hotman . Paris: Auguste Durand .

Darnton, Robert (1995): The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France. New York: W . 
W . Norton & Company .

Darwin, John (2007): After Tamerlane: The Global History of Empire since 1405 . London: Allen 
Lane .

Davidson, Basil (1961): Black Mother . London: Victor Gollancz .

Davidson, John Morrison (1880): Eminent radicals in and out of parliament . London: W . Ste-
wart & Co . 

Davies, John P . (1955): Phrenology: Fad and Science . New Haven: Yale University Press .

Davis, Brion Davis (1966): The Problem of Slavery in Western Culture . Ithaca: Cornell University 
Press .

Davis, Brion Davis (1997): Constructing Race: A Reflection . The William and Mary Quarterly 
54(1):7–18 .



886

ZroZení rasové IdeologIe | lITeraTUra

Davies, Norman (1996): Europe. A History . London: Pimlico .

Davies, Norman (2000): Evropa: Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor .

Davis, D . B . (1997): Constructing Race: A  Reflection . The William and Mary Quarterly 
54(1):7−18 . 

Decraene, Philippe (1983): Aimé Césaire: Black Rebel . Callaloo 17:63−69 .

Degler, Carl N . (1971): Neither Black nor White: Slavery and Race Relations in Brazil and the 
United States . New York: Macmillan .

De la Maza, Francisco (1943): Enrico Martínez, cosmógrafo e impresor de Nueva Espana . Mexico 
City: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas . 

Delaruelle, Louis (1907): Guillaume Budé: Les origines, les débuts, les idées maîtresses . Paris: 
Honoré Champion .

Delaunay, Paul (1928): De la physiologie à la phrénologie . Paris: Hermann .

Desormeaux, Daniel, Deborah Jenson a Molly Krueger Enz (2005): The First of the (Black) Me-
morialists: Toussaint Louverture . Yale French Studies 107:131−145 .

Devine, T . M . (1999): The Scottish nation, 1700−2000. London: Penguin Books .

Devyver, André (1973): Le sang épuré: Les préjuges de race chez les gentilshommes français de 
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